0HFKDWURQLND

0RGXO.|]|VVpJHQEHOOL
PLJUiFLy


-HJ\]HW
2NWDWyLVHJpGOHW
0XQNDI]HW

(Koncepció)

Andre Henschke
Henschke Consulting,
Németország



Európai elképzelés a globális ipari termelésben résztvev
szakemberek mechatronika témakörben történ továbbképzésérl

EU-project no. DE/08/LLP-LdV/TOI/147110
„MINOS++“, idtartama 2008-2010

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott
ennek a projektnek a költségeihez. Ez a
kiadvány (közlemény) a szerz nézeteit
tükrözi, és az Európai Bizottság nem
tehet felelssé az abban foglaltak
bárminem felhasználásért.

www.minos-mechatronic.eu

$V]DNPDLDQ\DJHONpV]tWpVpEHQpVNLSUyEiOiViEDQD]DOiEELPDJiQFpJHNpV
LQWp]PpQ\HNYHWWHNUpV]W
-

Chemnitz University of Technology, Institute for Machine Tools and Production
Processes, Germany
np – neugebauer und partner OhG, Germany
Henschke Consulting, Germany
Corvinus University of Budapest, Hungary
Wroclaw University of Technology, Poland
IMH, Machine Tool Institute, Spain
Brno University of Technology, Czech Republic
CICmargune, Spain
University of Naples Federico II, Italy
Unis a.s. company, Czech Republic
Blumenbecker Prag s.r.o., Czech Republic
Tower Automotive Sud S.r.l., Italy
Bildungs-Werkstatt Chemnitz gGmbH, Germany
Verbundinitiative Maschinenbau Sachsen VEMAS, Germany
Euroregionala IHK, Poland
Korff Isomatic sp.z.o.o. Wroclaw, Polen
Euroregionale Industrie- und Handelskammer Jelenia Gora, Poland
Dunaferr Metallwerke Dunajvaros, Hungary
Knorr-Bremse Kft. Kecskemet, Hungary
Nationales Institut für berufliche Bildung Budapest, Hungary
Christian Stöhr Unternehmensberatung, Germany
Universität Stockholm, Institut für Soziologie, Sweden

7DUWDORP:
-HJ\]HWPXQNDI]HWpVRNWDWyLVHJpGOHWD]DOiEELWpPDN|U|NK|]
Modul 1: Alapismeretek
Modul 2: Interkulturális kompetencia, Projektmenedzsment
Modul 3: Folyadékok
Modul 4: Elektromos meghajtók és vezérlések
Modul 5: Mechatronikus komponensek
Modul 6: Mechatronikus rendszerek és funkciók
Modul 7: Üzembehelyezés, biztonság, teleservice
Modul 8: Távkarbantartás és távdiagnosztika
Modul 9: Gyors prototípusgyártás
Modul 10: Robotika
Modul 11: Európai migráció
Modul 12: Interfészek
$]DOiEEL Q\HOYHNHQ: német, angol, spanyol, olasz, lengyel, cseh és magar
7RYiEELLQIRUPiFLy:
Technische Universität Chemnitz
Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse
(Chemnitz-i Mszaki Egyetem, Szerszámgépek és Gyártási Folyamatok Intézete)
Dr.-Ing. Andreas Hirsch
Reichenhainer Straße 70, 09107 Chemnitz
phone: + 49(0)371 531-23500
fax: + 49(0)371 531-23509
e-mail: minos@mb.tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/mb/WerkzMasch or www.minos-mechatronic.eu

Mechatronika
Modul:

Közösségen belüli migráció

Jegyzet
Andre Henschke
Henschke Consulting,
Németország

EU-projekt Nr. DE/08/LLP-LdV/TOI/147110
„MINOS++“, 2008-2010
Európai innovációtranszfer projekt a globalizált ipari termelésben résztvev
szakemberek mechatronika
témakörben történ
továbbképzésérl.
A projektet az Európai Unió a „Leonardo da
Vinci“ szakmai továbbképzési akcióterv
keretében támogatta.
www.minos-mechatronic.eu

Közösségen belüli migráció - Jegyzet

Minos++

Közösségen belüli migráció – Jegyzet

Tartalom
1

Az Európai Unió ............................................................. 3

1.1

Történet és az alapítás motivációi ................................ 3

1.1.5 Az Európai Unió ...................................................... 11
1.2

Az Európai Unió politikai szervei ................................ 14

1.2.1 Európai Tanács ....................................................... 15
1.2.3 Európai Parlament .................................................. 18
1.2.4 Európai Bizottság .................................................... 21
1.2.5 Európai Közösségek Bírósága................................ 22
1.2.6 Európai Számvevszék........................................... 23
2

Európai migráció.......................................................... 25

2.1

Történeti alakulás 1945 óta ........................................ 25

2.2

Bevándorlás Európába és Európán belül ................... 26

2.2.1 Gyarmati és posztkoloniális migráció ...................... 26
2.2.2 Etnikai migráció....................................................... 27
2.2.3 Menekültek és menedékkérk ................................ 27
2.2.4 Munkaer vándorlás................................................ 28
2.2.5 Az elit vándorlása.................................................... 29
3

Interkulturális szempontból jelents cselekvési

kompetenciák a szakmai életben ....................................... 31
3.1

A kompetencia fogalma interkulturális összefüggésben
31

0

Közösségen belüli migráció - Jegyzet

3.2

Minos++

Kompetencia dimenzió interkulturális összefüggésben
33

3.2.1 A kvalifikációs szint ................................................. 34
3.2.2 A rendelkezési szint ................................................ 36
3.2.3 A motivációs szint ................................................... 37
4

Az interkulturális cselekvési kompetenciák

fejlesztésének eszközei ...................................................... 37
4.1

Konstruktív konfliktuskezelés...................................... 38

4.1.1 A sokszínség és különbözség felismerése a
bevándorló társadalomban ................................................ 38
4.1.2 A kultúra fogalmának nyílthatárú megközelítése..... 39
4.1.3 Pozitív konfliktusfogalom (A konfliktus mint lehetség)
40
4.2

Konfliktusok típusai a szakmai életben és a képzésben
43

4.2.1 Konfliktushelyzetek ................................................. 43
4.2.2 A mindennapok interkulturális konfliktusainak
alapvet fajtái..................................................................... 43
4.2.2.1 Kommunikációs konfliktusok ........................................................44
4.2.2.2 Érdek- és elosztási konfliktusok.....................................................45
4.2.2.3 Elismerési konfliktusok ..................................................................46
4.2.2.4 Érték- és ítéletalkotási konfliktusok ..............................................47

4.3

A konstruktív konfliktuskezelés eszközei .................... 47

4.3.1 A konfliktus felismerése és megvilágítása............... 47
4.3.2 A konfliktusmegoldás szempontjai a szakmai életben
49
4.3.2.1 Stabil kommunikációs szerkezetek felépítése ...............................49
4.3.2.2 Az érdekkiegyenlítés és mediáció intézményesítése .....................52

1

Közösségen belüli migráció - Jegyzet

Minos++

4.3.2.3 Megelz empátiafejlesztés ............................................................53
4.3.2.4 Motiváció az önbecsülés ersítésére...............................................54

5

Összefoglalás ............................................................... 55

2

Közösségen belüli migráció - Jegyzet

1

Az Európai Unió

1.1

Történet és az alapítás motivációi
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1.1.1 A páneurópai mozgalom
A páneurópai mozgalom Európa legrégebbi egyesítési
mozgalma. Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi
már a 20. század korai éveiben felhívta a figyelmet egy
politikailag és gazdaságilag egységes, demokratikus és békés
Európa szükségességére. Ezeket az elképzeléseket az I.
világháború (1914-1918) rettenetes tapasztalatai motiválták.

Meghatározás

1922-ben jelent meg Coudenhove-Kalergi felhívása Európa
több újságjában és különösen az értelmiségiek körében talált
nagy visszhangra. A félelem egy újabb háborútól felgyorsította
ezen els egyesítési elképzelés elterjedését.
1926-ban rendezték meg az els Páneurópai Kongresszust,
amelyen 24 nemzet vett részt. Ezen a kongresszuson
Coudenhove-Kalergit a Páneurópai Unió els nemzetközi
elnökévé választották. Ezzel a kongresszussal vált az újonnan
alapított
Páneurópai
Unió
az
európai
egység
megvalósításának fontos szövetségévé.
Hitler hatalomra jutásakor azonban Coudenhove-Kalergi
elhagyta Németországot és mozgalmának támogatottsága
minden oldalon alábbhagyott. A páneurópai irodalmat
Németországban betiltották, a német Páneurópai Uniót pedig
a nemzetiszocialisták feloszlatták. 1938-ban CoudenhoveKalergi Svájcba menekült, késbb pedig az USA-ba.
A második világháború (1939-1945) zrzavarában a
Páneurópai Unió törekvése eltnt és csak késbb, az Európai
Unió kialakulásánál vált újra aktívvá.
Az egységes Európa megvalósításáért való erfeszítéseket az
Európában a háború során átélt konfliktusok hatása teremtette
meg.
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1.1.2 Európai Szén és Acélközösség (ESZAK)
Az Európai Szén és Acélközösség (ESZAK, gyakran
Montánuniónak is nevezik) volt az els olyan intézmény,
amelyik Európa egyesítését lehetvé tette. Alapjai az
úgynevezett Schuman-tervig nyúlnak vissza, amit az akkori
francia külügyminiszter, Robert Schuman alakított ki. A terv
alapötlete a bányaipar közös és vámmentes ellenrzés alá
vonása volt. Így lehetvé vált a hadi szempontból fontos javak,
mint pl.:
x
x
x
x

a szén,
a vasérc,
az acél és
a hulladékfém

közös ellenrzése.
Az ESZAK ezen kívül biztosította e tönkretett iparág
újjáépítését. Hasonlóan a páneurópai mozgalomhoz, ennek az
egyesítési mozgalomnak a mozgatórugója is az újabb európai
háborútól való félelem volt.
Az ESZAK-ot 1951. április 18-án alapították a Párizsi
Szerzdéssel. 1952. július 23-án lépett hatályba. Az ESZAK
alapító tagjai:
x
x
x
x
x
x

Belgium,
a Német Szövetségi Köztársaság,
Franciaország,
Olaszország,
Luxemburg,
Hollandia.
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Európa 1952 – Az ESZAK tagállamai

Az ESZAK els zászlaja 1952-bl
Az ESZAK zászlaja az alapítás éveiben. A csillagok száma a
tagállamokat jelezte. Minden további taggal egy újabb csillagot
adtak a zászlóhoz. A kék és fekete szín jelképezi az acélt és a
szenet.
A Montánuniót az ESZAK következ jelentsebb szervei
igazgatták. Mindegyikük az Európai Unió mai szerveinek egyegy eldjét jelentette.
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x

Fhatóság
A Fhatóság volt az ESZAK végrehajtó hatalma.
Székhelye Luxemburg volt. Els elnöke Jean Monnet,
aki Robert Schumannal közösen kifejlesztette a
Schuman-tervet. A Fhatóságnak kilenc független tagja
volt és az Európai Bizottság eldjének tekinthet.

x

Miniszterek
Tanácsa
A Miniszterek Tanácsának tagjai az egyes tagországok
szakminiszterei voltak és a független Fhatóság,
valamint a tagállamok nemzeti érdekei közötti
kapocsként funkcionált. A Miniszterek Tanácsa az
Európai Unió Tanácsa eldjének számít.

x

Közgylés
A Közgylés a tagországok országgylési képviselibl
állt, és a Fhatóság ellenrz szerveként mködött. Egy
ilyen parlament megalakítása elssorban CoudenhoveKalergi ellenvetéseire vezethet vissza, aki a
Miniszterek Tanácsa mellett egy parlamentáris
képviseletet is követelt. A Közgylés az Európai
Parlament eldjeként szolgált.

x

Bíróság
A Bíróság hét tagból állt és jogosultsága kiterjedt a
szupranacionális
bíráskodásra,
tehát
olyan
bíráskodásra, amely az egyes tagok jogait felülírja. A
Bíróság is az Európai Unió egyik szervének, az Európai
Közösségek Bíróságnak az eldje.

2002. július 23-án az ESZAK-ot a szerzdésnek megfelelen
feloszlatták, mivel az 1952-es szerzdés egy 50 éves
futamidvel számolt. Eddig az idpontig a tagországok száma
a hat alapító tagból kiindulva folyamatosan növekedett. Végül
az Európai Unió minden tagállama az ESZAK tagjává vált.

Az ESZAK zászlaja (1986-2002)
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1.1.3 Az Európai Védelmi Közösség (EVK)
A hidegháború és a koreai háború (1950) kitörése után
felvetdött a közös európai hadsereg felállításának gondolata.
A francia miniszterelnök René Pleven a Schuman-terv
továbbfejlesztéseként megjelentette az úgynevezett Pleventervet.

Meghatározás

Ebben egy közös európai hadsereg megalapítását és ezen
keresztül
Németország
ellenrzött
újrafelfegyverzését
javasolta. Ez a védelmi közösség az ESZAK tagállamait volt
hivatott szolgálni, úgy, hogy egyedül a német hadsereg
tagozódna be teljesen a nemzetközi csapatba. A többi
tagország hadserege továbbra is nemzeti irányítás alatt
maradna.
Intenzív tárgyalások után a résztvev nemzetek gylése
ratifikálta az EVK bevezetését. A francia nemzetgylés 1954ben azonban nem ratifikálta a szerzdést, így az elképzelés
nem valósulhatott meg.
Máig sincs közös hadsereg Európában. Azonban a Német
Szövetségi Köztársaság 1954-es felvételével a NATO-ba
(Észak-atlanti Szerzdés Szervezete), egy közösségi katonai
szövetségbe, Európa biztonsága helyreállt.
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1.1.4 Az Európai Gazdasági Közösség (EGK) és az Európai Atomenergia
Közösség (Euratom)
Az EVK meghiúsulása után Európa egyesítésének gondolata
egy szélesebb területen, a gazdaságpolitika terén elrelendült.
Ennek középpontjában fként az atomenergia békés
felhasználása állt.
Jean Monnet és a belga külügyminiszter Paul-Henri Spaak
alkották a gazdaságpolitikai egységesítés hajtóerejét. Egy
külügyminiszteri
konferencián
1955-ben
Messinában
megállapodás született arról, hogy az ESZAK-államokon belül
megvalósul
x
x
x
x

a nemzetgazdaságok összehangolása,
egy közös piac megteremtése,
a szociálpolitika harmonizációja és
az atomenergia békés felhasználásának
szabályozása.

közös

1957. március 25-én Rómában aláírták az úgynevezett Római
Szerzdést, amely 1958 elején lépett hatályba. A Montánunió
hat tagországának:
x Belgiumnak,
x a Német Szövetségi Köztársaságnak,
x Franciaországnak,
x Olaszországnak,
x Luxemburgnak és
x Hollandiának
a kormányfi írták alá.
A Római Szerzdés által két további szupranacionális
konstrukció követte az ESZAK-ot:
x
x

az Európai Gazdasági Közösség (EGK)
és az Európai Atomenergia Közösség (Euratom).
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Az EGK elé a hat aláíró tagállam a következ célokat
tzte:
x

x
x
x
x
x
x
x

szabadkereskedelmi övezet, vagyis egy közös piac
(a vámok és mennyiségi korlátozások fokozatos
megszüntetése egy maximum 15 éves idszak
alatt),
vámunió (közös küls vám és közös kereskedelmi
politika harmadik országokkal szemben),
közös mezgazdasági piacszabályozás,
közös közlekedéspolitika,
közös versenyszabályok egy alapvet kartelltilalom
jegyében,
a munkaviszonyok harmonizációja és egy Európai
Szociális Alap megteremtése,
a belföldi jogi elírások összehangolása olyan
mértékben, amennyire az szükséges a közös piac
megfelel mködéséhez,
a tengerentúli országok és felségterületek társulása
gazdasági fejldésük növelése érdekében.

Az EGK-t az ESZAK-hoz hasonlóan újonnan alapított szervek
igazgatták, habár a hatáskörökben volt némi különbség:
x

A Miniszterek Tanácsa
A Miniszterek Tanácsa úgy épült fel, mint az
ESZAK Miniszterek Tanácsa, azonban olyan
végrehajtó feladatai is voltak, mint a
Fhatóságnak,
és
a
tagállamok
érdekképviseleti szerveként is mködött.

x

Az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság volt az EGK közösségi
szerve és a kormányoktól függetlenül
mködött.

9

Közösségen belüli migráció - Jegyzet

Minos++

x

Az Európai Parlament
Ez a parlament az egyes tagországok
országgylési képviselibl állt és ellenrz
szervként mködött.

x

Az Európai Bíróság
Az Európai Bíróság, ami az ESZAK
megalakulása során jött létre, az EGK és az
Euratom számára is igazságügyi hatóságként
mködött.

Ezen kívül megalakult a Közösség három finanszírozási
eszköze:
x

Az Európai Szociális Alap
Ez az alap szolgált a foglalkoztatás
elmozdítására
és
az
életszínvonal
emelésére.
Ma
is
számos
projektet
finanszíroznak az Európai Szociális Alapon
(röviden ESZA) keresztül.

x

Az Európai Beruházási Bank
A gazdaságilag és strukturálisan fejletlen
területek támogatására jött létre. Az EGK
tagállamainak stabilitását hivatott biztosítani.
Kölcsönök
és
kezességvállalások
segítségével támogatják a vállalkozásokat is,
amik ezáltal új munkahelyeket tudnak
teremteni. Az Európai Beruházási Bank
(röviden EIB) mai is létezik.

x

Az Európai Fejlesztési Alap
A gyarmatosítás idszakában, amikor európai
nemzetek távoli országokat gyarmatosítottak,
e különleges felelsség viselésében az
Európai Fejlesztési Alap (röviden EFA) volt
hivatott segíteni. Az Alap célja Afrika
államainak, a Karib-tenger és a Csendesóceán térségének támogatása volt. Az
európai államok mind a mai napig
mködtetnek egy közös segélyprogramot az
EFA-n keresztül.

x

Az Euratom
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Az EGK mellett a Római Szerzdéssel
létrejött az Európai Atomenergia Közösség,
az Euratom is. Ez a szerzdés elsegítette a
tagállamokban az atomenergia közös, békés
továbbfejlesztését.
A közös kutatási területek mellett a legfontosabb feladat
azonban a béke biztosítása volt. Ezt hasonlóképpen, mint az
ESZAK-nál, az atomenergia közösségi használatával érték el,
és azáltal, hogy egyedül egyetlen ország sem volt képes
atomfegyverkezésre.
Az Euratom szerzdés hatálya határozatlan idre szólt, ma
már azonban nem önálló intézmény, hanem az Európai Unió
egy protokollja. 1967-ben az ESZAK-ot, az EGK-t és az
Euratomot Európai Közösségek (EK) név alatt összevonták, és
ezután már csupán egy Bizottsággal és egy Tanáccsal
rendelkezett.

1.1.5 Az Európai Unió
Az Európai Közösségeket (EK) hosszú éveken át
mindenekeltt közösségi agrárszubvencióra használták. Egyre
több tagállam csatlakozott hozzá, az egyesítés gondolata
viszont mindinkább háttérbe szorult.
A hidegháború után azonban a németországi egyesítési
mozgalom Európa egyesítésének mozgatórugójává vált.
Amikor 1990-ben megtörtént a német újraegyesítés,
Németország és Franciaország kezdeményezte az európai
politikai együttmködés kibvítését. A közös gazdaság- és
valutaunió mellett a következ területeken is megkívánták az
együttmködést:
x
x
x
x
x

környezetpolitika,
bevándorlási és menekültjog,
egészségügy és a kábítószerek elleni küzdelem,
európai állampolgárság, valamint
közös kül- és biztonságpolitika.

1992. február 7-én Maastrichtban aláírták az Európai Unióról
(EU) szóló szerzdést. Ezzel a szerzdéssel létrejött az EU,
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amely célul tzte maga elé egy közös pénznem bevezetését
1999-ig.
Az Európai Parlamentet megersítették és az EU munkáját
három pillérre állították:
x

Els pillér: az Európai Közösségek
o EGK (1993-tól csak Európai Közösség EK)
 agrárpolitika
 vámszövetség és bels piac
 versenypolitika, állami támogatások
 szervezeti politika
 kereskedelmi politika
 európai gazdasági és valutaunió
 uniós polgárság
 mveldéspolitika és kultúra
 kutatás és környezetpolitika
 transzeurópai hálózatok
 egészségügy
 fogyasztóvédelem
 szociálpolitika
 bevándorlási politika
 menekültpolitika
 az EU küls határainak védelme
o EURATOM
 közös munka az atomenergia terén
o ESZAK
 a szén és acél közösségi ellenrzése
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x

Második pillér: közös biztonság- és külpolitika
o Külpolitika
 együttmködés
 választási megfigyelk
 a béke megrzése
 emberi jogok
 demokrácia
 segítségnyújtás harmadik országoknak
o Biztonságpolitika
 közös biztonság- és védelempolitika
 leszerelés
 EU beavatkozó csapat
 a fegyverkezés gazdasági aspektusai
 európai biztonsági stratégia

x

Harmadik pillér: Rendrségi és bírói
együttmködés büntetügyekben
o kábítószer- és fegyverkereskedelem
o emberkereskedelem
o terrorizmus
o gyermekekkel szembeni bncselekmények
o szervezett bnözés
o megvesztegetés és csalás

Az Európai Unió, ill. EK fokozatosan bvült és egyre több
országot foglalt magában. Az EK, ill. EU tagjává vált országok:
x

x
x
x

1973
o Dánia
o Írország
o Egyesült Királyság
1981
o Görögország
1986
o Portugália
o Spanyolország
1995
o Ausztria
o Svédország
o Finnország
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2004
o Észtország
o Lettország
o Litvánia
o Lengyelország
o Csehország
o Szlovákia
o Magyarország
o Szlovénia
o Málta
o Ciprus
2007
o Bulgária
o Románia

Az Európai Unió politikai szervei

Az alábbiakban az Európai Unió egyes szervei kerülnek
bemutatásra. A mai intézmények közül soknak van történeti
eldje, amint az korábban már ismertettük. Az Európai Unió
intézményeinek felépítését a következ ábra mutatja:

Európai
Tanács
Gazdasági és Szociális

A 27 kormányf alapvet

Bizottság

Régiók Bizottsága

döntései

Tanácsadás
Javaslatok

Tanácsadás

Európai Bizottság

Miniszterek

27 tag,

Törvényhozás

székhely Brüsszelben

345 szavazat

Tanácsa

Európai Közösségek

Európai

Bírósága

Számvevszék

Döntések
„A szerzdések re“

Az európai alapok
felhasználásának

Európai Unió – Az intézmények összetétele
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1.2.1 Európai Tanács
« Az Európai Tanács adja az Uniónak a fejldéséhez
szükséges ösztönzést, és meghatározza annak általános
politikai irányait és prioritásait.» (Az Európai Unóról szóló
szerzdés 4. cikkelye)
Az Európai Tanácsban a tagállamok állam-, illetve kormányfi,
valamint a Bizottság elnöke gylnek össze. Ülésein a
tagállamok állam- vagy kormányfin kívül jelen vannak a
külügyminiszterek és a Bizottság egy tagja is.
Az Európai Tanács évente legalább kétszer ülésezik azon
állam- vagy kormányf elnökletével, aki az EU Tanácsában a
turnus szerinti, félévente változó elnöki tisztet betölti. A
gyakorlatban meghonosodott, hogy az Európai Tanács évente
legalább négy alkalommal összegylik, ezen kívül pedig
szórványosan rendkívüli tanácsüléseket is összehívnak.
Minden
ülés
után
megjelentetik
az
elnökség
végkövetkeztetéseit.

Európai Unió: Az intézmények feladatai és kölcsönhatásai
Az Európai Tanács szabja meg az Európa egyesítésével
összefügg nagy politikai kérdések alapvet irányvonalait: a
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szerzdések és a szervek változásait, diplomáciai
nyilatkozatokat a közös kül- és biztonságpolitika keretén belül,
stb. Ezen túlmenen krízishelyzetekben vitafórumként
mködik a legmagasabb politikai szinten, és igyekszik a
tagállamok közötti nézeteltérések esetén megoldással
szolgálni. A tagállamok közti tárgyalásokat követen az
Európai Tanácsnak konszenzusban lehetsége van:
x

Irányelveket meghatározni, amelyekkel a Miniszterek
Tanácsa és az Európai Bizottság számára kinyilvánítják
az Európai Tanács prioritásait az Unió irányításának
terén. Ez gyakran általános politikai irányelvek,
idtervek és konkrét célok formájában történik.

x

Magyarázatokat
vagy
állásfoglalásokat
adni,
amelyekben egy bizonyos pontig az állam- vagy
kormányfk pozíciója ünnepélyesen kinyilvánításra
kerül.

Az Európai Tanács adja az Uniónak a fejldéséhez szükséges
ösztönzést, és meghatározza az EU minden tevékenységi
területének politikai, gazdasági és társadalmi irányvonalát,
méghozzá európai és nemzetközi szinten egyaránt. Az
Európai Tanács irányvonalai és nyilatkozatai mindazonáltal
nem bírnak jogi ervel.
A hatékony alkalmazás érdekében követniük kell a közös
jogszövegekre vonatkozó eljárásokat: a javaslat elterjesztése
az Európai Bizottságon keresztül, szavazás az Európai
Parlamentben és az EU Tanácsában és végül a nemzeti
szinten való megvalósítás.
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1.2.2 Az Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa)
A Tanács az EU legfontosabb döntéshozó grémiuma. A
tagállamokat képviseli és ülésein az EU államok nemzeti
kormányainak egy-egy minisztere vesz részt, ezért nevezik a
Tanácsot a Miniszterek Tanácsának is.
A Tanácsülések összetétele a tárgyalandó témáktól függ.
Például, ha igazságügyi kérdések is szerepelnek a
napirendben, az összes EU állam igazságügy miniszterei
vesznek részt az ülésen, amelyet ekkor „Igazságügyi
Tanácsnak” neveznek.
Az EU és a többi országok kapcsolatával az Általános Ügyek
és Külkapcsolatok Tanácsa foglalkozik. Ebben az
összetételben azonban a Tanács szélesebb felelsségi körrel
rendelkezik az általános politikai kérdésekben is, így minden
kormány szabadon dönthet arról, melyik miniszterét vagy
államtitkárát küldi ki az ülésre.
A Tanács összesen kilenc különböz összetételben ülésezik:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Általános ügyek és külkapcsolatok
Gazdasági és pénzügyek
Bel- és igazságügy
Foglalkoztatás, szociálpolitika, egészségügy és
fogyasztóvédelem
Versenyképesség
Közlekedés, telekommunikáció és energiapolitika
Mezgazdaság és halászat
Környezetvédelem
Oktatás, ifjúság és kultúra.

A Tanácsban minden miniszternek jogában áll állást foglalni
saját kormánya részérl. Ez azt jelenti, hogy a miniszter
aláírásával egész kormányát képviseli. A Tanácsban ülésez
miniszterek ezen kívül politikai felelsséggel tartoznak nemzeti
parlamentjüknek,
valamint
az
általuk
képviselt
állampolgároknak. Ez garantálja a Tanács határozatainak
demokratikus legitimitását.
A Tanácsnak hat központi feladata van:
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Európai jogszabályokat fogad el.
Gondoskodik a tagállamok gazdaságpolitikájának
alapvet összehangolásáról.
Nemzetközi megállapodásokat köt az Unió és más
államok, illetve nemzetközi szervezetek között.
Az Európai Parlamenttel közösen elfogadja az Unió
költségvetését.
Az Európai Tanács által meghatározott általános
irányvonalak alapján kialakítja az EU közös kül- és
biztonságpolitikáját.
Büntetügyekben koordinálja a nemzeti bíróságok és
rendri erk közötti együttmködést.

E feladatok többsége a „Közösséget“ érinti, vagyis azokat a
tevékenységi területeket, amelyeken a tagállamok elhatározták
felségjoguk egyesítését és döntéshozó hatáskörüknek az
uniós intézményekre való átruházását. Ez a terület képezi az
Európai Unió els pillérét.
A két utolsó feladat ezzel szemben messzemenkig azon
területekre vonatkozik, amelyeken a tagállamok nem ruházták
át hatáskörüket, hanem egyszeren együttmködnek
egymással. Ezt államok közötti együttmködésnek nevezzük,
ami az Európai Unió második és harmadik pillérére utal.

1.2.3 Európai Parlament
Amint azt korábban már leírtuk, az Európai Parlament
eredetileg egy tanácsadó szerv volt, amelybe a tagállamok
nemzeti parlamentjeinek képviselit delegálták. 1979 óta
tagjait az Európai Unió polgárai választják, általános és
közvetlen választásokon. Ezeket a választásokat a
tagállamokban ötévente tartják.
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Az Európai Parlament székhelye Strasbourg, ahol a tizenkét,
havonta összehívott plenáris ülést, valamint a költségvetési
tanácskozásokat tartják.
A pótlólagos plenáris üléseket
Brüsszelben tartják. Az Európai Parlament 785 képviselbl
áll. ket az Európai Unió 27 tagállamában választják. A 2009es választások óta a parlamenti képviselk számát 750 f
plusz az elnökre csökkentették.

Európai Parlament – Helyek száma országonként,
A képviselk nem nemzeti szekciókat alkotnak, hanem politikai
affinitásuk szerint szervezdött csoportokba tömörülnek. Az
Európai Parlament elnökét egy fél törvényhozási idszak
tartamára, vagyis két és fél évre választják, újraválasztható. Az
elnök képviseli a Parlamentet az európai intézményekkel, a
tagállamokkal és harmadik országokkal szemben.
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Az EP-képviselk különböz bizottságokhoz tartoznak,
amelyek az Európai Unió különböz tevékenységi területeivel
foglalkoznak a plenáris üléseken megszavazandó álláspontok
rögzítése érdekében.
A tanácsadásra kitzött témákról is a frakciókban értekeznek.
A plenáris ülések alatt, amelyekre minden hónapban
Strasbourgban kerül sor, a Parlament ellenrzi a
törvényhozási elterjesztéseket, amelyek elfogadása eltt
változásokat eszközölhet. A napirend ezen kívül kiterjedhet a
Tanács vagy a Bizottság „közleményeire“, valamint aktuális
kérdésekre, amelyek az Unión belüli és azon kívüli
eseményekkel kapcsolatban felmerülnek. A közlemények
alapján a Parlament határozatokat hozhat. Az Európai
Parlamentben a közösség minden nyelve egyforma súllyal bír:
Minden dokumentumot nyilvánosságra hoznak az Európai
Unió minden hivatalos nyelvén, és minden képviselnek
jogában áll a saját nyelvén felszólalni.
A szerzdések változásai során az Európai Parlament
hatásköre
folyamatosan
bvült.
A
Parlament
ma
társtörvényhozó, rendelkezik költségvetési hatáskörrel és
demokratikus ellenrzést gyakorol minden európai fórum felett.
A Parlament átruházott jogszabály-alkotási hatáskörrel
rendelkezik. Ezeket a hatásköröket jogszövegek alkotásánál
számos területen az Európai Unió Tanácsával együttesen
gyakorolja. A Parlament elfogadhatja, megváltoztathatja vagy
elutasíthatja
az
Európai
Bizottság
törvényhozási
elterjesztéseit.
A Parlament költségvetési hatáskörrel is rendelkezik. Az
Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa alkotja az
Európai Unió költségvetési hatóságának két részét. Így az
Európai Parlament állapítja meg évente az Unió bizonyos
kiadásait, illetve bevételeit. Egy speciális eljárást követen,
amelyben közremködik az Európai Unió Tanácsa és az
Európai Parlament, utóbbi elfogadja vagy elveti ez Európai
Bizottság által elterjesztett költségvetést.
A Parlament demokratikus felügyeletet gyakorol az európai
intézmények, különösen a Bizottság felett. A Parlament hagyja
jóvá vagy utasítja el a Bizottság tagállamok által javasolt
elnökét.
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Jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a Bizottság tagjainak
kinevezését, és jogában áll az egész Bizottságot
bizalmatlansági indítvány keretében lemondásra kényszeríteni.
Ezen kívül a Parlament jogosult az Európai Unió
tevékenységét demokratikus ellenrzés alá vonni, ezt a jogát a
polgárok petíciós joga, vizsgálatok, az Európai Közösségek
Bíróságára benyújtott keresetek és a pénzügyi kontroll által
gyakorolja.

1.2.4 Európai Bizottság
Az Európai Bizottság (EU-Bizottság) székhelye Brüsszel. A
Bizottság az Unió végrehajtó szerve, a szerzdések re.
Figyelemmel kíséri, hogy a tagállamok betartják-e
szerzdéses kötelezettségeiket. Hivatali ideje öt év.
A Bizottság dolgozza ki az „uniós törvények“ (rendeletek,
irányelvek, döntések) javaslatait, amelyeket az EU Miniszterek
Tanácsa és az Európai Parlament majd elfogad, vagy adott
esetben módosít. Az EU-Bizottság állítja össze az Unió
költségvetését, elfogadása után pedig kezeli a költségvetési
pénzeket.
Az EU minden országa egy tagot állít: így 26 biztosból és az
elnökbl tevdik össze. A biztosok a kormányok
minisztereihez hasonlóan meghatározott tematikus ügyköröket
irányítanak, az úgynevezett Figazgatóságokat. Az EUBizottság nagykövetséghez hasonló képviselettel rendelkezik
minden EU tagállamban.
Az EU tagállamainak állam- és kormányfi egy elnököt jelölnek
egyhangú döntéssel, akinek kinevezését az Európai Parlament
hagyja jóvá.
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A választott elnök ezt követen 26 biztost jelöl. A Bizottság
egészét szintén az Európai Parlamentnek kell jóváhagynia.
A Bizottság tagjai a közösség érdekei iránt elkötelezettek:
munkájuk független azon tagországok érdekeitl, amelyekbl
származnak. A határozatokat a szavazatok többségével
hozzák. Az elnök határozza meg a Bizottság politikai
munkájának irányvonalait.
A Lisszaboni Szerzdés változást hozott: a Bizottság tagjainak
száma nem lehet több mint a tagállamok számának
kétharmada: 27 tagállam esetén ez 18 biztost jelentene.

1.2.5 Európai Közösségek Bírósága
Az Európai Közösségek Bírósága 27 bíróból áll, akiket nyolc
ftanácsnok támogat. A bírákat és a ftanácsnokokat egyaránt
a tagállamok kormányai nevezik ki közös megegyezéssel hat
évre.
A bíróság különböz funkciókat tölt be, amelyek a tagállamok
jogrendszerében különböz jogterületekre oszlanak:
x

„alkotmánybíróságként“ döntést hoz az EU-szervek
vitás ügyeiben és az EU törvényhozás jogszerségi
ellenrzésénél

x

„közigazgatási bíróságként“ ellenrzi, hogy az Európai
Bizottság és a tagállamok hatóságainak közigazgatási
elírásai és közigazgatási tevékenysége összhangban
állnak-e az uniós joggal
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x

„munkaügyi és társadalombiztosítási bíróságként“
döntést hoz azokban a kérdésekben, amelyek a
munkavállalóknak a lakóhely megválasztásához való
jogát és szociális biztonságát érintik, illetve amelyek a
munkahelyeken a férfiak és nk egyenl elbánáshoz
való jogával kapcsolatosak

x

„büntetbíróságként“ ellenrzi az Európai Bizottság
pénzbírság döntéseit

x

„polgári bíróságként“ ítéletet hoz kártérítési perekben és
a Brüsszeli Konvenció értelmében a polgári és
kereskedelmi ügyekben született bírósági döntések
elismerésérl és végrehajtásáról.

Az Európai Közösségek Bíróságát felkérheti egy tagállam, az
EU egyik szerve, valamint közvetlenül és egyénileg az érintett
polgárok és vállalkozások is.
1988 októberében egy tanácsi határozat eredményeként
létrejött egy elsfokú bíróság, amelyet a Bíróság mellé
rendeltek. Az EU közszolgálati jogával, a szén és acél terén a
versenyjoggal, valamint az uniós polgárok és vállalkozások
által az uniós szervek ellen benyújtott közvetlen keresetekkel
foglalkozik.

1.2.6 Európai Számvevszék
Az Európai Számvevszék ellenrzi az EU szervek összes
bevételét és kiadását. 1977-ben hozták létre Luxemburgban
az Európai Közösségek küls pénzügyi ellenrzésére. Az
Európai Unióról szóló szerzdés 1993-as hatályba lépése óta
az Európai Számvevszék teljes érték közösségi szerv.
Az Európai Számvevszék rködik afelett, hogy az EU a
pénzeit a gazdaságosság szabályai szerint fordítsa a tervezett
célokra. Eközben be kell tartani az EU költségvetési jogát.
Azokban az EU-n kívüli országokban, amelyek EU-s
programokból pénzekhez jutnak, a Számvevszék szintén
ellenrizheti az ilyen támogatások felhasználását.
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Az EU szervek és egyes nemzeti intézmények kötelesek
minden információt megadni, amire a Számvevszéknek az
ellenrzéseihez szüksége van. Lehetsége van az Európai
Közösségek Bírósága eltt pert indítani, ha egy tagállam az
ellenrzéshez szükséges dokumentumokat nem adja ki, vagy
ha az Európai Bizottság az ellenrzés szempontjából lényeges
iratokat visszatart.
A Számvevszék eredményeit éves jelentésben foglalják
össze, amelyet minden költségvetési év lezárása után
készítenek el, és az Európai Közösség közlönyében
jelentetnek meg. Ezt a dokumentumot átadják az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ez képezi az alapot a
Parlament
döntéséhez
a
Bizottság
felmentésével
kapcsolatban. A felmentési eljárás magában foglalja az éves
jelentés alapos elemzését. A hiányosságokat, amelyekre a
Számvevszék rámutat, és amelyeket a Parlament igazol,
meg kell szüntetni.
Az Európai Számvevszék 27 tagból áll (minden EU államból
egy tag), akiket a Parlament meghallgatása után a Miniszterek
Tanácsa egyhangú döntéssel nevez ki hat évre. A
könyvvizsgálók tevékenységük során teljes függetlenséget
élveznek.
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Egy Európában él ember állampolgársága ritkán nyújt
információt arról, hogy az illet bevándorló-e vagy sem. A
második
világháború
óta
állampolgárságot
szerzett
menekültek és bevándorló munkavállalók, valamint telepesek,
katonák, és az egykori gyarmatokról beilletve
visszavándorlók nyomán elmosódott a határ az eredenden
állampolgársággal rendelkezk és a migránsok között.
1950-tl a 70-es évek elejéig Európa nyugati felében
megháromszorozódott a külföldiek száma. Ez a trend jól
mutatta a nyugat-európai népek, munkaerpiacok és
társadalmak nemzetköziesedését.
A 80-as években ez a fejldés stagnált, a 90-es évek óta
viszont újra folyamatosan ntt. Idközben az európai államok
többségében nagy számban szereztek állampolgárságot a
bevándorló családok gyermekei, ezáltal az európai
bevándorlók tényleges száma már alig mérhet.
Megállapítható, hogy az Európai Unió támogatja a közösségen
belüli migrációt, vagyis az EU tagállamain belüli vándorlást. A
határok megsznésével és az európai honosítási eljárás
egységesítésével az országváltás egyre egyszerbbé és a
közösségen belüli migránsok számára egyre vonzóbbá válik.
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Bevándorlás Európába és Európán belül

2.2.1 Gyarmati és posztkoloniális migráció
A gyarmati és posztkoloniális bevándorlók fogalma alatt azokat
az embereket értjük, akik elssorban a 20. század közepéig az
európai országok egykori gyarmatairól visszavándoroltak. Ez
nem csak a katonákat, telepeseket és hivatalnokokat érintette,
hiszen a gyarmatokon született segédcsapatok is az
elbbiekkel vándoroltak az európai anyaországokba.

Meghatározás

A migrációnak ez a típusa különösen az egykori gyarmati
országok
nagyvárosaiban
hozott
létre
multikulturális
társadalmakat. Az egyes etnikai csoportok és hálózatok az
okai annak, hogy az egykori gyarmatokról még ma is tart a
bevándorlás.

USA
Egyesült Királyság
Franciaország
Portugália
Spanyolország
Olaszország
Hollandia
Japán

Anyaországok és gyarmati területek 1945

Munkáltatójával, egy magas rangú francia hivatalnokkal együtt
Salim 1962-ben elhagyja hazáját, Algériát, amikor az elnyeri
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függetlenségét Franciaországtól. Párizsban Salim egy olyan
kerületben lakik, ahol sok egykori algériai él. Itt alapít családot.
Élelmiszerboltjában mindenekeltt algériai specialitásokat árul,
emiatt sok kapcsolatot ápol még algériai ismerseivel. Egyik
üzleti partnere most Franciaországba szeretne költözni, mivel
Salimmal együtt szeretné szélesebb körben kiépíteni az
élelmiszerüzlet ötletét.

2.2.2 Etnikai migráció
Az etnikai migráció, tehát bizonyos népcsoportok vándorlása
jelentette a múltban a migrációs mozgalmak egy másik nagy
csoportját. Ez a migráció mindenekeltt akkor jelentkezett,
amikor egy csoport számára lehetvé vált a származási
ország gazdasági és politikai okokból történ elhagyása.
Szembetn példát állítanak erre a zsidó bevándorlók. Izrael
állam minden zsidó származású ember számára biztosítja a
bevándorláshoz való jogot. Ez még ma is érvényes. 1973 és
1992 között például mintegy 850 000 zsidó emigrált
Örményországból Izraelbe.

2.2.3 Menekültek és menedékkérk
A hontalanok és a menekültek politikai krízisek vagy etnikai
konfliktusok miatt vándorolnak el hazájukból. A múltban ilyen
mozgásokra is volt példa a mai EU-tagállamokban. Például:
x

Röviddel azeltt, hogy a Kádár-rezsim szovjet csapatok
segítségével
helyreállította
a
vasfüggönyt
Magyarország és Ausztria között, 194 000 magyar
hagyta el hazáját.

x

A „Prágai Tavasz“ idején 160 000 cseh és szlovák
hagyta el hazáját.

Létrejött az EU közös migrációs és menekültügyi politikája.
2001 és 2005 között kb. 1,8 millió menekültstátusz kérvényt
adtak be az EU tagállamaiban.
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Menekült státuszért folyamodók 2000-ben Európában

2.2.4 Munkaer vándorlás
A menekültek, elzöttek és háborús hazatérk integrációja
után az 1950-es évek közepén Nyugat-Európa néhány
országában megkezddött a szükséges olcsó, kevésbé
kvalifikált külföldi munkaer bevándorlása. Ezek a bevándorlók
eleinte európai országokból érkeztek, mint pl. Olaszország,
Spanyolország és Portugália, késbb pedig Marokkóból,
Tunéziából, Törökországból és az egykori Jugoszláviából.
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Az ilyen jelleg toborzást többnyire az országok közti politikai
megállapodások szabályozták. Ez a mozgalom a 70-es évek
elejére érte el csúcspontját.
A munkaerpiac telítdésével azonban a munkaer-migráció
jelentsége egyre csökkent, végül pedig a rövidtávú
munkavállalási engedélyek kiadásával egyre szigorúbbá vált a
szabályozása.
Az addig bevándorolt munkaer azonban a családegyesítések
és a növekv születésszámok által kiegyenlítette a munkaermigrációs kvótát az állandó idegen lakosság vonatkozásában.
Jelenleg kb. 19 millió olyan külföldi él Nyugat-Európa
valamelyik államában, aki ennek a munkaer-migrációnak a
keretén belül érkezett Európába. A többségük a szociális és
szakmai hierarchia alsó végén helyezkedik el, és egy új alsó
osztályt alkot.
Ohan Yozgat 1963-ban hagyta el Törökországot, hogy egy
nagy német építési vállalatnak dolgozzon Münchenben. A
családjától való négy évig tartó elszakadás után sikerült
elérnie a családegyesítést, így felesége és mindkét lánya is
Münchenbe költözött. Idközben a lányai férjhez mentek,
szintén
egykori
vendégmunkások
gyermekeihez.
Mindkettejüknek egy gyermeke született és honosítási
kérelmet adtak be.

2.2.5 Az elit vándorlása
A vándorló elit egyik nagy csoportját alkotják a hazájukat
elhagyó jómódú nyugdíjasok. Különösen Nagy-Britanniából és
Németországból telepedett le sok nyugdíjas Portugália déli
részén, a Földközi-tenger spanyol és francia partjai mentén,
illetve az Alpok déli peremén (Olaszország, Svájc, Ausztria).
Ezekkel a migránsokkal kapcsolatban az shonos lakosság
körében jelents félelem él a túlzott elidegenedéstl.
Az emigráló elit tagjai azonban fképpen a nemzetközi
konszernek menedzserei és magasan kvalifikált technikusai
közül kerülnek ki. Tudósok, diplomaták, mvészek és
nemzetközi szervezetek tisztségviseli közül.
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Ez a csoport kevesebb migrációs problémával szembesül a
célországban, mivel a vándorlásnak ez a típusa gyakran az
EU-n belül valósul meg, tagjai azonban kevéssé
alkalmazkodnak az új országban. Ez az alkalmazkodás,
amelynek alapját egy fejlett interkulturális kompetencia képezi,
elengedhetetlen, mert nem csupán a bevándorlók életét
könnyíti meg az új országban, hanem az slakosok
együttélését is. A bevándorolt elit tagjai ugyanis sok esetben
versenyeznek az slakosokkal a keresett lakásokért és
munkahelyekért.
Nyitott
és
strukturált
együttéléssel
megakadályozhatók az idegengylöletbl fakadó és erszakos
cselekedetek. Politikai oldalról nézve két szempontból
tekinthet az elit migrációja kritikusnak:
x

A magasan képzett munkaer más országokba történ
kivándorlását gyakran gyanakvóan szemlélik („BrainDrain“). Ezalatt az óhaza számára elvesz tudást és
készségeket értik.

x

Továbbá attól is tartanak, hogy egyes szakemberek,
akik a harmadik világ országaiba vándorolnak ki, új
hazájukban nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek
fejlesztésében mködhetnek közre.

x

Végül a FÁK egykori államaiból elvándorló elit kapcsán
tartanak az óhaza reformfolyamatainak elakadásától az
elit létszámának csökkenése miatt.

A valenciai Alfonso Morales új mechatronikusi állást keres.
Miután sokáig dolgozott Valenciában egy gépipari
vállalatnál, új kihívást keres, és Európa-szerte pályázatokat
nyújt be. Egy cseh automobilkonszern bemutatkozó
beszélgetésre hívja a cseh fváros közelébe. Alfonsonak
állást kínálnak, és  elfogadja az új kihívást. Három hónap
múlva már egy olyan országban kell élnie és dolgoznia,
ahol azeltt még sosem járt. Elsajátított interkulturális
kompetenciái alapján azonban biztos benne, hogy
boldogulni fog a feladattal.
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szempontból

jelents

cselekvési

Különböz nyelvi, vallási és/vagy etnikai háttérrel rendelkez
emberek békés és összetartó együttélése és közös munkája
minden résztvevt speciális kihívások elé állít. Interkulturális
összefüggésben
a
konstruktív
együttmködés
megvalósulásához központi jelentséggel bír
x
x
x
x

az értékrendszer,
a szükségletek,
az érdekek és
a cselekvési tendenciák

figyelembe vétele.
A figyelmen kívül hagyott érdekek, vagy rosszul értelmezett
ellentétes
érték-elképzelések
gyorsan
konfliktusokhoz
vezethetnek. A konfliktusok ugyan az emberi együttélés fontos
részét képezik, azonban különösen szakmai téren zavaró
tényezként vagy akadályként hathatnak. Ezért szükséges az
ilyen konfliktusok tisztázása, illetve megoldása. Az emberek
között kialakuló fel nem ismert, elfojtott és alábecsült
konfliktusok alacsony produktivitást, vagy akár a probléma
kiélezdését és erszakot eredményezhetnek.

3.1
A
kompetencia
összefüggésben

fogalma

interkulturális

Amint azt korábban már tárgyaltuk, egy ers interkulturális
kompetencia segít megbirkózni a szakmai mindennapokkal
egy idegen országban. Az „interkulturális kompetencia“
fogalmának kifejtése eltt azonban foglalkozni kell a
kompetencia általános fogalmával.
Minden vállalkozásban, akár nagykonszern, akár kis- vagy
középvállalkozás különböz képességeket és készségeket
követelnek meg az alkalmazottaktól.
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A szakmai képzésben elsajátított képességek mellett ezek
gyakran olyan képességek és jártasságok, amelyek a szakmai
kompetenciát teljessé teszik. Ilyenek például:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

a munkához való pozitív hozzáállás
a motiváció
a módszeres munkavégzés
a teljesítménykészség
a célirányos magatartás
a terhelhetség
a kreativitás
a rugalmasság
a kritikatr képesség
a csapatszellem
a megbízhatóság
a koncentrációs képesség
a felelsségtudat
a logikus gondolkodás
a nyitottság
az önálló tanulás és
a tolerancia.

Az általános kompetenciafogalom tehát három szintet foglal
magában:
x

Kvalifikációs
szint
A kvalifikációs szint a tudás és ismeretek kifejezése. Az
ismeret szükséges a megértéshez és a részvételhez. A
tudás képessé tesz a cselekvésre.

x

Rendelkezési
szint
A rendelkezési szint a lehetséget jelenti, tehát
felhatalmaz valaminek a véghezvitelére.

x

Motivációs szint
A motivációs szint az akarást jelenti, ezáltal a
cselekvésre irányuló bels hajlam kifejezdése.
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Az interkulturális kompetencia kapcsán abból kell kiindulni,
hogy az még nagyobb komplexitással rendelkezik. Ugyanis
minden résztvev szembesül elsre áthidalhatatlannak tn
különbségekkel. Ezek megoldásához a fent ismertetett
képességeken és jártasságokon kívül szükség van
interkulturális szempontból jelents és hatékony cselekvési
kompetenciákra. Ezeket interkulturális kompetenciáknak
nevezzük.

3.2
Kompetencia
összefüggésben

dimenzió

interkulturális

Interkulturális kompetencia alatt az összes formális és
informális képességet, jártasságot, valamint ismeretet értjük,
amelyek lehetvé teszik számunkra, hogy egy különbségek és
kulturális sokszínség által meghatározott szakmai és/vagy
privát területen boldoguljunk és aktívan, konstruktívan részt
vegyünk annak alakításában.
Alapveten fontos a kulturális különbségekkel szembeni
nyitottság. Ennek a bels hajlamnak feltétele az idegen
nyelvekkel és kultúrákkal szembeni nyitottság, amelynek
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hiánya nagy bizonytalanságokhoz vezethet. Másrészt ezek a
bizonytalanságok képezik az els lépést a konfliktus
eszkalálódása felé.
Az interkulturális kompetencia azonban magában foglalja a
sokszínség korrekt felhasználásának és hasznossá tételének
képességét is. Az interkulturális cselekvés sokoldalú tanulási
lehetségeiben rejl kihívás és lehetség az eltér kulturális
háttérrel rendelkez emberek szolidáris és produktív
együttmködésének megvalósítása. Ehhez interkulturális
szempontból jelents cselekvési kompetenciák szükségesek a
kompetencia minden szintjén.

3.2.1 A kvalifikációs szint
Interkulturális összefüggésben vizsgálva ez a szint felosztható
szakmai és személyes cselekvési kompetenciákra.
A szakmai cselekvési kompetencia magában foglal minden
interkulturális
szempontból
fontos
szakmai
és
módszervonatkozású képességet, jártasságot és ismeretet.
A személyes cselekvési kompetencia magában foglalja a
szociális és egyéni kompetenciák összes, interkulturális
szempontból fontos aspektusát.
A szociális kompetencia ebben a vonatkozásban magában
foglalja az interkulturálisan alkalmazható szociális értékek és
normák elsajátítását és felhasználását. Ennek magatartási
jegyei:
x
x
x
x

Hajlam a közösségben való aktív együttmködésre,
akkor is, ha a résztvevk különbözségét eleinte zavaró
tényezként éljük meg.
A segítség elfogadása.
Segítségnyújtás másoknak anélkül, hogy gyámkodnánk
a másik felett.
Felelsség vállalása a csoportban, különösen, ha a
csoporttal vagy egyénekkel szemben kulturális
indíttatású eltér elvárások léteznek.

34

Meghatározás

Meghatározás

Közösségen belüli migráció - Jegyzet

Minos++

Így tehát az interkulturálisan elsajátított szociális kompetencia
segít kifejleszteni a hajlamot, hogy más emberek helyzetét
átérezzük. Ez hajlam segít abban, hogy a problémákkal és
egymással dlre jussunk.
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Ez a magatartás erszakmentes, korrekt társadalmi
együttéléshez, valamint az interkulturális együttmködés
képességének kialakulásához vezet.
Az egyéni kompetencia ebben az összefüggésben azt jelenti,
hogy az ember a szocializáció folyamán, vagyis az új
országban való beilleszkedés során megtalálja helyét a
társadalomban. Önmagunk vagy mások integrálásához
elször arra kell törekednünk, hogy saját személyiségünk
kiegyensúlyozott legyen és az ellentétes érdekeket
kiegyenlítsük. A kritika, a frusztráció és az ellentétek
elviselésének, valamint konstruktív kezelésének képessége
egyike a legfontosabb tényezknek, amely segít megfelelni a
legkülönbözbb követelményeknek is. Ehhez tartozik még az
egyéni döntéskészség, valamint a saját érdekek, ersségek és
élettervek felismerése is. Az interkulturális kapcsolati
struktúrákban, pl. az üzemekben való összenövés érzelmi
képességeket és végezetül felelsséget követel meg.
Képesnek kell lennünk saját cselekvésünket interkulturális
szempontból felülvizsgálni, hogy megtudjuk, önmagunk eltt
és másokkal szemben igazolható-e.

3.2.2 A rendelkezési szint
Ezen a szinten kerülnek rögzítésre a jogosultságok és
hatáskörök. Valaki kompetens „jogosultság” szempontjából,
például joga van valamivel kapcsolatban tájékoztatást adni
vagy döntést hozni. A rendelkezés, mint kompetenciaszint
mindenekeltt az üzemek számára fontos, és például azáltal
határozza meg magát, hogy rögzítették-e a változtatások
irányításának szerkezetét és illetékességi köreit.
A rendelkezés kérdése különösen fontos az interkulturális
orientáció szempontjából. A politika és az igazgatás közép- és
felsfokú hivatalaiban például csekély mértékben képviselve
vannak a bevándorlói háttérrel rendelkez emberek. Ezért
érzik a bevándorlók gyakran azt, hogy nincsenek megfelel
mértékben képviselve. Sokféle oka van, miért kapnak a
bevándorlói háttérrel rendelkez emberek kisebb beleszólást.
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Az egyik ok az, hogy a többségi társadalomban kicsi a hajlam
a migránsok jelentsebb bevonására.

3.2.3 A motivációs szint
A motiváció esetén az akaratnak és az indítékoknak együtt kell
mködniük. Ha a bels hajlam hiányzik, a többi kompetencia
szint is keveset ér el. A hajlam az eltér szociális, kulturális
és/vagy etnikai háttérrel rendelkez emberekkel való
együttmködésre olyan tényez, amely dönten befolyásolja a
kollégák közötti kapcsolatokat. Az slakosok körében ez a
hajlam sajnos egyre csökken. A növekv munkanélküliség és
a nagyon emocionális vita a bevándorlásról tovább ersítik ezt
a hozzáállást.

Meghatározás

A problémát az üzemeken belül csupán enyhíteni lehet azáltal,
hogy nem hunyunk szemet e tények felett, hanem a
kollégákkal nyíltan megbeszéljük ket. A kollégák számára
világossá kell tenni az elnyöket és a nyomást, amely a
globalizáció (az áruk, a tke és a szolgáltatások eltt leomló
határok) és a népességfejldés (a szakemberek számának
csökkenése) következtében még jobban megn.

4

Az interkulturális cselekvési kompetenciák fejlesztésének eszközei

Az interkulturális kompetenciákat meg kell tanulni.
Elsajátításukhoz az idegen orientációs minták empatikus
befogadása
mellett
mindenekeltt
a
kapcsolatok
aszimmetrikus volta iránti érzékenység szükséges. Továbbá
az is fontos, hogy figyelemmel viseltessünk a negatív kollektív
cselekvések és a saját idegenképeink visszatükrözdése iránt.
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A konfliktusok tudatos és érzékeny kezeléséhez interkulturális
összefüggésben hozzátartozik többek között az emberek
státuszával,
kulturális
hátterével
és
élethelyzetével
kapcsolatos információk nagy mennyisége is. Az interkulturális
kompetenciának ezért magában kell foglalnia a következ
cselekvési területeket:
x
x
x

4.1

A különbözség és sokszínség felismerésére irányuló
tudás és érzékenység
Konstruktív interkulturális konfliktuskezelés.
Interkulturális kommunikációs tréning.

Konstruktív konfliktuskezelés

4.1.1 A sokszínség
társadalomban

és

különbözség

felismerése

Az Európai Unióban több mint 490 millió, eltér nyelvi, etnikai,
vallási, felekezeti, kulturális és regionális háttérrel rendelkez
ember él. Ezeknek az embereknek a mindennapjait a
sokszínség és a különbözség formálja.
A különbözség megmutatkozik például a nemben és
életkorban, családi állapotban és az eltér szexuális
orientációban,
gazdasági
helyzetekben
és
politikai
meggyzdésben. A különbözség interkulturális szempontból
lényeges jegyei a brszín, az eltér etnikai és nemzeti
hovatartozás,
azonban
a
vallási
hovatartozás,
az
állampolgárság és a jogi státusz is.
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Ha az állampolgárságot és az ehhez kapcsolódó jogi státuszt
ilyen jegyként differenciálási és orientációs segítségként
alkalmazzák, akkor az emberek az EU-ban létez jogi
státuszuk szerint három népességcsoportba oszthatók:
x
x
x

állampolgárok a saját országukban,
idegen státuszú emberek és
menekültek.

Ha felelevenítjük az „Európai migráció“ fejezet magyarázatait
és példáit, felismerhet, milyen eltér társadalom található az
EU minden egyes tagállamában.

4.1.2 A kultúra fogalmának nyílthatárú megközelítése
A „kultúra“ fogalmának számos meghatározása létezik.
Elssorban azonban két alapvet hozzáállás különböztethet
meg: egy merev és egy nyitott értelmezés.
x

A kultúra merev értelmezése a kultúrából, mint szilárd
(vagyis változatlan) és az emberektl független értékbl
indul ki. Eszerint léteznek határok által elválasztott
kultúrkörök. Ezek olyan gömbökként találkoznak
egymással,
amelyek
érintkezéskor
kölcsönösen
eltaszítják egymást. Ez a kultúraértelmezés merev
gondolkodási
struktúrákat
hoz
felszínre.
Középpontjában az etnikai hovatartozás és a vallás áll,
amit a kultúra alapjának tekintenek. A merev kultúra
fogalom képviseli az egyének érzékelésének kulturális
egyenlvé tételére törekednek.

x

Ezzel szemben a nyílt kultúraértelmezés abból indul ki,
hogy a kultúra nem rendelkezik önálló és az emberektl
független élettel. Tehát a kultúra nem egy szilárd, meg
nem váltható érték. Sokkal inkább egy, az emberek által
szabadon alakítható tér, amelynek határai nyitottak a
kölcsönös egymásra hatásra.
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A kultúra, amely alatt legtágabb értelemben az összes emberi
és civilizációs vívmányt értjük, szkebb értelmében egy a
társadalom, szervezet vagy csoport szempontjából nagyon
tipikus jelentés- és orientációs rendszer, amely minden
tagjának észlelését, gondolkodását, értékeit és cselekvését
befolyásolja és így azok társadalomhoz való tartozását
definiálja.
A kultúra szkebb értelemben magában foglal pl.:
x
x
x
x

Réteg-, nem- és generáció specifikus, vallási, felekezeti
orientációs rendszereket, értékeket, normákat,
magatartásokat és viselkedési mintákat
Regionálisan meghatározott életmódokat
Vállalati kultúrákat
Valamint különböz szubkulturális orientációkat.

Fontos, hogy a szkebb értelemben vett kultúra sem merev,
állandó változásnak van alávetve. Egy kultúra csak azáltal
marad dinamikus és jelents, hogy az érintett csoport által és
azon belül újra meg újra igénybe veszik kommunikációs és
interakciós célokra. Egy migráció által meghatározott
multikulturális társadalomban az integráció és a konstruktív
konfliktuskezelés irányelve a nyílt kultúrafogalom. Ez a
kulturális irányelv merev határok nélküli teret kínál, amelyben
sokszín orientációs rendszerek óvhatók meg. Ez a tér
bármelyik üzem lehet. Az alapfeltétel a konstruktív, szinergiaés konszenzusorientált alapmagatartás iránti nyitottság.
Hiszen a kultúráknak interkulturális szempontból nyitottnak kell
maradniuk és képesnek kell lenniük a változásra.
4.1.3 Pozitív
lehetség)

konfliktusfogalom

(A

konfliktus

mint

A szakmai életben különböz társadalmakból származó
emberek találkoznak. Eközben minden ember sajátos módon
észleli és szemléli a valóságot. Ehhez járul még az adott
környezet hatása az emberek közötti kommunikációra.
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Ezek a tényezk megmutatják, hogy két vagy több különböz
ember
együttmködése
megértési
és
egyetértési
problémákhoz vagy konfliktusokhoz vezethet. A megértés
konstruktív és produktív együttmködést feltételez.
Ehhez tudatosabb és érzékenyebb kommunikációra van
szükség, hiszen a különböz származású emberek
együttmködése esetlegesebben, problémával terheltebben
vagy részben konfliktusosabban megy végbe. A konfliktusok
ugyan
nem
szokatlanok,
az
erszakos
levezetés
elkerüléséhez azonban konstruktív cselekvésre van szükség.
A konfliktus menedzsmentnek ezért nem lehet és nem szabad
a konfliktuskerülésre irányulnia, hanem az eszkalálódás
megelzésére és a konfliktusok erszakos levezetésének
megakadályozására kell törekednie. Amennyiben ez sikerül,
tehát például kompromisszumot találnak, vagy tisztázzák a
félreértéseket, akkor a konfliktusok hasznosak az
interkulturális együttmködés szempontjából.
A konfliktusoknak különböz okai lehetnek.
dilemmaként vagy vitaként különböztetjük meg.
x

x

Ezeket

Egy dilemma esetén csak egy szerepl, viszont kett
vagy több egymásnak ellentmondó cél létezik. Példa:
Egy gépkezelnek egy gép meghibásodása után
lehetsége van a problémát önállóan megoldani vagy
felhívni a távkarbantartókat.
Egy vita esetén több szerepl is van, azonban csak egy
kis
vagy
oszthatatlan
cél.
Példa: Egy osztályvezet nyugállományba vonul és
posztját ötfs csapatának egyik tagjával kívánják
betölteni.

Szociális konfliktusok akkor keletkeznek, ha az emberek
közötti kapcsolatokban egyidejleg különböz igények,
érdekek, magatartások, értékrendek, viselkedési módok
és/vagy cselekvési tendenciák lépnek fel és ezeket a
résztvev pártok legalább egyike ellentmondásként, illetve
problémaként éli meg. Egy ilyen helyzet érzelmi jelleg bels
feszültségekhez,
pl.
félelemhez,
haraghoz
vagy
szomorúsághoz
vezethet.
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A konfliktusok közvetlen kapcsolatban állnak a létezéssel. Így
tagadhatatlanul hozzátartoznak az emberi élethez és
együttéléshez.
A konfliktusok kreatív, vagy akár romboló ert is
felszabadíthatnak. E tekintetben a konfliktusokkal való
bánásmód a dönt. Ha az emberek közötti, szociális vagy
kulturális
különbségeket
elkerülhetetlen,
legyzend,
figyelmen kívül hagyandó vagy elnyomandó zavaró
tényeznek tekintjük, azzal romboló erejüket ersítjük.
Azonban ha lehetségnek tekintjük ket és kihívásnak a
konstruktív megoldásra, azzal kreatív képességeinket
bontakoztatjuk ki.
A meg nem oldott konfliktusok krízisekké fejldhetnek. Ekkor
nem csupán kellemetlenségként, hanem fenyegetésként
érzékeljük ket. Krízishelyzetekben a résztvevk személyes
határait akaratuk ellenére átlépik, az ilyen határsértéseket
pedig gyakran erszakként éljük meg. A krízisek által kiváltott
félelmek és negatív érzések korlátozzák az érintettek
személyes erforrásait. Ezáltal a megoldás nyílt és kreatív
keresése többé már nem lehetséges.
Azonban ha sikerül elkerülni vagy visszafordítani egy
konfliktus krízisszer kiélezdését, azzal egy olyan
biztonságos teret hozunk létre, amelyben minden résztvev
bevetheti személyes erforrásait az egyetlen, mindenki
számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében. A
konfliktuskezelés célja tehát nem a konfliktusok elkerülése.
Sokkal inkább arról kell gondoskodni, hogy a konfliktusok
levezetése minden résztvev számára tiszteletteljes módon
történjen. Csak így hasznosítható a konfliktushelyzet pozitívan.
Az interkulturális konfliktusok nem kultúrák vagy vallások, mint
absztrakt egységek között jönnek létre. Olyan konfliktusok,
amelyek az emberek között interkulturális együttélés és
együttmködés során fordulnak el. Ezeket a konfliktusokat
pedig az embereknek maguknak kell közösen leküzdeniük.
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Konfliktusok
képzésben

típusai

Minos++
a

szakmai

életben

és

a

4.2.1 Konfliktushelyzetek
A szakmai életben elforduló konfliktusok megoldásához
szükséges a különböz konfliktushelyzetek ismerete. A három
leggyakoribb konfliktushelyzet:
x

Intraperszonális problémák és konfliktusok
Az intraperszonális problémákat, tehát azokat a
problémákat, amelyeket egy ember magában hordoz,
legtöbbször egy dilemma okozza. Ez lehet például egy
ellentmondás a családi értékek és a modern ipari
társadalom kívánalmai között.

x

Interperszonális problémák és konfliktusok
Ezek olyan szociális problémák, amelyeket rendszerint
viták okoznak. A szakmai életben az okok gyakran
megértési
nehézségek,
magatartási
problémák,
kollégák közötti eltér stratégiák és érdekek.

x

Strukturális problémák és konfliktusok
Ezek a strukturális problémák gyakran a vállalkozás
egyes részlegei közötti nehézségek következtében
jönnek létre.

4.2.2 A mindennapok interkulturális konfliktusainak
alapvet fajtái
A következkben a mindennapokban elforduló interkulturális
konfliktusok, és ezáltal a legkülönbözbb kulturális háttérrel
rendelkez
emberek
együttmködésébl
származó
konfliktusok kerülnek bemutatásra.
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4.2.2.1 Kommunikációs konfliktusok
A kommunikációs konfliktusokat gyakran könnyebb megoldani,
mint más konfliktusfajtákat. Legtöbbször félreértéseken
alapulnak, amelyek gyorsan tisztázhatók. Ennek elfeltétele a
kommunikációt zavaró tényezk korai felismerése. A
kommunikációs konfliktusok konstruktív kezelése gyakran
megakadályozza az ilyen konfliktusok kiélezdését. Zavaró
tényezk és problémák a kommunikáció bármely szintjén
elfordulhatnak. Az okok közé tartozik:
x

A nyelvi megértés hiánya vagy nem megfelel volta
A megértés legjobb és legegyszerbb eszköze egy
minden érintett által ismert nyelv. A nyelv nem
megfelel ismerete törvényszeren a kommunikáció
zavarához vezet. A nyelvek elsajátítása interkulturális
kontextusban növeli a kommunikációs kompetenciát és
az önbizalmat. Különösen a szaknyelv elsajátítása bír
nagy jelentséggel a mechatronika munkafolyamatainak korrekt megnevezése szempontjából.

x

A kulturális háttér ismeretének hiánya
Ez történik például különböz nonverbális jelek,
elvárások és szerepvárakozások, valamint értelmezési
minták esetén.

x

A megértés téves biztonságérzete
Interkulturális találkozási helyzetekben a feltételezés,
hogy mások szociális, illetve eltér kulturális hátterérl
különleges ismeretekkel rendelkezünk, gyakran ahhoz
vezethet, hogy a másik viselkedését elhamarkodottan
értelmezzük.
Problémás
hozzáállások
és
feltételezések
Az emberek gyakran eltér, részben ellentétes
feltételezésekkel
és
hozzáállással
rendelkeznek
emberekkel, dolgokkal vagy helyzetekkel kapcsolatban.
A különböz emberképek azt eredményezhetik, hogy az
emberek elbeszélnek egymás mellett. Ellentétes
hozzáállások létezhetnek egymás mellett, de kölcsönös
kirekesztéshez,
esetleg
akár
erszakos
cselekményekhez is vezethetnek. A következ
kijelentések példák, amelyek az interkulturális
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életben

való

produktív

o „A külföldiekkel meg kellene értetni, hogy nincs
mit keresniük itt.“
o „Lehetetlen a kultúrákat egységesíteni. Ezért az
egyik kultúrának át kell venni az irányítást.“
o „A németek rasszisták és azok is maradnak.“
A másokkal szembeni megvet, nagykép és
nemtördöm viselkedés kommunikációs zavarokhoz
vezethet. Interkulturális kontextusban azonban a
problematikus hozzáállás még robbanékonyabb, mivel
megkérdjelezi a szembenálló identitását és emberi
egyenértékségét.
x

Sztereotípiák és idegenképek
Az ellenrizetlen sztereotípiák és idegenképek
felszínes, merev, gyakran eltorzított és nehezen
javítható képeket és elképzeléseket továbbítanak. Ezek
pedig más emberekkel és népekkel kapcsolatos
elítéletekhez vezetnek. A média is hozzájárul a
sztereotípiák kialakulásához és megszilárdulásához.

x

Strukturális erszak
A hozzá nem tartozás érzése alakul ki egy olyan
folyamat során, amikor az ember azt tapasztalja, hogy
mások nem fogadják el. Mindenekeltt az identitást
megalapozó tényezknél, mint a családi, státusz, nyelvi,
vallási, etnikai és szociális hozzátartozás bír ez nagy
jelentséggel. Egy sokkélmény hatására az ilyen
érzéseket nagyon intenzíven éljük meg, ugyanakkor
hosszú távon is kialakulhatnak. Ez az elismerés hiánya,
a huzamosabb idn át tapasztalt szociális hátrányok, a
kifinomult vagy nyílt kirekesztés és diszkrimináció által
történik. Mindkett bezárkózáshoz és frontosodáshoz
vezet, amelyek nem ritkán erszakot eredményeznek.

4.2.2.2 Érdek- és elosztási konfliktusok
Az érdek- és elosztási konfliktusokat könny felismerni.
Ezeknél mindenekeltt szkös erforrásokról és cselekvési
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térrl van szó. A központi kérdések: „Ki kapja…?“ és „Kinek
szabad… használnia?“. Egy ilyen konfliktus kezelése nem
különösebben nehéz, ha elegend erforrás és lehetség áll
rendelkezésre.
Példa egy ilyen konfliktusra, amikor egy üzemben csak egy
laptop áll rendelkezésre a gépek meghibásodásának
elemzéséhez és a munkatársak folyamatosan arról vitáznak, ki
használhatja azt. A megoldáshoz miden egyes munkatárs
mérlegelheti, milyen más lehetségek léteznek még, vagyis
milyen munkákat tud számítógép nélkül elintézni, amíg a
laptop szabaddá válik.

Példa

4.2.2.3 Elismerési konfliktusok
Az elismerési konfliktusnál központi kérdése az, hogy egy
ember egy csoport tagjaként mások által elismertnek érzi-e
magát, és ha igen, mennyire.
Elismerési konfliktusoknál az ellentétes párt identitását vagy
önbecsülését éri támadás. Ebbl ered az érzés, hogy az
embert kisebbségként nem egyenértékként és egyenjogúként
kezelik. A következmény lehet a félelem, a harag, valamint a
fölényben lév és az alulmaradó közötti állandó konfrontáció.
Ilyen elismerési konfliktusok rendszerint hosszabb folyamatok
során keletkeznek. Lehetség szerint a megoldásnak is
hosszabb távon és strukturális szinten kell megvalósulnia. Az
önbecsülést növelni kell, a negatív érzéseket pedig, mint pl. a
félelem vagy düh, kreatív erkké kell alakítani.
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4.2.2.4 Érték- és ítéletalkotási konfliktusok
Érték- és ítéletalkotási konfliktusok esetén mindenekeltt
eltér normákról és értékrendekrl, valamint ellentétes
értelmezési és viselkedési mintákról van szó. Gyakran azzal
kapcsolatos a konfliktus, hogy mi helyes, normális vagy rossz.
A középpontban itt az a kérdés áll, kinek van igaza. Eközben
gyakran megkérdjelezdik az ellentétes fél önképe,
önérzékelését alig veszik figyelembe és gyakran szándékosan
figyelmen kívül is hagyják. A következmény a harag és a düh
mellett mindenekeltt a megersödött elhatárolódás és a saját
származási csoportunk „MI-érzésébe“ való visszahúzódás
lehet.
Ha eltér származású emberek találkoznak egymással, akik
kölcsönösen elítéleteket táplálnak a másikkal szemben,
gyakran kialakulnak ilyen konfliktusok. Az értékeltérések
hozzárendeldnek az egyes etnikai és/vagy kulturális
csoportokhoz. Ezt el kell kerülni.

4.3

A konstruktív konfliktuskezelés eszközei

A konfliktusokat eltér szereplk, helyzetek és hátterek
határozzák meg. A kiélezdés megelzésére több eszköz és
megközelítési mód is rendelkezésre áll. Minél határozottabbak
a megelzés érdekében tett erfeszítések, annál kevesebb
energiába kerül az érzékelési és viselkedési bizonytalanságok
kezelése. Ezáltal pedig nagy lehetség nyílik a produktív
együttmködés megvalósítására a szakmai életben.

4.3.1 A konfliktus felismerése és megvilágítása
Konfliktusok esetén többnyire csak a „jéghegy csúcsa“
szembeötl. A konfliktus hátterét analízis raszterek és
konstruktív tárgyalásvezetés segítségével lehet felderíteni.
Ehhez tartozik a konfliktusban résztvev szereplk érdekeinek
és igényeinek megnevezése.
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Ezen túlmenen azonban azokat az erforrásokat is
azonosítani kell, amelyek a produktív megoldáshoz
használhatóak. A rejtett okok láthatóvá tétele egy olyan
konfliktuskezelést szolgál, amely minden résztvev javát szem
eltt tartja.
A szisztematikus konfliktuselemzés módszere alkalmazható
egy konfliktus és okainak felderítésére egy kérdésraszter
alapján. Különösen hatásos az analízis egy csoportban: minél
több ember vesz részt az elemzésben, annál több szempont
válik láthatóvá. A következ kérdések a konfliktus felderítést
szolgálják:
x

Kik az érdekeltek?
A konfliktus szereplinek meghatározása.

x

Ki mit akar?
Annak megállapítása, hogy ki milyen pozíciót foglal el a
konfliktusban.

x

Miért akar valaki valamit?
Itt kerülnek az egyes szereplk érdekei és indítékai
összegyjtésre. Ezek fontos feltételét képezik a
megoldás megtalálásának.

x

Honnan származnak az érzések és indítékok?
Ezzel a kérdéssel ellenrizzük a szereplk
értékrendjét.

x

Melyik konfliktustípus kerül túlsúlyba?
A konfliktus besorolható a fent említett konfliktus
típusokba.

x

Mit használhatunk konstruktív módon?
Itt kerülnek meghatározásra az erforrások, amelyek
pozitívan járulhatnak hozzá a konfliktus megoldásához.
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Megoldási
elvek
gyjtése
és
kidolgozása
A konfliktusnak a fenti kérdések segítségével történ
felderítése után a résztvevknek ötleteket kell
gyjteniük a helyzet megoldására. A konfliktus
felderítése és a résztvev személyek elemzése,
érdekeik és indítékaik, valamint a megoldási elvek
csapatban történ kidolgozása a konfliktus kezelés
megvalósítását is megkönnyíti. Hiszen minden
résztvev pontosan tudja, miért találtak egy bizonyos
megoldást. Ez minden konfliktusra vonatkozik, ami a
szakmai életben elfordulhat.

4.3.2 A
életben

konfliktusmegoldás

szempontjai

a

szakmai

4.3.2.1 Stabil kommunikációs szerkezetek felépítése
A konfliktus kialakulás lehetségének alacsonyan tartása
érdekében stabil kommunikációs struktúrát kell teremteni. Erre
szolgálnak a fejlesztési megbeszélések, amelyek során a
szakmai életben megvalósul a közös szakmai tapasztalat és
tudás cseréje, valamint a munkatársak együttmködése. A
szakmai problémákat közösen kell megvitatni. Ezzel a
módszerrel a gyártási folyamatot érint alapvet változások is
megvitathatók.
Konstruktív beszélgetéseket mindig lehet a kollégákkal
folytatni. Ehhez szükségszer, hogy sose keressük a hibát
másnál, hanem mindig a megoldás közös meglelésére
törekedjünk. Három alapvet képesség bír központi
jelentséggel a megbeszélések feszültségektl mentes,
produktív alakítása szempontjából:
x

A konfliktusok tünetei iránti érzékenység
Egyes viselkedésmódok értelmezhetek egy konfliktus
tüneteként. Ilyenek például: ellenállás, menekülés,
ellenségesség, irritáció és formalitás.
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Nyílt kifejezkészség
A konstruktív megvitatáshoz és megértéshez fontos,
hogy nyíltan és egyértelmen fejezzük ki magunkat.
Ehhez hasznos, ha egy konkrét helyzetre szorítkozunk
és „ÉN-üzeneteket“ küldünk. Heves megbeszélések és
viták esetén ugyanis gyakran általánosításokat és „TEüzeneteket“ alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy a másikról
beszélünk (pl. „Pontatlan vagy.“). Az ilyen kritikus „TEüzeneteket“ lehetleg el kell kerülni, mivel a másikat
megbántják, és legtöbbször ellentámadásra ingerelnek.
Sokkal
hasznosabb
„ÉN-üzenetek“
formájában
kommunikálni, az érzéseink vagy egy kívánság
kinyilvánításával.
Például: „Azt kívánom, hogy betartsd, amit ígérsz.“,
ahelyett, hogy „Sosem tartod be, amit ígértél.“. Ilyen
„ÉN-üzenetek“ használatakor kerülni kell az oksági
kapcsolatokat: „Dühös vagyok, mert késel“. Egyenkénti
kérdésfeltevésekkel gyakorolható a nyílt kifejezésmód.
o Mit figyelek meg?
A megfigyelés lehetleg ne tartalmazzon
értékelést.
o Mit érzek?
Kifejezzük, hogyan érezzük magunkat, amikor
valamit megfigyelünk. Negatív érzelmek
(bosszúság, félelem, harag, szorongás, bánat)
esetén fontos, hogy kapcsolatot alakítsunk ki
saját szükségleteinkkel és kívánságainkkal,
nyugodtan lélegezzünk és az elítélend
gondolatokat beazonosítsuk.
o Mire van szükségem?
Az ember gyakran nagyon ersen azonosul a
másik igényeivel és saját szükségleteit a
háttérbe szorítja. Pedig nem vagyunk felelsek
mások érzéseiért és mások sem a mieinkért.
o Hogyan fejezzem ki, mit szeretnék?
Egy kérés kinyilvánításakor figyelni kell arra,
hogy világossá tegyük, konkrétan mit szeretnénk.
Fontos, hogy pozitív nyelvezetet használjunk,
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világosságot teremtsünk, és követelés helyett
kérjünk.
Egy példa a mindennapokból: egy gép
megjavítása közben egy kolléga túl lassan
dolgozik. Ezt ön szóvá teszi, mire a válasza:
„Nincs kedvem.“. Erre a megfelel válasz: Ha azt
állítja „Nincs kedvem“ (megfigyelés), ez nekem
csalódást okoz (érzelem), mivel számomra fontos
az önnel való együttmködés (igény), ezért arra
kérem, hogy segítsen nekem a javításban
(kérés).
x

Empatikus befogadó készség
Az empátia más emberek tapasztalatainak tiszteletteljes
megértése. Jellemzje, hogy a szembenálló felet nem
halmozzuk el tanácsokkal, saját tapasztalatainkkal és
saját érzéseinkkel, nem csitítgatjuk. Ahhoz, hogy valakit
képesek legyünk empatikusan meghallgatni, tisztán kell
tartanunk a fejünket. Arra kell törekednünk, hogy
tökéletesen ráhangolódjunk a másikra. Ezt úgy érhetjük
el, ha odafigyelünk arra, ami a másik szavai mögött
rejlik. Ahhoz, hogy egy konfliktus megvitatása során
empatikuson felfogjunk valamit, a szembenálló fél „TEüzeneteit“ „ÉN-üzenetekké“ kell alakítanunk. Ez akkor
sikerülhet, ha képesek vagyunk aktívan odafigyelni a
másik mondandójára. Ez ugyanakkor azt jelenti, hogy
készek vagyunk érdekld magatartást tanúsítani, és
fogékonyan hallgatni, vagyis megérteni és kideríteni,
mire gondol az a személy, aki hozzánk beszél.
Segíthet, ha a meghallgatott dolgot újból összefoglaljuk
és visszakérdezünk. Idnként értelmez kérdések is
segíthetnek:
„Eddig megértettem, hogy ön ... mondott.“ „Ezt még
nem igazán értettem meg, Pontosan mit ért azalatt,
hogy...?“
Az aktív meghallgatás azt jelenti, hogy nem tesszük
hozzá saját történeteinket, interpretációnkat vagy
kommentárunkat.
Saját
ötleteinket
vagy
problémamegoldásainkat sem szabad hozzáfznünk
vagy javasolnunk. A központban a szembenálló fél
megért meghallgatása áll.
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Az aktív odafigyelés nem csupán a tárgyalások
lefolytatásának eszköze, hanem mindenekeltt egy
magatartás, amely a beszélgetpartner felé tiszteletet
és nagyrabecsülést jelez: „Meg fogom próbálni a
dolgokat egy pillanatra a te szemeddel nézni és
magamat a te világodba képzelni. Mindegy, mit tartok
errl, mit gondolok, és mit érzek.“

4.3.2.2 Az érdekkiegyenlítés és mediáció intézményesítése
A szakmai élet számos konfliktusa az érintett személyek eltér
érdekeibl ered: a kollégák és az osztályvezet között,
valamint a kollégák egymás közötti viszonyában. A gyakran
eltérbe tolt érvek mögötti eltér érdekek felismerése sokszor
nehezebb, mint a korrekt érdekegyeztetés megoldási
lépéseinek megvalósítása:
x

Amennyiben
az
érdekkonfliktus
mennyiségi
erforrásokkal kapcsolatos (több vagy kevesebb pénz,
több vagy kevesebb id, stb.), akkor a konfliktus
gyakran elintézhet egy kompromisszummal. Ekkor
minden szerepl alább enged a maximális pozíciójából
és közelít a másik álláspontja felé. A résztvevk
középütt
találkoznak.
Úgynevezett
„rossz
kompromisszumok“ akkor keletkeznek, amikor a
megtalált kompromisszum egy harmadik fél érdekeit
érinti. Ez legtöbbször egy új konfliktus kezdete, adott
esetben más vagy további szereplkkel.

x

Ha
az
érdekkonfliktus
kvalitatív
tényezkkel
kapcsolatos, amelyek csak egy érdeket tudnak
figyelembe venni (pl. az üzemi kiránduláson a hegyekbe
utazunk vagy a tengerhez), akkor a résztvevk által
elismert szabályok segíthetik a megoldást. A klasszikus
eszköz a többségi döntés. Az érdek, amelyet az
érintettek
többsége
elnyben
részesít,
gyzedelmeskedik a kisebbség érdeke felett.

x

Ha a szereplk nem lelnek kompromisszumra és a
többségi döntések sem vezetnek eredményre,
lehetség van egy semleges harmadik fél bevonására.
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 hivatott a vitában a pozíciók között közvetíteni. Egy
ilyen közvetít bevonása azonban feltételekhez kötött:
o A szereplknek egyet kell érteniük a közvetít
bevonásának kérdésében.
o A közvetítnek mindegyik oldal bizalmát élveznie
kell.
o Önmagában nem hozhat döntéseket, arra kell
törekednie, hogy a konfliktusban résztvev
pártok érdekeiket eltárják, és egymással
felügyelet alatt megállapodjanak.
Az érdek- és elosztási konfliktusok összességükben azokhoz a
konfliktusfajtákhoz tartoznak, amelyek racionális hátterük
alapján viszonylag könnyen megoldhatók. A társadalom
sokféle kipróbált szabályt és intézményt tart készenlétben
ehhez a konfliktusfajtához.

4.3.2.3 Megelz empátiafejlesztés
Megelz empátianövel tevékenység alatt azt a folyamatot
értjük,
amelynek
eredményeképpen
az
emberek
érzékenyebben képesek önmagukat mások helyzetébe
beleélni és mások viselkedését azok szemszögébl megérteni.
Interkulturális összefüggésben a konfliktusok etnizálásának és
kulturalizálásának kiküszöbölését és az együttmködési
készség ersítését szolgálja.
Különösen a szociálkollektív közösségi érzülettel rendelkez
emberektl hallható gyakran a következ mondat: „Nem
pusztán önmagadért vagy.“ Számos muszlim országból
származó ember ápol ilyen szociális közösségi struktúrát.
Ebben kisebb az egyéni életre vagy a személyes érdekekre
való összpontosítás. Sokkal inkább törekszenek szolidáris
közösségi életre, adott esetben akár személyes hátrányok
elfogadása árán is. Az egyén magatartását itt ersebben
meghatározza a közösséghez való kötdés. Az ilyen
közösségi érzés téves értelmezése gyorsan kommunikációs
zavarokhoz és ennek következtében elítéletekhez vezethet a
kultúrák találkozása során.
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Az empátiaképzés módszerét alkalmazva konfliktushelyzetben
az érintettek kritikai önreflexióra sarkallhatók. Ezen kívül
végiggondolják, hogy saját viselkedésük teljesen korrekt-e.
Az egyén többé nem várja el a konfliktusban szerepl
partnertl, hogy megváltozzon, hanem belátja, hogy a
konfliktushelyzetek saját álláspontjának megváltoztatásával
pozitív módon alakíthatóak.

4.3.2.4 Motiváció az önbecsülés ersítésére
Bevándorlóként gyakran hall az ember negatív kijelentéseket
saját bevándorlói hátterérl. Ha egy ilyen kijelentés célt talál,
az
olyan
elismerési
problémák
jele,
amelyeket
szisztematikusan és hosszú távon kell kezelni.
A nem használt képességek és a kreativitás elvesztése,
valamint az emberi és társadalmi viselkedésformák hiánya
nem ritka a bevándorlók körében. E hiányosságok miatt az
egyén úgy érzi, a környezete nem érzékeli, és nem ismeri el,
ami közönyösséghez vagy tehetetlen haraghoz vezethet. Az
agresszió vagy apátia gyakran egymás közötti vagy más
személyekkel, csoportokkal való elismerési konfliktusokban
nyilvánul meg.
A motivációs tevékenység során olyan módszerek és
stratégiák kerülnek kipróbálásra, amelyekkel az egyén
önmagát interkulturális kontextusban motiválhatja és
támogathatja. Az érzés, hogy képes értelmes, produktív
cselekedet véghezvitelére és meg tudja valósítani a saját
ötleteit, csökkenti az erszakra való hajlamot és az
agresszivitást. Ez az emberekkel való konstruktív, békés
kapcsolatokhoz vezet.
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A motivációs tevékenység egyúttal új perspektívák kialakítását
és kreatív potenciálunk kibontakoztatását is jelenti. Ez
lehetvé
teszi
az
erszakos
konfliktusmegoldás
értelmetlenségének és kilátástalanságának átgondolását,
valamint olyan alternatívák felkutatását, amelyek révén ezek a
negatív érzések legyzhetek és kreatív cselekvésekké
formálhatók.

5

Összefoglalás

Az elz fejezetekben az európai közösség eszméjének
különböz oldalait ismerhette meg. Az európai egyesítés
folyamatától kezdden tárgyaltuk a lépcsfokokat az Európai
Unió kialakulásáig. Az európai migráció kérdéskörét különösen
sokoldalúan tárgyaltuk. A konfliktusmegoldás fejezete az
emberek közötti problémák okaira és megoldási szcenárióira
mutatott rá. Az Európai Unió a politikai fejldés legkomplexebb
szerkezete az emberiség történetének kezdete óta. E folyamat
aktív támogatása feladat és egyben lehetség is. Legyen
tudatában annak, hogy ön is nagyban hozzájárulhat Európa
sikeres
egyesítéséhez.
Minden
bizonnyal
szokatlan
szituációkkal és problémákkal fog szembetalálkozni, ha
személyes életútja egy idegen országba vagy más kultúrkörbe
vezeti. Sikeressége egy új környezetben dönten attól függ,
hogy mennyire viszonyul nyitottan az emberekhez. Biztosan
találkozni fog meg nem értéssel és elutasító magatartással.
Értse meg, hogy az els lépés a legfontosabb lépés. És éppen
ezt az els lépést kell más emberek felé megtenni.
Konfliktusok csak rossz kommunikációból fakadhatnak. De
csupán kommunikáció lehet hibás. Ne riassza el, ha úgy érzi,
nem sikerül azonnal integrálódnia. Az internet, a programok és
kezdeményezések, valamint egyesületek sokasága jó alkalmat
kínál az integrációra.
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Már az új országba vagy más környezetbe történ utazás eltt
keressen kapcsolatot a kultúrkörhöz, amelyben mozogni fog.
Lépjen kapcsolatba egyesületekkel, amelyek célzottan a
kultúrák cseréjét támogatják.
Minél elbb néz szembe a migráció és integráció kérdésével,
annál könnyebb lesz a lépést megtenni.
„Audentis fortuna iuvat“
(Bátraké a szerencse)
Vergilius, Äneis X, 284
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Oktatói segédlet a „Közösségen belüli migráció” modulhoz
A szeminárium leírása / besorolás:
-

Mechatronika

Oktatási célok:
A résztvevk elsajátítják a következ fbb témakörök lényeges
aspektusait:
-

Európai Unió
Az Európai Unió politikai szervei
Európai migráció
Interkulturális
szempontból
jelents
cselekvési
kompetenciák a szakmai életben
Az interkulturális cselekvési kompetenciák fejlesztésének
eszközei

Elfeltételek:
-

nincs

A résztvevk köre:
-

Mszaki szakemberek a tervezés, szerelés, szervízelés,
karbantartás területeirl.

A szeminárium idtartama percben:
2.000 perc
Felszerelés:
-

A „Közösségen belüli migráció MINOS++” modul jegyzete
A „Közösségen belüli migráció MINOS++” modul
munkafüzete

Oktatói felszerelés
-

KBM oktatói segédlet
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Egyéb:
-

Projektor
Fehér tábla
Notebook

Szemináriumi anyagok a résztvevk számára (per f):
-

A „Közösségen belüli migráció MINOS++” modul jegyzete
A „Közösségen belüli migráció MINOS++” modul
munkafüzete

Egyéb (per f):
-

Jegyzetfüzet, toll
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Általános tanácsok és a „Közösségen belüli migráció” modul filozófiája
A „Közösségen belüli migráció” cím modul tantermi kurzus,
mely egy tankönyvbl és gyakorlatokból áll. Elssorban a
mszaki terület nem akadémiai szektorának szól, de más
csoportok is használhatják. A modul nem a szoftveres
megoldások integrációjára összpontosít, hanem a specifikus
tartalmak megismertetésére. A munka során a résztvevk a
következ témakörökkel kapcsolatban jutnak ismeretekhez:
-

Az Európai Unió
Az Európai Unió politikai szervei
Európai migráció
Interkulturális
szempontból
jelents
cselekvési
kompetenciák a szakmai életben
Az interkulturális cselekvési kompetenciák fejlesztésének
eszközei.

Az egyes szakterületekhez tartozó gyakorlatok egyrészt az
ismeretanyag megértését ellenrzik, másrészt lehetséget
teremtenek a tudás egyéni felhasználására. Különösen egyéni
gyakorlatok esetén van szükség a résztvevk kreativitására,
ennek következtében nem lehet és nem is lesz formálisan
helyes és téves megoldás. A résztvevkre bízzuk, hogy a
jegyzet keretében tanultak alapján megoldást találjanak.
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Bemutatkozás és üdvözlés
A tartalom kulcsszavakban:
-

Bemutatkozási kör
A program rövid ismertetése
Körkérdés a résztvevk elvárásairól
Ütemterv, szervezet, kapcsolattartó személy

Tanács:
-

Névjegyek kicserélése
A szemináriumi jegyzet bemutatása,
Utalás a szeminárium gyakorlati megvalósítására,
a „Leonardo da Vinci“ európai keretprogram bemutatása

A fejezet idtartama:
30 perc
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Európai Unió

1.1.5 Történet és az alapítás motivációi
ig
A tartalom címszavakban
-

Történet és az alapítás motivációi
Páneurópai mozgalom
Európai Szén és Acél Mozgalom
Az Európai Védelmi Közösség (EVK)
Az Európai Gazdasági Közösség (EGK)
Az Európai Unió

Tanács:
-

nincs

A fejezet idtartama:
200 perc
A szaktartalmak közvetítésének megkezdése eltt ersítse a
résztvevkben az egységes Európa eszméjét. Európa, ill. az
Európai Unió több mint jogi konstrukció és igazgatási egység.
Igyekezzen lelkesedést ébreszteni a nagy európai eszme iránt.
Mutasson be példákat saját tapasztalataiból a különböz
kultúrákat felvonultató Európára és az átélt közösségre
vonatkozóan. A szeminárium sikere dönt mértékben függ a
résztvevk lelkesedésétl és akarásától.
Térjen ki Európa történelmi gyökereire. Kösse össze az EU
történetét eldeinek (a Római Birodalom, vagy Nagy Károly
Európája) történetével. 1806-ban bekövetkezett felbomlásáig a
Német-Római Szent Birodalom volt az egyesített Európa
patrónusa. A Német-Római Szent Birodalom nem pusztult el
követ nélkül, mivel II. Ferenc József császár koronáról való
lemondása (1806. augusztus 6.) csupán rövid megszakítást
jelentett Európa egyesítésében.
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Napóleonnal, aki 1804. május 14-én kinevezte magát
császárnak, Európa csaknem egységes jogi alapot nyert. A
„Code Civil“ szinte az összes európai polgári törvénykönyv
alapjává vált. A napóleoni birodalom összeomlása után Európa
kereskedelem és gazdaság általi egyesítésének idszaka
következett. A vasút lehetvé tette a gyors kommunikációt és
utazást. Késbb a telegráf fénysebességgel kötött össze
egymástól nagy távolságra lév helyeket. Európa egyesítése
1914-ig folytatódott. Az európai mvelt polgárság körében
szinte magától értetd volt két vagy három nyelv ismerete.
Ennél a résznél térjen ki Stefan Zweig-ra és munkájára: „A
tegnap világa – Egy európai emlékei“ vagy Thomas Mann „A
Buddenbrook-ház“ cím írására.
Térjen ki a számos európai ország között régóta fennálló
kulturális kapcsolatra. Lássa meg sok mai hagyomány
felmenjét Franciaországban és Olaszországban, valamint
Spanyolországban és Nagy-Britanniában.

1.1

Történet és az alapítás motivációi

1.1.1 A páneurópai mozgalom
Engedje, hogy a résztvevk önállóan találják meg a páneurópai
mozgalom meghatározását. Fontos, hogy ne csupán szakmai
ismereteket közvetítsen, hanem egy EU szemléletmódot is.
Figyeljen rá, hogy nem klasszikus szaktárgyról van szó, hanem
egy vízió közvetítésérl. Hangsúlyozza, hogy az 1920-as évek
idszakának
(az
„arany
húszas
évek”)
romantikus
megdicsülése messze állt az els világháború utáni Európa
politikai és szociális valóságától. Térjen ki a Versailles-i
Szerzdés követeléseire. Figyeljen rá, hogy ne csupán a német
vagy francia oldalt vizsgálja, hanem minden partnert és egykori
háborús pártot számításba vegyen.
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Törökországot (az egykori Oszmán Birodalmat, amely az els
világháborúban Németország oldalán harcolt) különleges
szerep illeti meg.
A kérdések megoldása:
1.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

Az Európai Unió egy Németország és Franciaország
között megvalósult hosszú, békés tárgyalás eredménye.

2.

Az Európai Uniót Genfben alapította a Népek Tanácsa.

3.

Az Európai Uniót már 1922-ben elrevetítette egy
felhívás. (Igaz)

4.

Az 1929-es világgazdasági válság egy
visszavetette az Európai Unió gondolatát. (Igaz)

5.

A második világháború a háború idtartamára
megakasztotta az egységes Európa megvalósítására
irányuló mozgalmat. (Igaz)

2.

Kérdés:

idre

Röviden írja le, mi motiválta az egységes Európa alapvet
ismertetjeleit.
Példa az
leírására:

egységes

Európa

alapvet

ismertetjegyeinek

„Az els világháború szörny tapasztalatai keltették életre egy
békés, demokratikus és gazdaságilag egységes Európa
eszméjét, amely hosszútávon Európa egyesítésére volt
hivatott.“
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1.1.2 Európai Szén és Acélközösség
A tulajdonképpeni EU alapítói az egykori sellenségek,
Franciaország és Németország voltak. Térjen ki az
ellenségeskedés történelmi okaira. Tegye egyértelmvé, hogy
Nagy Károly birodalmának jelents területei Franciaországban
voltak. Franciaország és Németország a középkorban sokáig
nem voltak ellenségek. A politikai ellenségeskedés csak késbb
nyert teret a két ország egymással való kapcsolatában. Tegye
nyilvánvalóvá, hogy különösen a második világháború után vált
fontossá a két, Európa közepén elhelyezked ország
együttmködése.
A kérdések megoldása:
3.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

A Montánunió a Marschall-terv eredménye, amely a
második világháború után Németországnak és
Franciaországnak volt hivatott gazdasági segítséget
nyújtani.

2.

A Montánunió tárgya a tagországok bányaiparának
ellenrzése volt.

3.

Az ESZAK-ot 1952. április 18-án alapították. (Igaz)

4.

Az ESZAK tagállamai: az összes Benelux-állam,
Olaszország, Franciaország, valamint Németország két
része.

5.

Az ESZAK-ot 2002-ben
feloszlatták. (Igaz)

a

terveknek

megfelelen
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Kérdés:

Jelölje meg a térképen a Montánunióba 1952-ben belép
országokat.
A belép országok: Franciaország, Németország, Hollandia,
Belgium és Luxemburg.

5.

Kérdés:

Röviden fejtse ki, mely fontos szervei léteztek a Montánuniónak
már 1952-ben. Térjen ki a grémiumok jelents kölcsönös
befolyására is.
A megoldás a Jegyzet vonatkozó részének összefoglalása
legyen:
x

Fhatóság
A Fhatóság volt az ESZAK végrehajtó hatalma.
Székhelye Luxemburg volt. Els elnöke Jean Monnet, aki
Robert Schuman-nal közösen kifejlesztette a Schuman-
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tervet. A Fhatóságnak kilenc független tagja volt és az
Európai Bizottság eldjének tekinthet.
x

Miniszterek
Tanácsa
A Miniszterek Tanácsának tagjai az egyes tagországok
szakminiszterei voltak és a független Fhatóság,
valamint a tagállamok nemzeti érdekei közötti
kapocsként funkcionált. A Miniszterek Tanácsa az
Európai Unió Tanácsa eldjének számít.

x

Közgylés
A Közgylés a tagországok országgylési képviselibl
állt, és a Fhatóság ellenrz szerveként mködött. Egy
ilyen parlament megalakítása elssorban CoudenhoveKalergi ellenvetéseire vezethet vissza, aki a Miniszterek
Tanácsa mellett egy parlamentáris képviseletet is
követelt. A Közgylés az Európai Parlament eldjeként
szolgált.

x

Bíróság
A Bíróság hét tagból állt és jogosultsága kiterjedt a
szupranacionális bíráskodásra, tehát olyan bíráskodásra,
amely az egyes tagok jogait felülírja. A Bíróság is az
Európai Unió egyik szervének, az Európai Közösségek
Bíróságnak az eldje.

1.1.3 Az Európai Védelmi Közösség
Az európai védelmi politika témakörén belül térjen ki a
hidegháború problémáira és okaira. Részletezze, hogyan tudta
a hidegháború az európai államok gondolkodását és lépéseit
olyan sokáig és olyan nagymértékben befolyásolni. Ismertesse,
hogy milyen alternatívái lettek volna a védelmi közösségnek.
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A kérdések megoldása:
6.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

A vietnámi háború volt az egységes európai védelem
megteremtésének indoka.

2.

1954 óta létezik Európában az összes EVK tagállam egy
egységes hadserege.

3.

Az
EVK
koncepciójában
továbbfejlesztésén alapul. (Igaz)

4.

A NATO az 1950-es évek kezdete óta egy biztonsági
szövetséget alkot, amely Nyugat-Európa államait védi.
(Igaz)

7.

Kérdés:

a

Schuman-terv

Röviden fejtse ki, hogyan fejlesztette volna tovább a Pleventerv a Schuman-tervet:
Példa a megoldásra:
„A francia miniszterelnök René Pleven a Schuman-terv
továbbfejlesztéseként nyilvánosságra hozta a Pleven-tervet“.
Ebben egy közös európai hadsereg felállítását javasolta. A terv
szerint egyedül a német hadsereg tagozódott volna be teljesen
az európai hadseregbe, a többi tagország hadserege viszont
csak részben. A terv kidolgozásánál különösen a túl ers
Németországtól való félelem és a „hidegháborús” viszonyok
voltak mérvadóak.“

14

Közösségen belüli migráció – Oktatói segédlet

Minos++

1.1.4 Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia Közösség
Mivel az 50-es és 60-as évek összetett európai politikája ma
már csak nehezen érthet, közvetítse a résztvevknek a
korszellemet. Térjen ki a kezdd diákzavargások problémáira,
az egykori nemzetiszocialista funkcionáriusok tevékenységére
a
Német
Szövetségi
Köztársaságban,
vagy
a
„Wirtschaftswunder“ (gazdasági csoda) miatt kezdd
migrációra. Az atomenergia akkoriban Európa ideális
energiaforrásának tnt. Európa különböz módon fejld
nemzetgazdaságai az ersöd csere és kereskedelem kapcsán
növekv problémákkal szembesültek, amik a piacok
összehangolásának
szükségéhez
vezettek.
A
Római
Szerzdéssel
megteremtdött
a
határokon
átnyúló
kereskedelem alapja.
Vitassa meg a résztvevkkel, milyen alternatívák álltak
ekkoriban rendelkezésre az atomenergia helyett. Azt is
beszéljék meg, hogy milyen alternatívák álltak rendelkezésre a
vámunión, illetve az Európán belüli szabadkereskedelmi
zónákon kívül. Kérdezzen rá célzottan a nehézségekre,
amelyek akkoriban és ma is az egyes országok közötti
szorosabb együttmködést korlátozták. Ennek ok ma is, mint
egykor a nemzeti vagyon megrzésének szándéka, a
gazdagabb régiók ugyanis nem akartak önként elnyöket
átengedni a szegényebb régióknak. Kérdezze meg a
résztvevk szinte véleményét az EU ismertetett szerveivel
kapcsolatban, amelyeket már az EGK-ban bevezettek.
A kérdések megoldása:
8.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

A híres fest „Claude Monet“ 1955-ben kiállt egy
egységes európai gazdaságpolitika megteremtéséért.

2.

Az EGK feladatul tzte maga elé Európa egységének
elmozdítását a gazdaságpolitika terén. (Igaz)

3.

A Római Szerzdésekkel 1957-ben Rómában megalakult
az EGK. (Igaz)
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4.

Az EGK-val létrejött egy közös finanszírozási alap, az
ESZA. Az ESZA az Európai Szabadkereskedelmi Alap
rövidítése.

9.

Kérdés:

Minos++

Röviden fejtse ki, milyen szervek jöttek létre 1957-ben a Római
Szerzdésekkel az Európai Közösségben. Mely szervek
csatlakoztak az EGK szerveihez és milyen szerepet játszottak
ezek.
Újonnan jött létre
x az Európai Bizottság, a kormánytól függ közösségi
szerv feladatát, késbb kormányzati funkciót látott el,
x az Európai Parlament, amelyik kontrollfunkcióval
rendelkezett,
x a Miniszterek Tanácsa illetve az Európai Bíróság
hasonló formában létezett az ESZAK-ban és továbbélt
az EGK-ban.

10.

Kérdés:

Írja le, hogy saját történelmi ismeretei alapján hogyan látja
Európa békés fejldését az EGK-val.
Itt az általános történelmi kontextusra, illetve a résztvevk
kreativitására, valamint a személyes tapasztalataik és
szemléletmódjuk megismerésére helyezzen hangsúlyt.
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1.1.5 Az Európai Unió
Az EU tárgyalásakor térjen ki az 1990 után megváltozott
keretfeltételekre. Tárgyalja a berlini fal leomlását, a szocialista
rendszerek csdjét, a Varsói Szerzdés felbomlását, stb.
Vitassa meg, hogy az EGK Európai Unióvá való bvítése miért
jelentett az új EU minden partnere számára jelents
lehetségeket. Az EU ersödésével és az egyes
nemzetállamok kormányzati feladatainak Brüsszelbe való
delegálásával megkezddött egy európai kormányzat kiépítése.
Vitassa meg a résztvevkkel az EU bvítés egyes lépéseit és
ábrázolják azt egy táblakép segítségével. Térjen ki a 2004-es
utolsó bvítési szakaszra. Vitassák meg, miért nem tnik
lehetségesnek egy újabb bvítés egy közös európai alkotmány
nélkül.
A kérdések megoldása:
11.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

Az EU-t Párizsban alapították, mivel az EU egyedül
Franciaország törekvése nyomán jött létre.

2.

Az EU három pillérbl áll, a Közösségekbl, a közös
biztonság- és külpolitikából, valamint a közös
igazságügybl és rendrségbl. (Igaz)

3.

1985-ben számos új ország csatlakozott az EU-hoz, mint
pl. Szlovénia és Ausztria.

4.

2007-ben egy uniós szerzdésben megneveztek egy
közös EU külügyminisztert.
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Kérdés:

Egészítse ki az ábrát a belépések évszámával és jelölje meg
azokat az országokat, amelyek az adott évben beléptek az EUba.
x

x
x
x

x

x

1973
o Dánia
o Írország
o Egyesült Királyság
1981
o Görögország
1986
o Portugália
o Spanyolország
1995
o Ausztria
o Svédország
o Finnország
2004
o Észtország
o Lettország
o Litvánia
o Lengyelország
o Csehország
o Szlovákia
o Magyarország
o Szlovénia
o Málta
o Ciprus
2007
o Bulgária
o Románia
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Kérdés:

Fejtse ki saját szavaival, hogyan teszik az Európai Közösségek
együtt lehetvé az európai gazdaság ersítését.
Példa a megoldásra:
„A vámunió, az agrárpolitika, a kereskedelmi és szociálpolitika
stb. 1993-ban rögzített közös tevékenységei által lehetett
elször közös programokat kialakítani, amelyek Európa-szerte
a szegényebb országok és régiók különbségeit és deficitjeit
kompenzálták. Így váltak versenyképessé európai régiók és
országok, amelyek a világ legnagyobb szabadkereskedelmi
zónájában is képesek lettek gazdaságosan mködni. Európa
ezáltal gazdasági szempontból a világ egyik legaktívabb és
konkurenciaképesebb régiójává vált.“

1.2

Az Európai Unió politikai szervei

1.2.6 Európai Számvevszék
fejezetig
A tartalom kulcsszavakban:
-

Az Európai Unió politikai szervei
Európai Tanács
Az Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa)
Európai Parlament
Az Európai Közösségek Bírósága
Európai Számvevszék

Tanács:
-

Az EU intézményeinek tárgyalásához szükséges a
demokratikus rendszerek funkcióinak ismerete. Ezért
elször azt kell biztosítani, hogy minden résztvev
megértse és elsajátítsa a demokrácia választásból,
végrehajtásból,
törvényhozásból
és
igazságszolgáltatásból álló rendszerét.
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Ehhez szükséges a szövetségi struktúrák, tehát a régiók,
tartományok és államok együttmködésének ismerete.
Ezt adott esetben segíthetik a szerepjátékok és a három
hatalom példákon keresztül történ bemutatása. Ebbe
bevonhatók az egyes országok politikai oktatóanyagai.

A fejezet idtartama:
200 perc

1.2

Az Európai Unió politikai szervei

1.2.1 Európai Tanács
Az EU demokratikus szervei hasonlítanak a nemzeti
kormánystruktúrák demokratikus szerveihez. A Tanács, a
Parlament és a Bizottság megfeleli megtalálhatók az EU
államokban. Ezért érdemes az EU kormányzati szerveinek
tárgyalása eltt egy táblázat segítségével ábrázolni egy
nemzeti demokratikus rendszert. A választás, a feladatok és a
kölcsönös ellenrzés ábrázolása után szembeállítható az EU
szervek struktúrája. Ezután tegye egyértelmvé, hogy az EU a
nemzetállamok intézményei felett áll. A legfelsbb nemzetállami
szervek választják, ellenrzik és alkotják az EU szerveit. Az EU
Parlament, a Miniszterek Tanácsa, a Bizottság stb. tagjainak itt
megadott létszáma a 2009-es év adatait tükrözi. Az EU további
bvítési szakaszai ezeket a viszonyokat és létszámokat meg
fogják változtatni. Adott esetben térjen ki erre.

20

Közösségen belüli migráció – Oktatói segédlet

Minos++

1.2.2 Az Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa)
Mivel az EU-kormányzaton belüli a Miniszterek Tanácsa jelenti
a legfontosabb fokozatot, ezért ennek tanúsítson különleges
jelentséget. A Miniszterek Tanácsának 18. oldalon ismertetett
feladatai lehetséget adnak arra, hogy ezen a ponton
eszmecserét folytassanak a személyesen tapasztalt és a
résztvevk által ismert EU-intézkedésekrl. A résztvevk
járjanak utána, hogy mi volt az egyes intézkedések alapja és
kiváltó oka, ki jut általuk elnyhöz, ki mentesül hátránytól és ki
szenved el veszteségeket a vonatkozó intézkedés által.

1.2.3 Európai Parlament
Az Európai Parlament az a grémium, amelyik leginkább
hasonlít egy nemzeti kormányszervre. A résztvevk
tájékozódjanak arról, hogy a saját választási körzetükben ki az
EP képvisel, melyik párthoz és melyik politikai irányvonalhoz
tartozik és a vitákban eddig milyen pozíciókat képviselt.
Gyakoroljanak a résztvevkkel demokratikus jogokat azáltal,
hogy a jelöltek ígéreteit összevetik azok tényleges
magatartásával és cselekedeteivel. Vegye fel a kapcsolatot a
jelöltekkel és adott esetben hívja meg ket a szemináriumra.
Tudatosítsa a résztvevkben, hogy Európát ugyan az egyes
nemzetállamok kormányai irányítják, azonban a közvetlenül
megválasztott Európai Parlament által az érdekek a „távoli
Brüsszelben” is érvényesíthetek.
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1.2.4 Európai Bizottság
Az EU legismertebb grémiumaként az EU Bizottság az Unió
tényleges „kormánya“. A bizottsági tagok függetlensége az
egyes EU tagállamok érdekeitl lehetvé teszi a politikailag
független mködést. A résztvevk otthoni feladatként nézzenek
utána, hogy milyen jelents EU rendeleteket dolgozott ki az
Európai Bizottság az elmúlt években. Az EU demokrácia
szellemének megismertetése érdekében egy EU rendelet vagy
törvény példáján keresztül bemutathatja, hogy egy EU
bizottsági elterjesztés a Tanács és a Parlament által hogyan
változott meg.

1.2.5 Európai Közösségek Bírósága
A törvényhozás grémiumai után az Európai Közösségek
Bíróságával bemutatásra kerül az EU igazságszolgáltatása. Itt
ismét párhuzamot vonhat a nemzeti szervek és az EU között.
Az EU igazságszolgáltatás különböz területei (vö. 31. oldal)
lehetvé teszik a szembeállítást. Mutassa be, hogy a vonatkozó
területeken milyen intézmények léteznek az egyes EU
országokban (fként abban az országban, ahol a képzés éppen
folyik). Ismertesse, hol milyen jelleg kereset nyújtható be,
mikor lehetséges fellebbezést benyújtani egy felsbb fokon, és
mikor, illetve miért olyan fontos az Európai Igazságszolgáltatás
egy közös Európa számára.

1.2.6 Európai Számvevszék
Az Európai Számvevszék munkájával kapcsolatban nem
teszünk speciális javaslatokat a tematikus munkához.
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A kérdések megoldása

14.

Kérdés:

Határozza meg saját szavaival az Európai Tanács szervezetét:
A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
« Az Európai Tanács adja az Uniónak a fejldéséhez
szükséges ösztönzést, és meghatározza annak általános
politikai irányait és prioritásait. » (Az Európai Unóról szóló
szerzdés 4. cikkelye)
Az Európai Tanácsban a tagállamok állam-, illetve kormányfi,
valamint a Bizottság elnöke gylnek össze. Ülésein a
tagállamok állam- vagy kormányfin kívül jelen vannak a
külügyminiszterek és a Bizottság egy tagja is.
Az Európai Tanács évente legalább kétszer ülésezik azon
állam- vagy kormányf elnökletével, aki az Európai Unió
Tanácsában a turnus szerinti, félévente változó elnöki tisztet
betölti. A gyakorlatban meghonosodott, hogy az Európai
Tanács évente legalább négy alkalommal összegylik, ezen
kívül pedig szórványosan rendkívüli tanácsüléseket is
összehívnak. Minden ülés után megjelentetik az elnökség
végkövetkeztetéseit.
Az Európai Tanács szabja meg az Európa egyesítésével
összefügg nagy politikai kérdések alapvet irányvonalait: a
szerzdések és az intézmények változásait, diplomáciai
nyilatkozatokat a közös kül- és biztonságpolitika keretén belül,
stb. Ezen túlmenen krízishelyzetekben vitafórumként mködik
a legmagasabb politikai szinten, és igyekszik a tagállamok
közötti nézeteltérések esetén megoldással szolgálni. A
tagállamok közti tárgyalásokat követen az Európai Tanácsnak
konszenzusban lehetsége van:
x

Irányelveket meghatározni, amelyekkel a Miniszterek
Tanácsa és az Európai Bizottság számára kinyilvánítják
az Európai Tanács prioritásait az Unió irányításának
terén. Ez gyakran általános politikai irányelvek, idtervek
és konkrét célok formájában történik.
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Magyarázatokat vagy állásfoglalásokat adni, amelyekben
egy bizonyos pontig az állam- vagy kormányfk pozíciója
ünnepélyesen kinyilvánításra kerül.

Az Európai Tanács adja az Uniónak a fejldéséhez szükséges
ösztönzést, és meghatározza az EU minden tevékenységi
területének politikai, gazdasági és társadalmi irányvonalát,
méghozzá európai és nemzetközi szinten egyaránt. Az Európai
Tanács irányvonalai és nyilatkozatai mindazonáltal nem bírnak
jogi ervel.
A hatékony alkalmazás érdekében követniük kell a közös
jogszövegekre vonatkozó eljárásokat: a javaslat elterjesztése
az Európai Bizottságon keresztül, szavazás az Európai
Parlamentben és az EU Tanácsában, és végül a nemzeti
szinten való megvalósítás.
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15.

Kérdés:

Egészítse ki az alábbi ábrákat az egyes szervek feladatainak
részletes megnevezésével.

Európai
Tanács
A 27 kormányf alapvet
döntései

Gazdasági és Szociális
Bizottság

Régiók Bizottsága

Tanácsadás
Tanácsadás

Javaslatok

Európai Bizottság
27 tag,
székhely Brüsszelben

Miniszterek
Tanácsa
Törvényhozás
345 szavazat

Európai
Számvevszék

Európai Közösségek
Bírósága

„A szerzdések re“

16.

Az európai alapok
felhasználásának
ellenrzése

Döntések

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

Az Európai Tanácsot az
külügyminiszterei alkotják.

egyes

EU

tagállamok

2.

Az Európai Tanács minden évben legalább kétszer gylik
össze. (Igaz)

3.

Az Európai Tanács a krízishelyzetek grémiumának tekinti
magát. (Igaz)

4.

Az Európai Tanács határozatait külön törvények által kell
a tagállamok hatályos jogává alakítani.
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Kérdés:

Definiálja saját szavaival a Miniszterek Tanácsának EU
grémiumát:
A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
„A Tanács az EU legfontosabb döntéshozó grémiuma. A
tagállamokat képviseli, és ülésein az EU államok nemzeti
kormányainak egy-egy minisztere vesz részt, ezért nevezik a
Tanácsot a Miniszterek Tanácsának is.
A Tanácsülések összetétele a tárgyalandó témáktól függ.
Például, ha igazságügyi kérdések is szerepelnek a
napirendben, az összes EU állam igazságügy miniszterei
vesznek részt az ülésen, amelyet ekkor „Igazságügyi
Tanácsnak” neveznek.
Az EU és a többi országok kapcsolatával az Általános Ügyek és
Külkapcsolatok Tanácsa foglalkozik. Ebben az összetételben
azonban a Tanács szélesebb felelsségi körrel rendelkezik az
általános politikai kérdésekben is, így minden kormány
szabadon dönthet arról, melyik miniszterét vagy államtitkárát
küldi ki az ülésre.
A Tanács összesen kilenc különböz összetételben ülésezik:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Általános ügyek és külkapcsolatok
Gazdasági és pénzügyek
Bel- és igazságügy
Foglalkoztatás, szociálpolitika, egészségügy és
fogyasztóvédelem
Versenyképesség
Közlekedés, telekommunikáció és energiapolitika
Mezgazdaság és halászat
Környezetvédelem
Oktatás, ifjúság és kultúra.

A Tanácsban minden miniszternek jogában áll állást foglalni
saját kormánya részérl. Ez azt jelenti, hogy a miniszter
aláírásával egész kormányát képviseli. A Tanácsban ülésez
miniszterek ezen kívül politikai felelsséggel tartoznak nemzeti
parlamentjüknek,
valamint
az
általuk
képviselt
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állampolgároknak. Ez garantálja a Tanács határozatainak
demokratikus legitimitását.“
18.

Kérdés:

Az EU Miniszterek Tanácsának hat központi feladata van.
Nevezze meg, majd röviden ismertesse ezt a hat feladatot:
A Tanácsnak hat központi feladata van:
x
x
x
x
x
x

19.

Európai jogszabályokat fogad el.
Gondoskodik a tagállamok gazdaságpolitikájának
alapvet összehangolásáról.
Nemzetközi megállapodásokat köt az Unió és más
államok, illetve nemzetközi szervezetek között.
Az Európai Parlamenttel közösen elfogadja az Unió
költségvetését.
Az Európai Tanács által meghatározott általános
irányvonalak alapján kialakítja az EU közös kül- és
biztonságpolitikáját.
Büntetügyekben koordinálja a nemzeti bíróságok és
rendri erk közötti együttmködést.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

A Miniszterek Tanácsában az egyes tagállamok
miniszterei saját országuk képviseletében vannak jelen.
(Igaz)

2.

A Tanácsnak kilenc különböz összetétele van. (Igaz)

3.

A Miniszterek Tanácsában minden jelenlév miniszter
jogosult kormánya nevében kötelez érvénnyel eljárni.
(Igaz)

4.

A Miniszterek Tanácsának legtöbb
„közösségei” ügyek területét érinti. (Igaz)

20.

Kérdés:

feladata

a
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Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

Az Európai Parlament
pótszékhelye Strasbourg.

székhelye

Brüsszel,

a

2.

Az Európai Parlamentet 1979 óta közvetlenül a polgárok
választják. (Igaz)

3.

Az Európai Parlament elnökének mindig svájci
állampolgárnak
kell
lennie,
hogy
a
grémium
függetlensége biztosított legyen.

4.

Az Európai Parlament demokratikus ellenrzést gyakorol
minden európai hatóság felett. (Igaz)

21.

Kérdés:

Fejtse ki saját szavaival az EU-képviselk munkáját (negyed
oldal terjedelemben).
A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
Az EP-képviselk különböz bizottságokhoz tartoznak, amelyek
az Európai Unió különböz tevékenységi területeivel
foglalkoznak a plenáris üléseken megszavazandó álláspontok
rögzítése érdekében. A tanácsadásra kitzött témákról is a
frakciókban értekeznek. A plenáris ülések alatt, amelyekre
minden hónapban Strasbourgban kerül sor, a Parlament
ellenrzi a törvényhozási elterjesztéseket, amelyek elfogadása
eltt változásokat eszközölhet. A napirend ezen kívül
kiterjedhet a Tanács vagy a Bizottság „közleményeire“, valamint
aktuális kérdésekre, amelyek az Unión belüli és azon kívüli
eseményekkel kapcsolatban felmerülnek. A közlemények
alapján a Parlament határozatokat hozhat.
A Parlament költségvetési hatáskörrel is rendelkezik. Az
Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa alkotja az
Európai Unió költségvetési hatóságának két részét.
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Így az Európai Parlament állapítja meg évente az Unió
bizonyos kiadásait, illetve bevételeit. Egy speciális eljárást
követen, amelyben közremködik az Európai Unió Tanácsa és
az Európai Parlament, utóbbi elfogadja vagy elveti ez Európai
Bizottság által elterjesztett költségvetést. A Parlament
demokratikus felügyeletet gyakorol az európai intézmények,
különösen a Bizottság felett. A Parlament hagyja jóvá vagy
utasítja el a Bizottság tagállamok által javasolt elnökét.
Jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a Bizottság tagjainak
kinevezését, és jogában áll az egész Bizottságot
bizalmatlansági indítvány keretében lemondásra kényszeríteni.
Ezen kívül a Parlament jogosult az Európai Unió tevékenységét
demokratikus ellenrzés alá vonni, ezt a jogát a polgárok
petíciós joga, vizsgálatok, az Európai Közösségek Bíróságára
benyújtott keresetek és a pénzügyi kontroll által gyakorolja.
22.

Kérdés:

Egészítse ki az alábbi ábrákat az egyes szervek feladatainak
részletes megadásával.
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Kérdés:

Határozza meg az Európai Bizottságot az EU többi kormányzati
szervének kontextusában.
A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
Az Európai Bizottság (EU-Bizottság) székhelye Brüsszel. A
Bizottság az Unió végrehajtó szerve, a szerzdések re.
Figyelemmel kíséri, hogy a tagállamok betartják-e szerzdéses
kötelezettségeiket. Hivatali ideje öt év.
A Bizottság dolgozza ki az „uniós törvények“ (rendeletek,
irányelvek, döntések) javaslatait, amelyeket az EU Miniszterek
Tanácsa és az Európai Parlament majd elfogad, vagy adott
esetben módosít. Az EU-Bizottság állítja össze az Unió
költségvetését, elfogadása után pedig kezeli a költségvetési
pénzeket.
Az EU minden országa egy tagot állít: így 26 biztosból és az
elnökbl tevdik össze. A biztosok a kormányok minisztereihez
hasonlóan meghatározott tematikus ügyköröket irányítanak, az
úgynevezett
Figazgatóságokat.
Az
EU-Bizottság
nagykövetséghez hasonló képviselettel rendelkezik minden EU
tagállamban.
Az EU tagállamainak állam- és kormányfi egy elnököt jelölnek
egyhangú döntéssel, akinek kinevezését az Európai Parlament
hagyja jóvá. A választott elnök ezt követen 26 biztost jelöl. A
Bizottság egészét szintén az Európai Parlamentnek kell
jóváhagynia. A Bizottság tagjai a közösség érdekei iránt
elkötelezettek: munkájuk független azon tagországok
érdekeitl, amelyekbl származnak. A határozatokat a
szavazatok többségével hozzák. Az elnök határozza meg a
Bizottság
politikai
munkájának
irányvonalait.
A Lisszaboni Szerzdés változást hozott: a Bizottság tagjainak
száma nem lehet több mint a tagállamok számának
kétharmada: 27 tagállam esetén ez 18 biztost jelentene.
24.

Fontos

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

Az Európai Bizottság javaslatokat dolgoz ki úgynevezett
uniós törvényekhez. (Igaz)
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2.

Az Európai Bizottság elnökét a 26 EU biztos választja
titkos választás keretében.

3.

Az EU-Bizottságban az egyes EU biztosok saját
országaik érdekeit tartják vehemensen szemmel.

4.

Minden EU ország jogosult egy EU biztost állítani saját
érdekeinek biztosítására.

25.

Kérdés:

Minos++

Fejtse ki saját szavaival az Európai Közösségek Bíróságának öt
fontos feladatát. Térjen ki a különböz „bíróságokra”, amelyek
az Európai Közösségek Bíróságát alkotják.
A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
Az Európai Közösségek Bírósága 27 bíróból áll, akiket nyolc
ftanácsnok támogat. A bírákat és a ftanácsnokokat egyaránt
a tagállamok kormányai nevezik ki közös megegyezéssel hat
évre. A bíróság különböz funkciókat tölt be, amelyek a
tagállamok jogrendszerében különböz jogterületekre oszlanak:
x

„alkotmánybíróságként“ döntést hoz az EU-szervek vitás
ügyeiben és az EU törvényhozás jogszerségi
ellenrzésénél

x

„közigazgatási bíróságként“ ellenrzi, hogy az Európai
Bizottság és a tagállamok hatóságainak közigazgatási
elírásai és közigazgatási tevékenysége összhangban
állnak-e az uniós joggal
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x

„munkaügyi és társadalombiztosítási bíróságként“
döntést hoz azokban a kérdésekben, amelyek a
munkavállalóknak a lakóhely megválasztásához való
jogát és szociális biztonságát érintik, illetve amelyek a
munkahelyeken a férfiak és nk egyenl elbánáshoz
való jogával kapcsolatosak

x

„büntetbíróságként“ ellenrzi az Európai Bizottság
pénzbírság döntéseit

x

„polgári bíróságként“ ítéletet hoz kártérítési perekben és
a Brüsszeli Konvenció értelmében a polgári és
kereskedelmi ügyekben született bírósági döntések
elismerésérl és végrehajtásáról.

Minos++

Az Európai Közösségek Bíróságát felkérheti egy tagállam, az
EU egyik szerve, valamint közvetlenül és egyénileg az érintett
polgárok és vállalkozások is.
1988 októberében egy tanácsi határozat eredményeként
létrejött egy elsfokú bíróság, amelyet a Bíróság mellé
rendeltek. Az EU közszolgálati jogával, a szén és acél terén a
versenyjoggal, valamint az uniós polgárok és vállalkozások által
az uniós szervek ellen benyújtott közvetlen keresetekkel
foglalkozik.

26.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

Az Európai Számvevszéket 1987-ben alapították.

2.

Az Európai Számvevszék rködik az EU pénzek
gazdaságos felhasználása felett. (Igaz)

3.

Az EU könyvvizsgálók munkájukat teljesen függetlenül
gyakorolják. (Igaz)

4.

Minden nemzetállamnak kötelez egy vizsgálat esetén
felszólításra minden releváns információt kiadni.

27.

Kérdés:
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Írja le saját szavaival az EU kormányzati szerveinek fejldését.
Térjen ki a szerveknek az EU kibvítésével párhuzamos
hatáskörbvülésére.
A válasz az 1.2.1-1.2.6 fejezeteken alapul.

28.

Kérdés:

Miben látja az unión belüli
megtartásának nehézségeit?

demokratikus

egyensúly

A kérdésre adott válasz térjen ki az országnagyság vs.
népességsrség problematikájára. Az Európai Parlamentben
a szavazatok elosztását gyakran demokratikus konfliktusként
élik meg. Kis lakosságszámú, de magas GDP-vel rendelkez
országok egy sorba kerülnek a nagy lakosságszámú, de kisebb
GDP-vel rendelkez országokkal. Így a kevés, gazdaságilag
ers EU-tagállam hátrányba kerül, mert a gazdaságilag
kevésbé ers tagállamokat szubvencionálják.

29.

Kérdés:

Vázolja fel egy uniós törvény útját, a nemzeti törvényjavaslatból
kiindulva az EU-törvénnyé válásig. Utána írja le, hogyan válik a
törvény minden EU államban hatályos joggá. Alkalmazzon
hozzá grafikus ábrázolást is.
A törvénykezés útja minden országban különböz. A
válaszadás alapja az EU szintjén az 1.2 fejezetben vázolt
séma. Térjenek ki a törvényeknek az egyes országok
(különösképpen a saját országuk) jogrendjébe való
átültetésére.
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Európai Migráció

A tartalom kulcsszavakban:
-

Történeti alakulás 1945 óta
Bevándorlás Európába és Európán belül
Gyarmati és a gyarmatosítás idszaka utáni bevándorlók
Etnikai migráció
Menekültek és menedékkérk
Munkaer vándorlás
Az elit vándorlása

Tanács:
-

A migráció témaköre mindenekeltt a meghiúsult
integrációs folyamatok összefüggésében vált aktuálissá
és kapott nyilvánosságot. A téma elején térjen ki a
tradicionális európai migrációs trendekre. Bizonnyal
számos szemináriumi résztvev családját érintette az
elz három generáció valamelyikében a migráció. A
fejezet tanulmányozásának megkezdése eltt lehetség
szerint térjen ki a saját családjának migrációs
tapasztalataira (pl. nagyszülk, vagy dédszülk, akiknek
egy új környezetben kellett otthont teremteniük,
ugyanakkor alkalmazkodniuk és integrálódniuk is kellett).

A fejezet idtartama:
150 perc
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2

Európai migráció

2.1

Történeti alakulás 1945 óta

Minos++

Itt is érdemes kitekinteni az európai történelemre. Saját
régiójára kivetítve vázolja fel a határvonalak alakulását az idk
folyamán. Tegye világossá, hogy nincsenek „olaszok“,
„spanyolok“, „németek“ vagy „franciák“, csak emberek vannak,
akik egy olyan idszakban születtek, amikor szülhelyük egy
bizonyos országhoz vagy államhoz tartozott. Ezért nevezik
magukat ezek az emberek ezen országokhoz tartozóknak.
Lehet, hogy az országhoz tartozást a politikai folyamatok akár
már tíz évvel korábban vagy késbb máshogy befolyásolnák.
Ezért a tiszta nacionalizmus olyan eszme, amelynek alapjai
nem a földrajzi adottságokban keresendk. A nemzetek sokkal
inkább társadalmi és szociológiai hálózatokból épülnek fel,
amelyek önmaguk számára az értékek és szabályok egy
bizonyos rendszerét köteleznek nyilvánítják. Így a tipikus brit
viselkedési minták nem függenek az elmúlt öt generációtól és a
földrajzi tartózkodási helytl. Az ember életében fontosabb a
szociális csoporthoz való tartozás.
Ismertesse a résztvevkkel, hogy a második világháború az
esélyek és lehetségek újrarendezdését és újraosztását hozta
magával. Ez olyan szívóhatást fejtett ki, ami a lehetségekben
szegényebb régiókban él embereket arra sarkallta, hogy egy
több lehetséget kínáló régióba költözzenek. Térjen ki arra,
hogy egy ország esetében mi tekinthet potenciálnak és mit
tekintenek vonzónak. Minden bizonnyal gyorsan felismerhet,
hogy az anyagi ideálok, mint a nyugati, kapitalista gazdasági
rendszerek alkotóelemei, összeköt ervel bírnak. Ezzel
szemben egy sor lehetség áll rendelkezésünkre, amelyek
alternatív életterveknek tekinthetk.
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2.2
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Bevándorlás Európába és Európán belül

2.2.1 Gyarmati és posztkoloniális migráció
Amikor Európában felmerül a gyarmatok kérdése, gyakran a
klasszikus gyarmatokra gondolunk. Afrika és India például
európai nagyhatalmak ismert egykori gyarmatai. A 27. oldalon
található térkép segítségével ismertesse a gyarmatok történelmi
hátterét. Hivatkozzon arra a tulajdonképpen csekély gazdasági
befolyásra, amelyet a gyarmatok számos európai államban
gyakoroltak. Németország például rendelkezett ugyan
gyarmatokkal Afrikában, ezek azonban gazdasági szempontból
alig bírtak jelentséggel. Anglia ugyanakkor világszerte hatalmi
pozíciót szerzett a saját gyarmati rendszerén belüli széleskör
„birodalmi“- kapcsolatai révén, amelyet hosszú ideig nem
sikerült senkinek felülmúlni. A gyarmati rendszereken belül
megvalósuló migráció hosszú ideig hatalmas gyarapodást
jelentett minden oldal számára. A függségi viszonyok
leküzdése óta minden fél profitálhat az egykori kötelékekbl. Az
egykori gyarmatok lakóinak az az elnye, hogy már
gyermekkoruktól kezdve eltanulnak egy európai nyelvet,
normális elny. Ugyanakkor számos egykori gyarmati területen
a korábbi gyarmatosító államok szociális rendszere még mindig
alkotóeleme a társadalmi rendszernek. A régi kapcsolat így
nagy szerepet játszik a sikeres integráció elkészítésében.

2.2.2 Etnikai migráció
és
2.2.3 Menekültek és menedékkérk
Az etnikai migráció témájához nem adható egységes
útmutatás. A határok 1945 utáni megvonásával Európában
ersen inhomogén mozgalmak keletkeztek. Így habár
felismerhet a keletrl nyugatra vándorlás trendje, ugyanakkor
bizonyos etnikumokat ez különösen ersen, vagy éppen
különösen gyengén érintett. Az etnikai migrációval szoros
összefüggésben áll a menedékkérk kérdése. Az Unión belüli
számos mai etnikai bevándorló 20 évvel ezeltt menedékkér
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volt. A kérdéskör megvitatásakor legyen tekintettel a téma
érzékeny jellegére. Az EU-ban létez problémákkal szemben
hangsúlyozza az Unión belüli magas normákat. A világ számos
országával ellentétben az EU államaiban nagyon magas az
életszínvonal.

2.2.4 Munkaer migráció
A projektmunka részarányának a magasan kvalifikált
ágazatokban megfigyelhet növekedése a munkaer vándorlás
növekedését eredményezi. Itt térjen ki a munkaer migráció
szakképzés vagy egyetemi/fiskolai tanulmányok formájában
megvalósuló lehetségeire. Különösen a nagyszámú EU
programra térjen ki, amelyek az ilyen migrációt támogatják.
Külön is említse meg a Sokrates, Ersamus, Marie-Curie, illetve
Leonardo da Vinci keretprogramokat. A fiatal tudósokat
különösen intenzíven támogatják. Mutasson rá, hogy Európa a
magasan és legmagasabban kvalifikált munkaer kontinense.
Európa jövjét ma a nagyon magas kvalifikációban rejl
versenyképességben látják.
A munkaer vándorlás eszerint a kulturális és személyes
tapasztalatcsere
kívánatos
és
gyümölcsöz
formája,
amennyiben saját indíttatásból történik és nem gazdasági
kényszerbl.
Különbséget
kell
tenni
a
gazdasági
kényszerhelyzetbl fakadó és a nemzetközi munka iránti valódi
érdekbl ered migráció között.

2.2.5 Az elit vándorlása
Az „elit“ olyan kifejezés, amelyet manapság nagyon gyakran
használnak, ha magas hatásfokkal mköd, különösen jól
alkalmazkodó és optimálisan bevethet személyek egy
csoportját kell leírni. Ezért az „elit“ olyan fogalom, amely
nagyon ersen függ a társadalom ideáljaitól.
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A fogalom alatt általánosságban gondozott viselkedésmódok
összességét értjük, amelyhez nagyon magas szakmai
kvalifikáció, magas morális értékek és poliglott nyelvi
kompetenciák kapcsolódnak. Az „elit“ ersen kapcsolódik a
„lovagiasság” történelmi ideáljához, amelynek gyökerei a
középkori romantika korszakáig nyúlnak vissza, és a
keresztényi könyörületességet ötvözik az erteljes és
célirányos cselekvéssel.
A lovagkor ideáltípusa Saladin, a hadvezér, aki 1137-tl 1193-ig
élt, és az oszmánok I. (Oroszlánszív) Richárd seregei ellen
vívott háborújában nagy sikereket ért el. Saladin keresztény
ellenfeleivel nemes lelken és kegyesen bánt, a korszellemtl
eltéren számos ellenségét megkímélte. Rotterdami Erasmus
és 1509-es munkája, „A balgaság dicssége“ szerint „az
erényesség a nemességhez vezet egyetlen út“. Az „elit”
megnevezést tehát az aktuális kontextusban legtöbbször
indokolatlanul használják.
Az elitet újabban fiatal, szakmailag ersen specializálódott,
egyetemi végzettség emberekként értelmezik, akik nagyon jól
alkalmazkodtak a flexibilitás és a végtelenül nyereségorientált
gondolkodás korszelleméhez.

A feladatok megoldása
30.

Kérdés:

Írja le röviden a bevándorlók arányának alakulását NyugatEurópában 1950 és 1990 között.
A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
1950-tl a 70-es évek elejéig Európa nyugati felében
megháromszorozódott a külföldiek száma. Ez a trend jól
mutatta a nyugat-európai népek, munkaerpiacok és
társadalmak nemzetköziesedését.
A 80-as években ez a fejldés stagnált, a 90-es évek óta
viszont újra folyamatosan ntt. Idközben az európai államok
többségében nagy számban szereztek állampolgárságot a
bevándorló családok gyermekei, ezáltal az európai bevándorlók
tényleges száma már alig mérhet.
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Megállapítható, hogy az Európai Unió támogatja a közösségen
belüli migrációt, vagyis az EU tagállamain belüli vándorlást. A
határok megsznésével és az európai honosítási eljárás
egységesítésével az országváltás egyre egyszerbbé és a
közösségen belüli migránsok számára egyre vonzóbbá válik.
31.

Kérdés:

Röviden írja le, milyen összefüggést
„posztkoloniális bevándorlók“ fogalma.

jelenít

meg

a

A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
A gyarmati és posztkoloniális bevándorlók fogalma alatt azokat
az embereket értjük, akik elssorban a 20. század közepéig az
európai országok egykori gyarmatairól visszavándoroltak. Ez
nem csak a katonákat, telepeseket és hivatalnokokat érintette,
hiszen a gyarmatokon született segédcsapatok is az
elbbiekkel vándoroltak az európai anyaországokba.

Meghatározás

A migrációnak ez a típusa különösen az egykori gyarmati
országok
nagyvárosaiban
hozott
létre
multikulturális
társadalmakat. Az egyes etnikai csoportok és hálózatok az okai
annak, hogy az egykori gyarmatokról még ma is tart a
bevándorlás.
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Kérdés:

A világ melyik országában található az etnikai migránsok egy
különösen nagy hányada.
A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
Az etnikai migráció, tehát bizonyos népcsoportok vándorlása
jelentette a múltban a migrációs mozgalmak egy másik nagy
csoportját. Ez a migráció mindenekeltt akkor jelentkezett,
amikor egy csoport számára lehetvé vált a származási ország
gazdasági és politikai okokból történ elhagyása.
Szembetn példát állítanak erre a zsidó bevándorlók. Izrael
állam minden zsidó származású ember számára biztosítja a
bevándorláshoz való jogot. Ez még ma is érvényes. 1973 és
1992 között például mintegy 850 000 zsidó emigrált
Örményországból Izraelbe.
33.

Kérdés:

Nevezzen meg két példát az Európai Unió térségébe irányuló
politikai migrációra, és mutasson rá e bevándorlási mozgalmak
politikai következményeire.
A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
A hontalanok és a menekültek politikai krízisek vagy etnikai
konfliktusok miatt vándorolnak el hazájukból. A múltban ilyen
mozgásokra is volt példa a mai EU-tagállamokban. Például:
x

Röviddel azeltt, hogy a Kádár-rezsim szovjet csapatok
segítségével helyreállította a vasfüggönyt Magyarország
és Ausztria között, 194 000 magyar hagyta el hazáját.

x

A „Prágai Tavasz“ idején 160 000 cseh és szlovák
hagyta el hazáját.

Példa

Létrejött az EU közös migrációs és menekültügyi politikája.
2001 és 2005 között kb. 1,8 millió menekültstátusz kérvényt
adtak be az EU tagállamaiban.

34.

Kérdés:
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Mit ért a munkaer migráció fogalma alatt?
A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
A menekültek, elzöttek és háborús hazatérk integrációja után
az 1950-es évek közepén Nyugat-Európa néhány országában
megkezddött a szükséges olcsó, kevésbé kvalifikált külföldi
munkaer bevándorlása. Ezek a bevándorlók eleinte európai
országokból érkeztek, mint pl. Olaszország, Spanyolország és
Portugália,
késbb
pedig
Marokkóból,
Tunéziából,
Törökországból és az egykori Jugoszláviából.
Az ilyen jelleg toborzást többnyire az országok közti politikai
megállapodások szabályozták. Ez a mozgalom a 70-es évek
elejére érte el csúcspontját. A munkaerpiac telítdésével
azonban a munkaer-migráció jelentsége egyre csökkent,
végül pedig a rövidtávú munkavállalási engedélyek kiadásával
egyre szigorúbbá vált a szabályozása.
Az addig bevándorolt munkaer azonban a családegyesítések
és a növekv születésszámok által kiegyenlítette a munkaermigrációs kvótát az állandó idegen lakosság vonatkozásában.
Jelenleg kb. 19 millió olyan külföldi él Nyugat-Európa
valamelyik államában, aki ennek a munkaer-migrációnak a
keretén belül érkezett Európába. A többségük a szociális és
szakmai hierarchia alsó végén helyezkedik el, és egy új alsó
osztályt alkot. Ohan Yozgat 1963-ban hagyta el Törökországot,
hogy egy nagy német építési vállalatnak dolgozzon
Münchenben. A családjától való négy évig tartó elszakadás
után sikerült elérnie a családegyesítést, így felesége és mindkét
lánya is Münchenbe költözött. Idközben a lányai férjhez
mentek, szintén egykori vendégmunkások gyermekeihez.
Mindkettejüknek egy gyermeke született és honosítási kérelmet
adtak be.
35.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

A meghatározás szerint mindenekeltt a szakképzést be
nem fejezett fiatalok számítanak a vándorló elit
csoportjához.
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2.

A vándorló elit tagjai nagyon gyorsan beilleszkednek az
új országban és hamar végbemegy szociális
integrálódásuk.

3.

A vándorló elit tagjai nagyon gyakran konkurálnak a
fogadó országban az slakos munkavállalókkal. (Igaz)

4.

Az elit vándorlása miatt gyakran tapasztalható a
kivándorló szülföldjén a tudás és a készségek terén
veszteség. (Igaz)

5.

Az elit kivándorlása lelassítja az elhagyott ország
fejldését, mivel ott hiány lesz kompetens munkaerben.
(Igaz)

Minos++

3
Interkulturális szempontból jelents cselekvési kompetenciák a szakmai
életben
A tartalom kulcsszavakban:
-

A kompetencia fogalma interkulturális összefüggésben
Kompetencia dimenzió interkulturális összefüggésben
A kvalifikációs szint
A rendelkezési szint
A motivációs szint

Tanács:
-

nincs

A fejezet idtartama:
100 perc
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Interkulturális szempontból jelents cselekvési kompetenciák a szakmai
életben

A fejezet tanulmányozásának megkezdése eltt térjen ki a négy
nagy súlypontra: értékfogalom, szükségletek, érdekek és
cselekvési kompetenciák. A résztvevkkel együtt dolgozzanak
ki egy mind map-et az értékek témájával kapcsolatban.
Vitassák meg az értékekkel kapcsolatos elképzeléseiket és
osszák kategóriákba az értékeket. Ez történhet természetjogok,
vallási motivációjú értékek vagy hagyományok formájában.
Világítson rá, hogy már egyetlen, a szemináriumi résztvevkhöz
hasonló kis csoport is különböz értékeket ismer és érzékel.
Ezután a résztvevkkel rangsoroltassa a felsorolt értékeket.
Melyik érték a legfontosabb? A témában való elmélyüléshez
ajánlott könyv: „Werte“ [Értékek] (Szerz: Peter Prange, ISBN13: 978-3-426-27392-0. ISBN-10: 3-426-27392-6, német, 741
oldal).
Minden résztvev sorolja az értékeket táblázatba fontosságuk
személyes megítélésé alapján. A feladat befejezése után
vitassák meg az egyes rangsorok els öt helyén szerepl
értékeket.
Szólítsa
fel
a
résztvevket
a
rangsor
megindokolására. Tegye egyértelmvé, hogy a különböz
érvek helyesek, mindössze arról van szó, hogy az egyes
emberek különböz prioritásokat határoztak meg. Az
indoklásokból vezesse le, miért így történt az értékelés. Vallási,
etnikai vagy társadalmi okok voltak a mérvadóak?

3.1
A kompetencia fogalma interkulturális
összefüggésben
A résztvevkkel közösen támasszák alá az egyes
képességeket és jártasságokat önálló definíciókkal. Vitassák
meg, hogy ezek közül a képességek és jártasságok közül
melyek tartoznak a kompetencia fogalmának három szintjéhez.
Alkossanak egy táblázatot, amely a három szintbl áll, és
amelyhez hozzárendelik az egyes képességeket és
jártasságokat. Elfordulhat, hogy egy jártasság két területhez is
hozzásorolható. A kreativitás például összefüggésben áll a
kvalifikációval és a motivációval is.
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Kompetencia dimenzió interkulturális kontextusban
és

3.2.1 A kvalifikációs szint
Mutasson rá, hogy a kvalifikációs szint különösképpen az
együttélés és együttmködés hagyományos értékein alapul.
Ennek a szintnek a tudományos levezetése nem ér fel a család
által közvetített értékekkel. Nem lehet az emberek számára a
közösség érzését vagy értelmezését úgy közvetíteni, hogy azt a
gyermekkorban nem tapasztalták meg. Ismerje meg az egyes
résztvevknek a segítséghez és támogatáshoz való
hozzáállását. Hagyja, hogy a résztvevk önállóan választott
példákon keresztül vitassák meg a témát. Válasszon aktuális
témákat, mint például a szociális rendszer hiányosságai vagy
az ids, esetleg beteg emberek támogatásának hiánya.
Javasolja, hogy a résztvevk szemináriumi csoportként egy
hétvégén keresztül önként és díjazás nélkül segítsenek egy
rászorulóknak berendezett intézményben. Beszéljék meg a pro
és kontra szavazatokból ered érveket. Ennek alapján vezesse
le a természetes szociális viselkedés alapjait.

3.2.2 A rendelkezési szint
E fejezet kapcsán térjen ki a struktúrák és hierarchiák
témakörére. Hivatkozzon a MINOS projekt „Szervezet- és
Projektmenedzsment” moduljában meghatározott különböz
típusú projektszervezetekre. Vitassák meg az ersebb vs.
laposabb hierarchiák elnyeit és hátrányait. Mutassa be, hogy
milyen esetekben jelent elnyt az önálló kezdeményezés és az
öntudatos cselekvés. Állítsa ezzel ellentétbe, hogy az
egyeztetés nélküli anarchista cselekvés káoszhoz és a funkciók
megsznéséhez vezet. Tegye egyértelmvé, hogy az öntudat
és a hierarchia egyensúlya az optimális. Ehhez a köztes
megoldáshoz azonban nem létezik egzakt definíció.
Mindenkinek egyedül kell meglelnie önmagát.
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3.2.3 A motivációs szint
Személyes motiváció nélkül a hatékony munka lehetetlen.
Vitassák meg a „bels felmondás“ témáját, amikor a kollégák
úgy érzik, mellzték ket vagy nem megfelelen vették igénybe
képességeiket. Az is elfordulhat, hogy a feletteseik rosszul
vagy igazságtalanul bánnak velük. Ebben az esetben
„szabályoknak megfelel munkavégzés” történik, amelynél sem
a kreativitás, sem a saját motiváció nem kap szerepet.
Mutasson rá, hogy minden munkavállaló, aki így végzi
munkáját, valójában csak önmagát bünteti, hiszen csak 
szenved az elviselhetetlen helyzet súlya alatt. Magyarázza
meg, hogy egy vállalkozás nyeresége az alkalmazottak
kreativitásában és motivációjában rejlik. Ha egy munkavállaló
egy vállalkozásban már nem lát valódi lehetségeket, akkor
jobb, ha elhagyja a vállalkozást és új kihívásokat keres.
Érdemes már korán foglalkozni a munkahelyen a frusztráció
vagy disszonancia kérdésével, és levonni a személyes
konzekvenciákat az optimális munkahelyi eredmények elérése
érdekében. Amennyiben lehetséges, az idsebb kollégák
ismertessék a témával kapcsolatos tapasztalataikat.
A kérdések megoldása:
36.

Kérdés:

Nevezzen meg Ön által ismert képességeket és készségeket,
amelyek az interkulturális kompetenciák közé tartoznak:
A megoldásként megnevezett képességek
felsorolásból kerüljenek ki. Például:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

a

következ

a munkához való pozitív hozzáállás
a motiváció
a módszeres munkavégzés
a teljesítménykészség
a célirányos magatartás
a terhelhetség
a kreativitás
a rugalmasság
a kritikatr képesség
a csapatszellem
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x
x
x
x
x
x
x
37.

a megbízhatóság
a koncentrációs képesség
a felelsségtudat
a logikus gondolkodás
a nyitottság
az önálló tanulás és
a tolerancia.

Kérdés:

Részletezze az „általános kompetenciafogalom” szintjeit“:
Az általános
magában:

kompetenciafogalom

három

szintet

foglal

x

Kvalifikációs
szint
A kvalifikációs szint a tudás és ismeretek kifejezdése.
Az ismeret szükséges a megértéshez és a részvételhez.
A tudás képessé tesz a cselekvésre.

x

Rendelkezési
A rendelkezési szint a lehetséget
felhatalmaz valaminek a véghezvitelére.

x

jelenti,

szint
tehát

Motivációs
szint
A motivációs szint az akarást jelenti, ezáltal a
cselekvésre irányuló bels hajlam kifejezdése.
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Az interkulturális cselekvési kompetenciák fejlesztésének eszközei

A tartalom címszavakban:
-

Konstruktív konfliktuskezelés
A sokszínség és különbözség felismerése a
bevándorló társadalomban
A kultúra fogalmának nyílthatárú megközelítése
Pozitív konfliktusfogalom
A konfliktusok típusai a szakmai életben és a képzésben
Konfliktushelyzetek
A mindennapok interkulturális konfliktusainak alapvet
fajtái
Kommunikációs konfliktusok
Érdek- és elosztási konfliktusok
Elismerési konfliktusok
Érték- és ítéletalkotási konfliktusok
A konstruktív konfliktuskezelés eszközei
A konfliktus felismerése és megvilágítása
A konfliktusmegoldás szempontjai a szakmai életben
Stabil kommunikációs szerkezetek felépítése
Az érdekkiegyenlítés és mediáció intézményesítése
Megelz empátiafejlesztés
Motiváció az önbecsülés ersítésére

Tanács:
-

A kultúrkörnek megfelelen a konfliktuskezelés témája
különböz problémákat hordoz. Gyakran hagyományos
szerepképek jelennek meg megoldásként. Ennek
keretében a férfiak legtöbbször dominánsabbak és
ezáltal törvényszeren igazuk van. Azokban az
országokban,
ahol
kifejezett
életkor-központúság
uralkodik, az idsebbeknek általában igazuk van a
fiatalabbakkal szemben. Ers hierarchikus gondolkodás
által meghatározott kultúrákban az „alsóval” szemben a
„felsnek” van igaza. Az szinte és nyílt társadalom
ideálképe, amelyik autentikusan felismeri önmagát és
ezáltal visszavonul önmaga eltt, egyelre illúzió.

A fejezet idtartama:
1.320 perc
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4

Az interkulturális cselekvési kompetenciák fejlesztésének eszközei
és

4.1

Konstruktív konfliktuskezelés
és

4.1.1 A sokszínség és különbözség felismerése a bevándorló
társadalomban
A sokszínség felismeréséhez a résztvevkkel dolgozzanak ki
egy táblaképet a diverzitás témájával kapcsolatban. A 39. oldal
összefoglalása alapján nevezzenek meg különböz, a
résztvevk által ismert diverzitás fajtákat. Mutassák be, miben
különböznek ezek a típusok. Osztályozzák a különbözségeket
és igyekezzenek közös pontokat találni bennük.

4.1.2 A kultúra fogalmának nyílthatárú megközelítése
A fejezet kezdetén próbálják megvitatni a „kultúra” fogalmát.
Meg fogják állapítani, hogy nem létezik egységes vagy igazán
érvényes meghatározás. Adott esetben térjen ki a Huntingtonféle hét kultúrkörre. Mutasson rá, hogy a kultúrkörök nem
statikusak, áthatolnak egymáson és új vegyes kultúrákat
hoznak létre. A nyílt kultúrafogalom ezért alkalmasabb a
kiegyensúlyozott együttélésre.

4.1.3 Pozitív konfliktusfogalom (A konfliktus mint
lehetség)
Konfliktusok minden társadalmi együttélés során elfordulnak.
A fejezet elején vitassák meg, hogy az egyes résztvevk milyen
konfliktustípusokat ismernek. A konfliktusokkal kapcsolatos
beszélgetések során természetesen felmerül az igazságosság
és a helyesnek vélt nézpontok kérdése. Ügyeljen rá, hogy ne
térjenek el a központi témától. Alkosson szituációs példát egy
konfliktushoz. Erre szolgálhat egy mindennapi szituáció.
Hivatkozzon
a
MINOS
projekt
„Projektmenedzsment”
fejezetére. Egy projektet meghatározott idpontban kell lezárni,
ezt azonban küls és bels okok egyaránt akadályozhatják.
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Küls okként említhet pl. egy teherhajó késése miatt
bekövetkezett késedelmes szállítás. Bels okként említhet pl.
a csapattagok megbetegedése. Mutasson rá, hogy itt
kreativitásra van szükség egy mindenki számára elfogadható
megoldás megvalósításához. A kreativitás nem abszolút érték
és nem is definiálható.
A kreativitás nem kényszeríthet ki és nem is parancsolható
meg. Sokkal inkább a magas szint motivációból és a probléma
megoldásával kapcsolatos személyes érdekeltségbl fakad.
Térjen ki a feladatok és problémák közötti különbségre. A
feladat egy állapot, amelyben az induló és célállapot közötti út
ismert eszközök segítségével megtehet. Ez történik standard
szituációk
megoldásánál.
Példaként
említhet
egy
szállítmányozási megbízás lebonyolítása.
Ennél a példánál az árut A-ból B-be viszik, a szükséges
munkafázisok adottak. Egy probléma esetén a kiinduló és
célállapot közötti út nem ismert. Nem létezik szabványosított
módja a megoldásnak. A megoldáshoz való kreatív
hozzájárulás
abban
áll,
hogy
különböz
ismert
munkaszakaszok virtuóz összekapcsolásával feloldanak egy
addig ismeretlen szituációt. Az út megtalálása során tanúsított
virtuozitás jelenti a kreatív hozzájárulást. A kreatív
megoldáshoz szükséges a személyes és társadalmi érdekek
pontos beazonosítása és nyíltan megvitatása.
A krízisek témakörének további elmélyítéséhez térjen ki korábbi
krízisek példáira. Lehetséges példa a „kubai krízis”, ahol az
USA és az egykori Szovjetunió világszemléletbeli különbségei
nukleáris
rakéták
Kubában
történ
elhelyezésében
csúcsosodtak ki. A megoldást az USA nézeteinek enyhülése
jelentette. Mutasson rá, hogy a krízisek megoldhatók a saját
pozíciók vehemens érvényesítésével. A megoldást gyakran
saját, nem elsdlegesen fontos helyzetünk feladása jelenti.
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4.2
A konfliktusok típusai a szakmai életben és a
képzésben
és
4.2.1 Konfliktushelyzetek
Különösen a szakmai élet, a munkakövetelmények, a családi
vagy
vallási
értékek
kapcsán
felmerül
ellentétek
eredményeznek gyakran konfliktushelyzeteket. A muszlim
csoportok és dán újságok közötti karikatúra vita ezt világossá
teszi. Ebben a konfliktusban a vallási érzelmeket tudatosan és
öntudatlanul megsértették a vallási elemek érzéketlen
megjelenítésével. Készíttessen egy mátrixot, ahol a sorokban a
konfliktusok három fajtáját tüntetik fel. Az oszlopokba értékelés
nélkül vezessenek fel olyan aktuális konfliktuspéldákat,
amelyek az online-naplapokban fellelhetk. Ezután nevezzék
meg a résztvevkkel a konfliktusok okait és különböz
alkotóelemeit. Vezessék fel ezeket az okokat a mátrixba.
Igyekezzenek legalább öt, inkább tíz konfliktust ílymódon
feljegyezni. Elemezzék, mely okok tnnek fel ismételten, és ez
miért lehetséges.

4.2.2 A mindennapok interkulturális konfliktusainak
alapvet fajtái
és
4.2.2.1 Kommunikációs konfliktusok
Vitassa meg a résztvevkkel a „kommunikáció“ témáját. Tegye
világossá, hogy a kommunikáció mindig a „küld“ és a „fogadó“
között valósul meg. A közvetített üzenet a kommunikáció
központi
alkotóeleme.
Beszéljék
meg,
hogy
mely
kommunikációs problémákat tapasztaltak a résztvevk a
leggyakrabban. Tárgyalják meg, hogy a hiányos üzenet
legtöbbször hézagokat eredményez, amelyeket aztán saját
interpretációjukkal töltenek be a résztvevk, ami eltér
nézpontokhoz,
véleményekhez
és
adott
esetben
problémákhoz vagy konfliktusokhoz vezet.
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4.2.2.2 Érdek- és elosztási konfliktusok
és
4.2.2.3 Elismerési konfliktusok
és
4.2.2.4 Érték- és ítéletalkotási konfliktusok
A különböz konfliktustípusok, amint azt már a 4.2.1 fejezetben
említettük,
legjobban
esettanulmányok
segítségével
tárgyalhatók. A résztvevk keressenek konfliktus példákat a „Le
monde diplomatique “ (http://www.monde-diplomatique.de)
honlapján. Használják a nyelvterületnek megfelel weboldalt.
Kutassanak
a
nyilvánosság
számára
hozzáférhet
archívumokban. Biztosítson erre elegend idt. Mivel ez az
Oktatói segédlet Németországban 2009-ben íródott, nincs
értelme példákat megadni a kutatáshoz. Ezért a szeminárium
kezdete eltt keressen megfelel példákat saját nyelvén és
saját érdekterületén. Ezt a feladatot át is ruházhatja a
résztvevkre. Ezután dolgozzanak ki egy konfliktus
gyjteményt, amelyik minden konfliktustípushoz bemutat két
példát és rámutat a konfliktustípus specifikus tulajdonságaira.
Kérdezze meg a résztvevket, hogy felmerültek-e akár csekély
konfliktusok is a példák egyeztetése során.

4.3

A konstruktív konfliktuskezelés eszközei
és

4.3.1 A konfliktus felismerése és megvilágítása
Alkalmazza a 4.2.2.2 fejezetben található konfliktus áttekintés
t az igénypozíciójában megnevezett konfliktusok feloldására.
Készítsenek minden konfliktushoz egy eredetelemzést, a
Jegyzet 47. oldalán található, a konfliktusok felderítését segít
kérdések alapján.
Vezettessen le a résztvevkkel egy
megoldási szcenáriót.
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A „Le monde diplomatique“ cikkei különösen jól használhatók
erre átfogó és alaposan megvizsgált megjelenítési formájuk
miatt.

4.3.2 A konfliktusmegoldás szempontjai a szakmai
életben
és
4.3.2.1 Stabil kommunikációs szerkezetek felépítése
Világítson rá az „ÉN“ és „TE“ üzenetek különbségeire. Ennek a
fejezetnek
az
anyagát
fogalmazza
meg
tudatosan
kétféleképpen. Ismertesse a tartalmat szándékosan „TEüzenetek” formájában. Provokálja a résztvevket és érzéseiket
szándékos konfrontációval. A második ismertetési módnál
ugyanazon tartalom bemutatására használjon tudatosan „ÉNüzeneteket”. Így mutassa meg a résztvevknek, hogy azonos
tartalmak enyhén eltér bemutatása és közvetítése milyen
eredményre vezethet.

4.3.2.2 Az érdekkiegyenlítés és mediáció intézményesítése
és
4.3.2.3 Megelz empátiafejlesztés
és
4.3.2.4 Motiváció az önbecsülés ersítésére
A három fenti szakasz az elz fejezetet foglalja össze.
Ugyanakkor a konfliktushelyzetek motivációjának és empatikus
megértésének pontosan meg nem határozható eszköztárával
túlmutatnak az egzakt módon közvetíthet anyagon. Ezt a
három fejezetet ezért a résztvevk alkatának megfelelen kell
közvetíteni. Ezért ezen a helyen nem fejtjük ki részletesebben a
témát.
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A kérdések megoldása:
38.

Kérdés:

Az interkulturális kompetencia melyik három cselekvési területét
ismeri:
Az interkulturális kompetencia cselekvési területei:
x
x
x
39.

A különbözség és sokszínség felismerésére irányuló
tudás és érzékenység.
Konstruktív interkulturális konfliktuskezelés.
Interkulturális kommunikációs tréning.
Kérdés:

A következ kijelentések közül melyik igaz?
1.

Eltérés tapasztalható például a nem és az életkor terén.
(Igaz)

2.

Az etnikai jellegek nem tartoznak az eltérések közé, csak
küls ismertetjeleket sorolunk közéjük.

3.

Az EU-ban két népcsoportot különböztetünk meg: Az
EU-országok állampolgárait és a harmadik országokból
származó embereket.

40.

Kérdés:

Miben különbözik a kultúra meghatározásának két alapvet
beállítottsága, a merev és a nyílt kultúraértelmezés?
A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
A merev és nyitott kultúraértelmezés:
A kultúra merev értelmezése a kultúrából, mint szilárd
(vagyis változatlan) és az emberektl független értékbl
indul ki. Eszerint léteznek határok által elválasztott
kultúrkörök. Ezek olyan gömbökként találkoznak
egymással,
amelyek
érintkezéskor
kölcsönösen
eltaszítják egymást. Ez a kultúraértelmezés merev
gondolkodási struktúrákat hoz felszínre. Középpontjában
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az etnikai hovatartozás és a vallás áll, amit a kultúra
alapjának tekintenek. A merev kultúra fogalom képviseli
az egyének érzékelésének kulturális egyenlvé tételére
törekednek.
x

41.

Ezzel szemben a nyílt kultúraértelmezés abból indul ki,
hogy a kultúra nem rendelkezik önálló és az emberektl
független élettel. Tehát a kultúra nem egy szilárd, meg
nem váltható érték. Sokkal inkább egy, az emberek által
szabadon alakítható tér, amelynek határai nyitottak a
kölcsönös egymásra hatásra.
Kérdés:

Adjon meg egy ön által ismert és ebben az összefüggésben
megfelel meghatározást a kultúra fogalmára.
Példaként itt a Jegyzet definícióját illesztjük be.
„A kultúra, amely alatt legtágabb értelemben az összes emberi
és civilizációs vívmányt értjük, szkebb értelmében egy a
társadalom, szervezet vagy csoport szempontjából nagyon
tipikus jelentés- és orientációs rendszer, amely minden
tagjának észlelését, gondolkodását, értékeit és cselekvését
befolyásolja és így azok társadalomhoz való tartozását
definiálja.“
A kultúra fogalmához további definíciók, illetve levezetések
találhatók pl. Terry Eagleton „Mi a kultúra?” (nemzetközi cím:
„The idea of culture“ [A kultúra eszméje] ISBN: 3-406-48099-3)
könyvében.
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42.

Kérdés:

A következ kijelentések közül melyik igaz?
1.

A konfliktusok abból a változatosságból
ahogyan az embereket érzékeljük. (Igaz)

2.

A megértés konstruktív és produktív együttmködést
feltételez. (Igaz)

3.

A
konfliktuskezelés
egy
másik
kifejezés
a
konfliktuskerülésre.
Akkor nevezünk egy konfliktust dilemmának, ha több
ember nem képes egy közös eredményre jutni.

4.

erednek,

5.

A vitát több személy célkonfliktusa határozza meg. (Igaz)

43.

Kérdés:

Milyen pozitív hatásait ismeri a konfliktusoknak?
Fejtse ki ezeket a hatásokat egy szabadon választott példa
alapján.
Példaválasz:
A konfliktusok kreatív, vagy akár romboló ert is
felszabadíthatnak. E tekintetben a konfliktusokkal való
bánásmód a dönt. Ha az emberek közötti szociális vagy
kulturális különbségeket elkerülhetetlen, legyzend, figyelmen
kívül hagyandó vagy elnyomandó zavaró tényeznek tekintjük,
azzal romboló erejüket ersítjük. Azonban ha lehetségnek
tekintjük ket és kihívásnak a konstruktív megoldásra, azzal
kreatív képességeinket bontakoztatjuk ki.
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44.

Kérdés:

Nevezzen
meg
konfliktushelyzetet:

és

ismertessen

három

gyakori

A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
A szakmai életben elforduló konfliktusok megoldásához
szükséges a különböz konfliktushelyzetek ismerete. A három
leggyakoribb konfliktushelyzet:

45.

x

Intraperszonális problémák és konfliktusok
Az intraperszonális problémákat, tehát azokat a
problémákat, amelyeket egy ember magában hordoz,
legtöbbször egy dilemma okozza. Ez lehet például egy
ellentmondás a családi értékek és a modern ipari
társadalom kívánalmai között.

x

Interperszonális problémák és konfliktusok
Ezek olyan szociális problémák, amelyeket rendszerint
viták okoznak. A szakmai életben az okok gyakran
megértési nehézségek, magatartási problémák, kollégák
közötti eltér stratégiák és érdekek.

x

Strukturális problémák és konfliktusok
Ezek a strukturális problémák gyakran a vállalkozás
egyes részlegei közötti nehézségek következtében
jönnek létre.

Kérdés:

A következ kijelentések közül melyik igaz?
1.

A kommunikáció zavarainak okozója lehet a hiányzó
vagy téves megértés. (Igaz)

2.

A kulturális háttér hiányzó ismeretét kiegyenlítheti a
magas szakmai kompetencia. Ez megakadályozza a
konfliktusok kialakulását a kommunikációban.

3.

A változatosság elutasítása gyakran vezet problémákhoz
és konfrontációkhoz. (Igaz)
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4.

Az elismerés jeleinek hiánya szintén gyakran vált ki
konfrontációt. (Igaz)

46.

Kérdés:

Minos++

Röviden vázolja fel a különbségeket az úgynevezett elismerési
konfliktusok valamint érték- és ítéletalkotási konfliktusok között.
A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
Az elismerési konfliktus központi kérdése az, hogy egy ember
egy csoport tagjaként mások által elismertnek érzi-e magát, és
ha igen, mennyire.
Elismerési konfliktusoknál az ellentétes párt identitását vagy
önbecsülését éri támadás. Ebbl ered az érzés, hogy az embert
kisebbségként nem egyenértékként és egyenjogúként kezelik.
A következmény lehet a félelem, a harag, valamint a fölényben
lév és az alulmaradó közötti állandó konfrontáció.
Ilyen elismerési konfliktusok rendszerint hosszabb folyamatok
során keletkeznek. Lehetség szerint a megoldásnak is
hosszabb távon és strukturális szinten kell megvalósulnia. Az
önbecsülést növelni kell, a negatív érzéseket pedig, mint pl. a
félelem vagy düh, kreatív erkké kell alakítani.
„Érték- és ítéletalkotási konfliktusok esetén mindenekeltt
eltér normákról és értékrendekrl, valamint ellentétes
értelmezési és viselkedési mintákról van szó. Gyakran azzal
kapcsolatos a konfliktus, hogy mi helyes, normális vagy rossz.
A középpontban itt az a kérdés áll, kinek van igaza. Eközben
gyakran megkérdjelezdik az ellentétes fél önképe,
önérzékelését alig veszik figyelembe és gyakran szándékosan
figyelmen kívül is hagyják. A következmény a harag és a düh
mellett mindenekeltt a megersödött elhatárolódás és a saját
származási csoportunk „MI-érzésébe“ való visszahúzódás
lehet.
Ha eltér származású emberek találkoznak egymással, akik
kölcsönösen elítéleteket táplálnak a másikkal szemben,
gyakran kialakulnak ilyen konfliktusok. Az értékeltérések
hozzárendeldnek az egyes etnikai és/vagy kulturális
csoportokhoz. Ezt el kell kerülni.“
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Kérdés:

A következ kijelentések közül melyik igaz?
1.

Konfliktusok esetén legtöbbször a konfliktus okainak
csak nagyon kis része ismerhet fel. (Igaz)

2.

A szisztematikus konfliktuselemzést segítheti egy kérdés
raszter alkalmazása. (Igaz)

3.

A megoldás gyakran a konfliktuspartnerek nagyobb
anyagi érdekeltségében található.

4.

A konfliktusok okozói gyakran nk.

48.

Kérdés:

Ismeretei alapján támassza alá a következ alapvet
kifejezéseket tartalmakkal. Mindegyikhez adjon meg egy saját
példát is:
1.

A konfliktus tüneteivel szembeni érzékenység
Egyes viselkedésmódok értelmezhetek egy konfliktus
tüneteként. Ilyenek például: ellenállás, menekülés,
ellenségesség, irritáció és formalitás.

2.

Nyílt kifejezkészség
A konstruktív megvitatáshoz és megértéshez fontos,
hogy nyíltan és egyértelmen fejezzük ki magunkat.
Ehhez hasznos, ha egy konkrét helyzetre szorítkozunk
és „ÉN-üzeneteket“ küldünk. Heves megbeszélések és
viták esetén ugyanis gyakran általánosításokat és „TEüzeneteket“ alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy a másikról
beszélünk (pl. „Pontatlan vagy.“). Az ilyen kritikus „TEüzeneteket“ lehetleg el kell kerülni, mivel a másikat
megbántják, és legtöbbször ellentámadásra ingerelnek.
Sokkal
hasznosabb
„ÉN-üzenetek“
formájában
kommunikálni, az érzéseink vagy egy kívánság
kinyilvánításával.
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Például: „Azt kívánom, hogy betartsd, amit ígérsz.“,
ahelyett, hogy „Sosem tartod be, amit ígértél.“. Ilyen „ÉNüzenetek“ használatakor kerülni kell az oksági
kapcsolatokat: „Dühös vagyok, mert késel“. Egyenkénti
kérdésfeltevésekkel gyakorolható a nyílt kifejezésmód.“
3.

Empatikus befogadókészség
Az empátia más emberek tapasztalatainak tiszteletteljes
megértése. Jellemzje, hogy a szembenálló felet nem
halmozzuk el tanácsokkal, saját tapasztalatainkkal és
saját érzéseinkkel, nem csitítgatjuk. Ahhoz, hogy valakit
képesek legyünk empatikusan meghallgatni, tisztán kell
tartanunk a fejünket. Arra kell törekednünk, hogy
tökéletesen ráhangolódjunk a másikra. Ezt úgy érhetjük
el, ha odafigyelünk arra, ami a másik szavai mögött rejlik.
Ahhoz, hogy egy konfliktus megvitatása során
empatikuson felfogjunk valamit, a szembenálló fél „TEüzeneteit“ „ÉN-üzenetekké“ kell alakítanunk. Ez akkor
sikerülhet, ha képesek vagyunk aktívan odafigyelni a
másik mondandójára. Ez ugyanakkor azt jelenti, hogy
készek vagyunk érdekld magatartást tanúsítani, és
fogékonyan hallgatni, vagyis megérteni és kideríteni,
mire gondol az a személy, aki hozzánk beszél. Segíthet,
ha a meghallgatott dolgot újból összefoglaljuk és
visszakérdezünk. Idnként értelmez kérdések is
segíthetnek:

49.

Kérdés:

Mit ért a mediáció fogalma alatt? Adjon önálló jellemzést a
fogalomról.
A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
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A gyakran eltérbe tolt érvek mögötti eltér érdekek felismerése
sokszor nehezebb, mint a korrekt érdekegyeztetés megoldási
lépéseinek megvalósítása:
x

Amennyiben
az
érdekkonfliktus
mennyiségi
erforrásokkal kapcsolatos (több vagy kevesebb pénz,
több vagy kevesebb id, stb.), akkor a konfliktus gyakran
elintézhet egy kompromisszummal. Ekkor minden
szerepl alább enged a maximális pozíciójából és közelít
a másik álláspontja felé. A résztvevk középütt
találkoznak. Úgynevezett „rossz kompromisszumok“
akkor keletkeznek, amikor a megtalált kompromisszum
egy harmadik fél érdekeit érinti. Ez legtöbbször egy új
konfliktus kezdete, adott esetben más vagy további
szereplkkel.

x

Ha az érdekkonfliktus kvalitatív tényezkkel kapcsolatos,
amelyek csak egy érdeket tudnak figyelembe venni (pl.
az üzemi kiránduláson a hegyekbe utazunk vagy a
tengerhez), akkor a résztvevk által elismert szabályok
segíthetik a megoldást. A klasszikus eszköz a többségi
döntés. Az érdek, amelyet az érintettek többsége
elnyben részesít, gyzedelmeskedik a kisebbség
érdeke felett.

x

Ha a szereplk nem lelnek kompromisszumra és a
többségi döntések sem vezetnek eredményre, lehetség
van egy semleges harmadik fél bevonására.  hivatott a
vitában a pozíciók között közvetíteni. Egy ilyen közvetít
bevonása azonban feltételekhez kötött:
o A szereplknek egyet kell érteniük a közvetít
bevonásának kérdésében.
o A közvetítnek mindegyik oldal bizalmát élveznie
kell.
o Önmagában nem hozhat döntéseket, arra kell
törekednie, hogy a konfliktusban résztvev pártok
érdekeiket eltárják, és egymással felügyelet alatt
megállapodjanak.

Az érdek- és elosztási konfliktusok összességükben azokhoz a
konfliktusfajtákhoz tartoznak, amelyek racionális hátterük

60

Minos++

Közösségen belüli migráció – Oktatói segédlet

alapján viszonylag könnyen megoldhatók. A társadalom sokféle
kipróbált szabályt és intézményt tart készenlétben ehhez a
konfliktusfajtához.

50.

Kérdés:

Milyen
megoldási
lépéseket
érdekkiegyenlítéshez vezet úton?

ismer

a

korrekt

A megoldás a Jegyzet szövegének összefoglalása legyen:
A korrekt érdekkiegyenlítés megoldási lépései:
x

Amennyiben
az
érdekkonfliktus
mennyiségi
erforrásokkal kapcsolatos (több vagy kevesebb pénz,
több vagy kevesebb id, stb.), akkor a konfliktus gyakran
elintézhet egy kompromisszummal. Ekkor minden
szerepl alább enged a maximális pozíciójából és közelít
a másik álláspontja felé. A résztvevk középütt
találkoznak. Úgynevezett „rossz kompromisszumok“
akkor keletkeznek, amikor a megtalált kompromisszum
egy harmadik fél érdekeit érinti. Ez legtöbbször egy új
konfliktus kezdete, adott esetben más vagy további
szereplkkel.

x

Ha az érdekkonfliktus kvalitatív tényezkkel kapcsolatos,
amelyek csak egy érdeket tudnak figyelembe venni (pl.
az üzemi kiránduláson a hegyekbe utazunk vagy a
tengerhez), akkor a résztvevk által elismert szabályok
segíthetik a megoldást. A klasszikus eszköz a többségi
döntés. Az érdek, amelyet az érintettek többsége
elnyben részesít, gyzedelmeskedik a kisebbség
érdeke felett.

x

Ha a szereplk nem lelnek kompromisszumra és a
többségi döntések sem vezetnek eredményre, lehetség
van egy semleges harmadik fél bevonására.  hivatott a
vitában a pozíciók között közvetíteni. Egy ilyen közvetít
bevonása azonban feltételekhez kötött:
o A szereplknek egyet kell érteniük a közvetít
bevonásának kérdésében.
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o A közvetítnek mindegyik oldal bizalmát élveznie
kell.
o Önmagában nem hozhat döntéseket, arra kell
törekednie, hogy a konfliktusban résztvev pártok
érdekeiket eltárják, és egymással felügyelet alatt
megállapodjanak.
51.

Kérdés:

Melyik érdekkonfliktusok esetén nyújt megoldást a „klasszikus
többségi döntés”?
„Ha az érdekkonfliktus kvalitatív tényezkkel kapcsolatos,
amelyek csak egy érdeket tudnak figyelembe venni (pl. az
üzemi kiránduláson a hegyekbe utazunk vagy a tengerhez),
akkor a résztvevk által elismert szabályok segíthetik a
megoldást. A klasszikus eszköz a többségi döntés. Az érdek,
amelyet
az
érintettek
többsége
elnyben
részesít,
gyzedelmeskedik a kisebbség érdeke felett..“
52.

Kérdés:

Mit ért megelz empátiafejlesztés alatt?
„Megelz empátianövel tevékenység alatt azt a folyamatot
értjük,
amelynek
eredményeképpen
az
emberek
érzékenyebben képesek önmagukat mások helyzetébe beleélni
és mások viselkedését azok szemszögébl megérteni.
Interkulturális összefüggésben a konfliktusok etnizálásának és
kulturalizálásának kiküszöbölését és az együttmködési
készség ersítését szolgálja.“
53.

Kérdés:

Adjon meg lehetség szerint három példát saját
tapasztalataiból, amikor az empátia hiánya konfliktushoz
vezetett. Röviden ismertesse az egyes konfliktusok
megoldására alkalmazott módszereket. Ön szerint melyik
konfliktusok esetén történt meg a konfliktuspartner „kritikai
önreflexiója”?
Az erre a kérdésre adott válasz értékelésekor figyelembe kell
venni a résztvevk képességét az önreflexióra.
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Az 53. kérdés ellenrz kérdés kapcsán nem tehetünk
javaslatot a megoldásra, mivel a megoldás a résztvev
önreflexiós képességében keresend.
54.

Kérdés:

Mit ért motivációs tevékenység alatt?
„A motivációs tevékenység során olyan módszerek és
stratégiák kerülnek kipróbálásra, amelyekkel az egyén önmagát
interkulturális kontextusban motiválhatja és támogathatja. Az
érzés,
hogy
képes
értelmes,
produktív
cselekedet
véghezvitelére és meg tudja valósítani a saját ötleteit, csökkenti
az erszakra való hajlamot és az agresszivitást. Ez az
emberekkel való konstruktív, békés kapcsolatokhoz vezet.
A motivációs tevékenység egyúttal új perspektívák kialakítását
és kreatív potenciálunk kibontakoztatását is jelenti. Ez lehetvé
teszi az erszakos konfliktusmegoldás értelmetlenségének és
kilátástalanságának átgondolását, valamint olyan alternatívák
felkutatását, amelyek révén ezek a negatív érzések
legyzhetek és kreatív cselekvésekké formálhatók.“
55.

Kérdés:

Munkájának mely területén lát saját maga és csapata számára
esélyt arra, hogy motiváció segítségével olyan potenciálokat
hozzanak mködésbe, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok
elkerüléséhez?
Az erre a kérdésre adott válasz értékelésekor figyelembe kell
venni a résztvevk képességét az önreflexióra.
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Összefoglalás

A Jegyzet és az Oktatói segédlet fejezeteiben a közösségen
belüli migráció témaköre mellett az Európai Unióval kapcsolatos
témakörök is tárgyalásra kerültek. Nem minden esetben fogják
a résztvevk az egyes évszámokat és az EU kibvítésének
lépéseit hosszú távon memóriájukban megrizni. Az
évszámoknál fontosabb azonban, hogy fogalmat és víziót tudott
alkotni Európa egyesítésérl. E kurzus legfontosabb célja, hogy
a résztvevkben kialakuljon
-

az Európára, mint otthonra és a kulturális egyesítés
székhelyére irányuló gondolkodás,
az Európában és az EU országaiban élés nyereségként
való megélése,
a költözés vagy kivándorlás kapcsán az egy kontinensen
belüli jogi és szociális biztonság megélése,
a bevándorlók integrációjának aktív megkönnyítésére
irányuló készség.
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Munkafüzet
Az alábbiakban található gyakorlatok elmélyítik a MINOS++
„Közösségen belüli migráció“ modul ismeretanyagát és
összefüggéseit. A gyakorlatok megoldásai megtalálhatók az
Oktatói segédletben. Figyelembe kell venni, hogy számos
gyakorlatnál nincs egyértelm megoldás, mivel komplex
feladatok kezeléséhez és megoldásához nincs egyetlen jó
válasz. Amennyiben a Munkafüzetben rendelkezésre álló hely
nem elég a kérdések megválaszolására, használjanak külön
lapokat. Sok sikert kívánunk a Munkafüzet kidolgozásához!
FIGYELEM!
A Munkafüzet elvégzése feltételezi a Jegyzet intenzív
tanulmányozását és az összes szakmai tartalom
elsajátítását!
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1.

Az Európai Unió

1.1

Történet és az alapítás motivációja

Minos++

1.1.1 Páneurópai mozgalom
1.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

Az Európai Unió egy Németország és Franciaország
között megvalósult hosszú, békés tárgyalás eredménye.

2.

Az Európai Uniót Genfben alapította a Népek Tanácsa.

3.

Az Európai Uniót már 1922-ben elrevetítette egy
felhívás.

4.

Az 1929-es világgazdasági válság
visszavetette az Európai Unió gondolatát.

5.

A második világháború a háború idtartamára
megakasztotta az egységes Európa megvalósítására
irányuló mozgalmat.

2.

Kérdés:

egy

idre

Röviden írja le, mi motiválta az egységes Európa alapvet
ismertetjeleit:
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
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1.1.2 Európai Szén és Acélközösség (ESZAK)
3.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

A Montánunió a Marschall-terv eredménye, amely a
második világháború után Németországnak és
Franciaországnak volt hivatott gazdasági segítséget
nyújtani.

2.

A Montánunió tárgya a tagországok bányaiparának
ellenrzése volt.

3.

Az ESZAK-ot 1952. április 18-án alapították.

4.

Az ESZAK tagállamai: az összes Benelux-állam,
Olaszország, Franciaország, valamint Németország két
része.

5.

Az ESZAK-ot 2002-ben a terveknek megfelelen
feloszlatták.

4.

Kérdés:

Jelölje meg a térképen a Montánunióhoz 1952-ben csatlakozó
országokat:
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Kérdés:

Röviden fejtse ki, mely fontos szervei léteztek a Montánuniónak
már 1952-ben. Térjen ki a grémiumok jelents kölcsönös
befolyására is.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

1.1.3 Az Európai Védelmi Közösség (EVK)
6.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

A vietnámi háború volt az egységes európai védelem
megteremtésének indoka.

2.

1954 óta létezik Európában az összes EVK tagállam egy
egységes hadserege.

3.

Az
EVK
koncepciójában
továbbfejlesztésén alapul.

4.

A NATO az 1950-es évek kezdete óta egy biztonsági
szövetséget alkot, amely Nyugat-Európa államait védi.

a

Schuman-terv
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7.
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Kérdés:

Röviden fejtse ki, hogyan fejlesztette volna tovább a Pleventerv a Schuman-tervet:
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

1.1.4 Az Európai Gazdasági Közösség (EGK)
és az Európai Atomenergia-közösség EURATOM

8.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

A híres fest „Claude Monet“ 1955-ben kiállt egy
egységes európai gazdaságpolitika megteremtéséért.

2.

Az EGK feladatul tzte maga elé Európa egységének
elmozdítását a gazdaságpolitika terén.

3.

A Római Szerzdésekkel 1957-ben Rómában megalakult
az EGK.

4.

Az EGK-val létrejött egy közös finanszírozási alap, az
ESZA. Az ESZA az Európai Szabadkereskedelmi Alap
rövidítése.
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Kérdés:

Röviden fejtse ki, milyen szervek jöttek létre 1957-ben a Római
Szerzdésekkel az Európai Közösségben. Mely szervek
csatlakoztak az EGK szerveihez és milyen szerepet játszottak
ezek.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

10.

Kérdés:

Írja le, hogy saját történelmi ismeretei alapján hogyan látja
Európa békés fejldését az EGK-val.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

1.1.5 Az Európai Unió (EU)
11.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

Az EU-t Párizsban alapították, mivel az EU egyedül
Franciaország törekvése nyomán jött létre.

2.

Az EU három pillérbl áll, a Közösségekbl, a közös
biztonság- és külpolitikából, valamint a közös
igazságügybl és rendrségbl.
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3.

1985-ben számos új ország csatlakozott az EU-hoz, mint
pl. Szlovénia és Ausztria.

4.

2007-ben egy uniós szerzdésben megneveztek egy
közös EU külügyminisztert.

12.

Kérdés:

Minos++

Egészítse ki az ábrát a belépések évszámával és jelölje meg
azokat az országokat, amelyek az adott évben beléptek az EUba.
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Kérdés:

Fejtse ki saját szavaival, hogyan teszik az Európai Közösségek
együtt lehetvé az európai gazdaság ersítését.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

1.2

Az Európai Unió politikai szervei.

14.

Kérdés:

Határozza meg saját szavaival az Európai Tanács szervezetét:
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
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Kérdés:

Egészítse ki az alábbi ábrákat az egyes szervek feladatainak
részletes megnevezésével.

16.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

Az Európai Tanácsot az
külügyminiszterei alkotják.

egyes

EU

tagállamok

2.

Az Európai Tanács minden évben legalább kétszer gylik
össze.

3.

Az Európai Tanács a krízishelyzetek grémiumának tekinti
magát.

4.

Az Európai Tanács határozatait külön törvények által kell
a tagállamok hatályos jogává alakítani.

1.2.2 Az Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa)
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Kérdés:

Definiálja saját szavaival a Miniszterek Tanácsának EU
grémiumát:
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
18.

Kérdés:

Az EU Miniszterek Tanácsának hat központi feladata van.
Nevezze meg, majd röviden ismertesse ezt a hat feladatot:
1.: ………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
2.:…………………………………………………………………......

……………………………………………………………………......
3.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
4.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
5.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
6.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
19.

Kérdés:
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Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

A Miniszterek Tanácsában az egyes tagállamok
miniszterei saját országuk képviseletében vannak jelen.

2.

A Tanácsnak kilenc különböz összetétele van.

3.

A Miniszterek Tanácsában minden jelenlév miniszter
jogosult kormánya nevében kötelez érvénnyel eljárni.

4.

A Miniszterek Tanácsának legtöbb
„közösségei” ügyek területét érinti.

feladata

a

1.2.3 Európai Parlament
20.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

Az Európai Parlament
pótszékhelye Strasbourg.

székhelye

Brüsszel,

a

2.

Az Európai Parlamentet 1979 óta közvetlenül a polgárok
választják.

3.

Az Európai Parlament elnökének mindig svájci
állampolgárnak
kell
lennie,
hogy
a
grémium
függetlensége biztosított legyen.

4.

Az Európai Parlament demokratikus ellenrzést gyakorol
minden európai hatóság felett.
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Kérdés:

Fejtse ki saját szavaival az EU-képviselk munkáját (negyed
oldal terjedelemben).
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
22.

Kérdés:

Egészítse ki az alábbi ábrákat az egyes szervek feladatainak
részletes megadásával.
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1.2.4 Európai Bizottság
23.

Kérdés:

Határozza meg az Európai Bizottságot az EU többi kormányzati
szervének kontextusában.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
24.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

Az Európai Bizottság javaslatokat dolgoz ki úgynevezett
uniós törvényekhez.

2.

Az Európai Bizottság elnökét a 26 EU biztos választja
titkos választás keretében.

3.

Az EU-Bizottságban az egyes EU biztosok saját
országaik érdekeit tartják vehemensen szemmel.

4.

Minden EU ország jogosult egy EU biztost állítani saját
érdekeinek biztosítására.
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1.2.5 Európai Közösségek Bírósága

25.

Kérdés

Fejtse ki saját szavaival az Európai Közösségek Bíróságának öt
fontos feladatát. Térjen ki a különböz „bíróságokra”, amelyek
az Európai Közösségek Bíróságát alkotják.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

1.2.6 Európai Számvevszék

26.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

Az Európai Számvevszéket 1987-ben alapították.

2.

Az Európai Számvevszék rködik az EU pénzek
gazdaságos felhasználása felett.

3.

Az EU könyvvizsgálók munkájukat teljesen függetlenül
gyakorolják.

4.

Minden nemzetállamnak kötelez egy vizsgálat esetén
felszólításra minden releváns információt kiadni.
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Összefoglaló kérdések
27.

Kérdés:

Írja le saját szavaival az EU kormányzati szerveinek fejldését.
Térjen ki a szerveknek az EU kibvítésével párhuzamos
hatáskörbvülésére.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
28.

Kérdés

Miben látja az unión belüli
megtartásának nehézségeit?

demokratikus

egyensúly

……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
29.

Kérdés:

14

Közösségen belüli migráció - Gyakorlatok

Minos++

Vázolja fel egy uniós törvény útját, a nemzeti törvényjavaslatból
kiindulva az EU-törvénnyé válásig. Utána írja le, hogyan válik a
törvény minden EU államban hatályos joggá. Alkalmazzon
hozzá grafikus ábrázolást is.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

2

Európai migráció

2.1

Történeti fejldés 1945 óta

30.

Kérdés:

Írja le röviden a bevándorlók arányának alakulását NyugatEurópában 1950 és 1990 között.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
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Az Európába és Európában vándorlók típusai

2.2.1 Gyarmati és posztkoloniális migráció

31.

Kérdés:

Röviden írja le, milyen összefüggést
„posztkoloniális bevándorlás“ fogalma.

jelenít

meg

a

……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

2.2.2 Etnikai migráció

32.

Kérdés:

A világ melyik országában található az etnikai migránsok egy
különösen nagy hányada.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
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2.2.3 Menekültek és menedékkérk
33.

Kérdés:

Nevezzen meg két példát az Európai Unió térségébe irányuló
politikai migrációra, és mutasson rá e bevándorlási mozgalmak
politikai következményeire.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

2.2.4 Munkaer vándorlás
34.

Kérdés:

Mit ért a munkaer migráció fogalma alatt?
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

2.2.5 Az elit vándorlása
35.

Kérdés:

Döntse el, hogy a következ kérdések „igazak” vagy „hamisak”:
1.

A meghatározás szerint mindenekeltt a szakképzést be
nem fejezett fiatalok számítanak a vándorló elit
csoportjához.
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2.

A vándorló elit tagjai nagyon gyorsan beilleszkednek az
új országban és hamar végbemegy szociális
integrálódásuk.

3.

A vándorló elit tagjai nagyon gyakran konkurálnak a
fogadó országban az slakos munkavállalókkal.

4.

Az elit vándorlása miatt gyakran tapasztalható a
kivándorló szülföldjén a tudás és a készségek terén
veszteség.

5.

Az elit kivándorlása lelassítja az elhagyott ország
fejldését, mivel ott hiány lesz kompetens munkaerben.

3

Interkulturális szempontból jelents
kompetenciák a szakmai életben

3.1

A kompetencia fogalma interkulturális kontextusban

cselekvési

és
3.2
Kompetencia
összefüggésben

36.

dimenzió

interkulturális

Kérdés:

Nevezzen meg Ön által ismert képességeket és készségeket,
amelyek az interkulturális kompetenciák közé tartoznak:
1.: ………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
2.:…………………………………………………………………......

……………………………………………………………………......
3.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
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4.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
5.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
6.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
7.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
8.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
37.

Kérdés:

Részletezze az „általános kompetenciafogalom” szintjeit“:
1.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
2.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
3.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
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4

Az
interkulturális
cselekvési
fejlesztésének eszközei

38.

Kérdés:

Minos++
kompetenciák

Az interkulturális kompetencia melyik három cselekvési területét
ismeri:
1.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
2.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
3.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

4.1

Konstruktív konfliktuskezelés

4.1.1 A sokszínség és különbözség felismerése a
bevándorló társadalomban

39.

Kérdés:

A következ kijelentések közül melyik igaz?
1.

Eltérés tapasztalható például a nem és az életkor terén.

2.

Az etnikai jellegek nem tartoznak az eltérések közé, csak
küls ismertetjeleket sorolunk közéjük.

3.

Az EU-ban két népcsoportot különböztetünk meg: Az
EU-országok állampolgárait és a harmadik országokból
származó embereket.
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4.1.2 A kultúra fogalmának nyílthatárú megközelítése
40.

Kérdés:

Miben különbözik a kultúra meghatározásának két alapvet
beállítottsága, a merev és a nyílt kultúraértelmezés?
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
41.

Kérdés:

Adjon meg egy ön által ismert és ebben az összefüggésben
megfelel meghatározást a kultúra fogalmára.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

4.1.3 Pozitív kultúra fogalom (A konfliktus mint lehetség)
42.

Kérdés:

A következ kijelentések közül melyik igaz?
1.

A konfliktusok abból a változatosságból
ahogyan az embereket érzékeljük.

2.

A megértés konstruktív és produktív együttmködést
feltételez.

3.

A
konfliktuskezelés
konfliktuskerülésre.

egy

másik

erednek,

kifejezés

a
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4.

Akkor nevezünk egy konfliktust dilemmának, ha több
ember nem képes egy közös eredményre jutni.

5.

A vitát több személy célkonfliktusa határozza meg.

43.

Kérdés:

Milyen pozitív hatásait ismeri a konfliktusoknak?
Fejtse ki ezeket a hatásokat egy szabadon választott példa
alapján.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

4.2

Konfliktusok a szakmai életben és a képzésben

4.2.1 Konfliktushelyzetek
44.

Kérdés:

Nevezzen
meg
konfliktushelyzetet:

és

ismertessen

három

gyakori

1.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
2.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
3.:…………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
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45.
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konfliktusainak

Kérdés:

A következ kijelentések közül melyik igaz?
1.

A kommunikáció zavarainak okozója lehet a hiányzó
vagy téves megértés.

2.

A kulturális háttér hiányzó ismeretét kiegyenlítheti a
magas szakmai kompetencia. Ez megakadályozza a
konfliktusok kialakulását a kommunikációban.

3.

A változatosság elutasítása gyakran vezet problémákhoz
és konfrontációkhoz.

4.

Az elismerés jeleinek hiánya szintén gyakran vált ki
konfrontációt.

46.

Kérdés:

Röviden vázolja fel a különbségeket az úgynevezett elismerési
konfliktusok valamint érték- és ítéletalkotási konfliktusok között.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
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A konstruktív konfliktuskezelés eszközei

4.3.1 A konfliktus felismerése és megvilágítása
47.

Kérdés:

A következ kijelentések közül melyik igaz?
1.

Konfliktusok esetén legtöbbször a konfliktus okainak
csak nagyon kis része ismerhet fel.

2.

A szisztematikus konfliktuselemzést segítheti egy kérdés
raszter alkalmazása.

3.

A megoldás gyakran a konfliktuspartnerek nagyobb
anyagi érdekeltségében található.

4.

A konfliktusok okozói gyakran nk.

4.3.2 A konfliktusmegoldás szempontjai a szakmai életben
48.

Kérdés:

Ismeretei alapján támassza alá a következ alapvet
kifejezéseket tartalmakkal. Mindegyikhez adjon meg egy saját
példát is:
1.

A konfliktus tüneteivel szembeni érzékenység

……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
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Nyílt kifejezkészség

……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
3.

Empatikus befogadókészség

……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
49.

Kérdés:

Mit ért a mediáció fogalma alatt? Adjon önálló jellemzést a
fogalomról.
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
50.

Kérdés:

Milyen
megoldási
lépéseket
érdekkiegyenlítéshez vezet úton?

ismer

a

korrekt

……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
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Kérdés:

Melyik érdekkonfliktusok esetén nyújt megoldást a „klasszikus
többségi döntés”?
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
52.

Kérdés:

Mit ért megelz empátiafejlesztés alatt?
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......

53.

Kérdés:

Adjon meg lehetség szerint három példát saját
tapasztalataiból, amikor az empátia hiánya konfliktushoz
vezetett. Röviden ismertesse az egyes konfliktusok
megoldására alkalmazott módszereket. Ön szerint melyik
konfliktusok esetén történt meg a konfliktuspartner „kritikai
önreflexiója”?
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
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……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
Ellenrz kérdés az 53. kérdéshez:
Most értékelje önmagát. Ezt a kérdést ne válaszolja meg
írásban. Az 53. kérdés kapcsán kifejtett esetekben megfelel
mértékben alkalmazta a „kritikai önreflexiót”, hogy kielégíten
hozzájáruljon a konfliktushelyzet megoldásához? Hogyan járna
el ma egy hasonló szituációban?
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
54.

Kérdés:

Mit ért motivációs tevékenység alatt?
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
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Kérdés:

Munkájának mely területén lát saját maga és csapata számára
esélyt arra, hogy motiváció segítségével olyan potenciálokat
hozzanak mködésbe, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok
elkerüléséhez?
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………......
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