HOGYAN PRÓBÁLHATOM KI A TESZTET?
A mindössze 15 perc alatt kitölthető internetes teszt jelenleg magyar, angol, olasz,
holland és svéd nyelveken érhető el a http://test.intercultool.eu honlapon.

ALKALMAZKODÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
MULTIKULTURÁLIS KÖRNYEZETBEN

SZERETNE TÖBBET TUDNI AZ INTERKULTURÁLIS KOMPETENCIÁKRÓL?
Ha érdekesnek találta a kérdőívünket, és szeretne további információt vagy segítséget kapni az interkulturális kompetenciák megismeréséhez és fejlesztéséhez,
várjuk megkeresését, hogy az Ön igényeinek megfelelő konzultációt, képzést vagy
egyéb kompetencia-fejlesztő eszközt ajánlhassunk:
Artemisszió Alapítvány
www.artemisszio.hu

E-mail: intercultool@artemisszio.hu
Telefon/Fax.: + 36 1 413 6517

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A TESZTRŐL:
Az Intercultool az Európai Unió Egész Életen át Tartó Tanulás – Leonardo da Vinci Programja
keretében került kifejlesztésre. A projektpartnerség tagjai:
Artemisszió Alapítvány, Magyarország (Budapest) – http://www.artemisszio.hu
Change Institute, Egyesült Királyság (London) – http://www.changeinstitute.co.uk
Drenthe College, Hollandia (Emmen) – http://www.drenthecollege.nl
IFOA, Olaszország (Reggio Emilia) – http://www.ifoa.it
Kunskapsbolaget Integra AB, Svédország (Uppsala) – http://www.integra-ab.se
North-West Regional College, Egyesült Királyság (Londonderry) – http://www.nwrc.ac.uk
Az Intercultool projekt weboldalán (http://www.intercultool.eu) elolvashatja a teszt létrehozását
megalapozó tanulmányokat és kutatási anyagokat, illetve feliratkozhat a kompetenciafeltérképező eszköz további fejlesztéséről szóló levelezőlistánkra.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadvány tartalma a szerzők nézeteit tükrözi,
az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

Kulcs az interkulturális kompetenciák feltérképezéséhez
A globalizálódó világban a munkahelyeken egyre gyakoribb, hogy
vegyes kulturális hátterű csoportokkal, személyekkel kell együtt
dolgoznunk, legyen szó akár az üzleti, állami, illetve a nonprofit
szektorról. Számos helyzetben, viszonyrendszerben – pl. munkaadóbeosztott, tanár-diák vagy ügyintéző-ügyfél – kell helyt állnunk és
alkalmazkodunk az eltérő kulturális háttérből fakadó sajátosságokhoz. Ugyanakkor, meg kell találnunk a módját annak, hogy
kiaknázzuk a sokféleség adta előnyöket, illetve feloldjuk a
felmerülő konfliktusokat, és csökkentsük a belőlük fakadó feszültségeket. Ezekre az egymásnak sokszor ellentmondó kihívásokra
csak a megfelelő kompetenciák (készségek, tudás és attitűdök)
birtokában válaszolhatunk.
De hogyan mérjük fel, hogy mennyire vagyunk felkészülve
a multikulturális helyzetekben rejlő nehézségek kezelésére?
Hogyan fejlesszük az ilyen helyzetek kezeléséhez
szükséges kompetenciáinkat?

Az Intercultool kompetenciafeltérképező
eszköz ebben kíván segítséget adni
Ön és munkatársai számára!

INTERCULTOOL

MIT MÉR AZ INTERCULTOOL?

A MULTIKULTURÁLIS KÖZEGBEN SZÜKSÉGES
KOMPETENCIÁK MÉRŐESZKÖZE

Az Intercultool az interkulturális kompetenciát öt területen méri:

A multikulturális helyzetek megismeréséhez és megértéséhez, valamint
az esetleges konfliktusok feloldásához vezető út kulcsa az önelemzés
és az önfejlesztés.

1.

Tanulási készség és nyitottság az újra, a változásra.

2.

Az újdonságból, a nem megszokottból fakadó stressz tűrésének képessége.

3.

Interakciós készség, a másokhoz való alkalmazkodás készsége.

4.

A viszonylagosság tudatossága, vagyis annak felismerése, hogy sokféle
értékrend, gondolkodásmód és létforma létezik és ezek egyike sem jobb
a másiknál, csak más.

5.

A viszonylagosság alkalmazása, vagyis képesség a kulturális mozgatórugók
felismerésére és az alkalmazkodásra.

Miért fontos ez?
Ha felszínre hozzuk értékeinket, belső meggyőződéseinket, ha
megismerjük saját kulturális kereteinket, ha elgondolkozunk saját
reakcióinkon, akkor
•

feltárul előttünk egy addig nem tudatosított belső világ,

•

megérthetjük saját cselekedeteink, gondolataink kulturális mozgatórugóit,

•

kíváncsibbá, nyitottabbá, elfogadóbbá válhatunk másokkal
és magunkkal szemben,

•

hatékonyabban állhatunk helyt a kulturális sokféleségből fakadó
helyzetekben és

•

csökkenthetjük a mássággal való találkozásból fakadó belső feszültségeket.

Ehhez az önmegismeréshez és önelemzéshez segíthet hozzá egy tudományos
kutatás során két év alatt kifejlesztett teszt – az INTERCULTOOL. A teszt létrejöttét egy
öt országban, az üzleti, az állami, az oktatási és a nonprofit szférában dolgozó
szakemberekkel folytatott interjúsorozat előzte meg, melyben a megkérdezettek
valós, megélt interkulturális tapasztalataikról adtak számot. Ezen interjúk alapján
létrehoztunk egy elméleti modellt az interkulturális kompetencia összetevőiről, majd
e modell alapján dolgoztunk ki egy próba-tesztet, melynek kérdéseit az öt ország
890 szakemberének válaszai alapján validáltuk, pontosítottuk és finomítottuk.

A teszt kitöltése után elemzést kap arra vonatkozóan, milyen erősségei, és milyen
fejlesztendő készségei vannak, amelyek segíthetik Önt multikulturális helyzetekben.

KINEK AJÁNLJUK A TESZT KITÖLTÉSÉT?
Tesztünket az üzleti szféra, a non-profit szektor, a közigazgatásban dolgozók, illetve
a szakképzés és szakmai továbbképzési (V.E.T.) szektor tanárai és trénerei számára
fejlesztettük ki.
Az Intercultoolt ezen szektorok szakemberei közül azoknak ajánljuk, akik a mindennapi munkájuk során multikulturális környezetben dolgoznak, vagy hosszabb
távú külföldi kiküldetésre készülnek. A teszt kiválóan alkalmazható a képzési
szükségletek felmérésére, illetve a szükségletekre válaszoló, egyedi képzési formák
kialakítására. Különösen fontosnak látszik az interkulturális képességek fejlesztésének bevitele az e szektorokba tartozó szakemberek képzési rendszerébe, melyhez
az Intercultool teszt szintén kiindulási alapul szolgálhat.

