VKÉZIKÖNYV
MAWI-COACHOK
RÉSZÉRE–
BEVEZETÉS
KIKNEK SZÓL A KÉZIKÖNYV?
E kézikönyv azok számára készült, akik külföldiek munkahelyi beilleszkedésének segítésében
vesznek részt, különösen, ha ezt coachként teszik. A kézikönyv a “Migrációs és munkahelyi integrációs coach” képzést kiegészítő eszköztár. A képzés és a kézikönyv is a MaWIC projekt keretében készültek. Mindenki számára hasznos, aki elvégezte a “Migrációs és munkahelyi integrációs
coach” képzést, valamint akik hasonló képzésben vettek részt. Az egyszerűség kedvéért a kézikönyv célközönségére MaWI-Coachként fogunk hivatkozni.
A MaWI-Coach a külföldi ügyfél (coachee) számára releváns tanulási környezetet teremt, és
figyelembe veszi ügyfele kulturális és társadalmi tapasztalatait. A MaWI-Coach iránymutatói,
mediátori, tanácsadói, oktatói, és pártolói szerepet tölt be a külföldi ügyfél részére, és elősegíti,
hogy hatékonyan fel tudja használni a kulturális és közösségi tudását a szociális és állampolgári
kompetenciái fejlesztésére.
A MaWIC projekt ugyan három ágazatra összpontosított (egészségügy, logisztika, közlekedési
ágazat), a képzés, valamint e kéziköny anyagát bármely ágazatban dolgozó külföldit támogató
coach fel tudja használni.
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MI A KÉZIKÖNYV CÉLJA?
A kézikönyv a Migrációs és integrációs coachok (MaWI-Coachok) mindennapi munkáját hivatott elősegíteni egy olyan eszköztárral és forrásgyűjteménnyel, amelyek kifejezetten e specifikus
coaching tevékenységre lettek előállítva. A források között találhatók konkrét problémakörök és
fogalmak, amelyek gyakran felmerülnek a coach munkája során; a kézikönyv tartalmaz ezek kezelésére tippeket, valamint gyakorlati eszközöket és módszereket, amelyek a coach mindennapi
munkája során hasznosíthatók. A kézikönyv azonban nem helyettesíti a coach képzést. A készítők
azt feltételezik, hogy a kézikönyvet használók már részt vettek coaching és interkulturális kompetencia képzésen, és/vagy szereztek már ezen a területen tapasztalatot. A coaching fogalma, az
interkulturális kommunikáció, valamint a sokszínűség kezelése (diversity management) fogalmak
már nem jelentenek újdonságot a kézikönyv felhasználója számára.
HOGYAN HASZNÁLJAM?
A kézikönyv tehát olyan források gyűjteménye, amelyet a coach mindennapi munkájához hasznosnak ítéltünk meg. Különálló kártyákból áll, amelyek a coaching és az integrációs folyamat
egy-egy konkrét elemét vagy problémakörét fejtik ki, mint például a kommunikáció. Konkrét eszközök is találhatók benne, például sablonok és gyakorlatok. A kézikönyv használható iránymutatásként és inspirációként, de a coach munkája során felmerülő problémákra konkrét javaslatok
és megoldások keresésére is alkalmazható. Nem célja a kizárólagosság. Bizonyára számos hasznos eszközt már gyakorlatban alkalmaz az olvasó. Azt javasoljuk, tekintsen erre a kézikönyvre
élő, befejezetlen forrásként, amelyet kinyomtathat és mappába rendezhet, az egyes kártyákat
használhatja a megfelelő esetekben, kiveheti azokat az eszközöket, amelyek nem hasznosak, és
kiegészítheti olyanokkal, amelyeket máshol tanult. Röviden, használja saját igényei szerint ezt a
forrásgyűjteményt!

KIEGÉSZÍTŐ FORRÁSOK ÉS OLVASMÁNYOK
Minden kártyához mellékeltünk további forrásokat és háttérinformációt. Emellett felhívjuk figyelmét a MaWIC projekt egyéb eredményeire is: a „MaWIC – Migrációs és
munkahelyi integráció elősegítése szakképzett személyzettel és szakmai koncepciókkal” Erasmus+ projekt keretén belül kidolgozásra került számos anyag, amely hasznos és érdekes olyan szerepkörben, amelyet mi MaWIC
Coach-nak hívunk. Keresse fel a projekt eredményeit:
• Tanulási eredmény-profil MaWI-Coachok részére,
amely tartalmazza a szerephez szükséges
legfontosabb kompetenciákat;
• MaWI-Coach képzési útmutató – Bár a képzés
anyaga elsősorban MaWI-Coachokat képző trénerek
részére készült, értékes, a munka során hasznosítható
háttérinformációkat tartalmaz, és sok esetben e
kézikönyv tartalmát is kiegészíti, hiszen jellegénél
fogva e kézikönyv jóval tömörebb, mint képzési
anyagaink;

• Külföldieket alkalmazó (vagy alkalmazni készülő)
munkáltatók részére készült kézikönyv, amely
struktúrájában e kézikönyvre hasonlít, célközönsége
azonban a munkáltató vállalat, amely számos értékes
javaslatot és információt találhat a kiadványban
külföldiek alkalmazásával kapcsolatban;
• Javaslatok külföldiek siekres munkahelyi
integrációjának elősegítésére.
A felsorolt projekteredmények, valamint kiegészítő információk a projekt honlapján találhatók:
https://www.project-mawic.eu/
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1. A SIKERES INTEGRÁCIÓS
FOLYAMAT KERETFELTÉTELEI
A bevezetőben már szó esett a coach, vagyis
ebben az esetben a MaWI-Coach szerepéről.
A coachingban és az interkulturális kommunikációban meghatározó szerepe van az attitűdöknek és a meggyőződésnek, ezzel nagyon
fontos tisztában lenni. Korábbi coaching képzésén már bizonyára átgondolta a saját viszonyulását dolgokhoz, meggyőződéseit és
kompetenciáit. A sikeres munkahelyi integráció érdekében hasonlóképpen fontos közelről
megvizsgálni az egész szervezet meggyőző-

déseit és viszonyulását. Milyen meggyőződései és attitűdje van a kollégáknak, a vezető(k)
nek, a munkavállalók összességének, valamint
milyen a munkahelyen megjelenő vállalati kultúra?
Az alábbiakban a sikeres integrációs coaching
néhány fontos keretfeltételét vesszük sorra a viszonyulások és meggyőződések tekintetében,
amelyek nem csupán a coach, hanem az egész
vállalat szempontjából fontosak.

A SIKERES INTEGRÁCIÓS COACHING KERETFELTÉTELEI
Közös felelősség
Az integráció mindenki feladata, ezt fontos egyértelműen
és nyíltan leszögezni. A vezetőség nyílt támogatásának
nagy szerepe van abban, hogy az integráció áthassa az
egész vállalatot, és a munkavállalók értékként tekintsenek rá. A vezetőségnek egyértelművé kell tennie, hogy a
beilleszkedés fontos, és elengedhetetlen része a vállalati
kultúrának. Minden kollégának tisztában kell azzal lennie,
hogy ez számukra mit jelent, és a coachnak, valamint a
feletteseknek elegendő időt és erőforrást kell szánni arra,
hogy érzékenyítsék erre a munkavállalókat.

Kulturális tudatosság
Kulturális kompetencia, interkulturális kompetencia, kultúraközi kompetencia – bár számos, egymással rokonságban álló fogalom létezik, a legfontosabb tulajdonképpen
az, hogy mindenki jól ismerje a saját kultúráját más kultúrák függvényében, és megértse a különbségeket. Ez
azt jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, hogyan kapcsolódnak a kultúránkhoz és kulturális normákhoz a saját
és mások viselkedése, hozzáállása és meggyőződései,
illetve képesek vagyunk másokat a kulturális hátterüknek
megfelelően megérteni és értelmezni. A svédek például
egyértelműen elhatárolják a munkájukat a magánéletüktől, ezért mások számára nehezen megközelíthetőnek
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és unalmasnak tűnhetnek, amiért nem szeretnének munka után időt tölteni együtt. Elkerülhetők a félreértések, és
értelmezhetővé válnak a viselkedési minták, ha ennek a
svédek és más kultúrából származók is tudatában vannak.
A MaWI-Coach feladatai közé tartozik, hogy befogadó
közeget teremtsen, amely támogatja és értékeli a külföldi
ügyfél kultúráját. A coach az ügyfele kulturális tapasztalatait használja alapul a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztéséhez, ebben a kíváncsiság és a nyitottság
kulcsszerepet játszanak.

Figyelem és tanulás
Könnyű azt gondolni, hogy a befogadó ország szokásai
és módszerei a legjobbak. Ez lehetséges, hogy így is van,
mindenesetre mindent lehet jobban csinálni, mindig lehet
mástól tanulni, új látószögből megközelíteni dolgokat, és
többet tudni meg másokról. Ha nyitottak vagyunk, és hajlandóak vagyunk odafigyelni, egy kívűlről jövő személy
újféle megközelítési módokat, vagy konkrét tippeket tárhat
elénk, amelyek az üzlet javát szolgálják, és hatékonyabbá
teszik a munkavégzést. Lehet, hogy ezek az újdonságok
közvetlenül a különböző kultúrákhoz kötődnek, például
egy másik nyelvhez, a származási országukban lévő kapcsolataikhoz, vagy az eltérő kultúrában lévő gondolkodásmódhoz, de a konkrét szakmához is kapcsolódhatnak.
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Ellenállni az előítéleteknek
Mindenkiben élnek előítéletek, akár tudatában vagyunk
ezeknek, vagy be akarjuk ismerni őket, akár nem. Természetes, hogy csoportosítjuk az embereket, és bizonyos
mértékig valamilyen tulajdonságot tulajdonítunk nekik
az egyes csoportokhoz való tartozásuk alapján. Ez akkor okoz gondot, ha elhisszük, hogy az előítéleteink valósak, és így útját állják, hogy az előítéleteink mögött a
valódi embert lássuk meg. Próbáljuk meg elkerülni, hogy
feltételezésekbe bocsátkozunk, és tegyünk fel kérdéseket
közvetlenül a másiknak. Az előítéletek, legyenek lényegtelenek, vagy nagyobb fajsúlyúak, nagy valószínűséggel
tudatosulni fognak, és előtérbe kerülnek a mindennapi
munka során – ekkor hasznos kialakítani annak a lehetőségét, hogy nyílt és előítéletektől mentes környezetben
ezeket kezeljük.

A közös nevező fontossága
A barátságok és kapcsolatok hasonlítanak, a magunkhoz hasonló emberek társaságát keressük. A kapcsolatok
kezdetén a külső és felszínen lévő szempontok a meghatározók, idővel azonban ennél mélyebb szempontok,
például az értékrend, a dolgokhoz való hozzáállás, az
érdeklődési körök kerülnek előtérbe. A kapcsolatok kialakításának egy módja tehát, hogy a különbségek helyett
a hasonlóságokra koncentrálunk, megkeressük a közös
nevezőket, és közös célokat határozunk meg, amelyekért
együtt dolgozunk. A MaWI-Coach figyelmes, nyitott és
előítéletektől mentes, és bátorítja a külföldi ügyfelet, hogy
aktívan részt vegyen a diskurzusban. A külföldi ügyfél
mondandóját a coach elemzi, reflektál rá, és válaszait
ennek megfelelően készíti elő.

GYAKORLATI TIPPEK
Kérje a vezetőség együttműködését
Ennek elengedhetetlen szerepe van, hiszen a folyamat csak akkor lehet sikeres, ha rendelkezésre állnak
a megfelelő erőforrások. Jó példával kell elöl járni,
ugyanis a vállalati kultúra a vezetőség hozzáállásától függ.

Teremtsen lehetőséget interkulturális képzésekre a munkavállalók számára
Az integráció és a sokszínűség csak akkor működnek, ha egy többirányú folyamat részei. Nem
egyirányú útról van szó, ahol a külföldinek be kell
illeszkednie egy homogén és statikus szervezetbe.
Hiszen mely szervezet homogén kulturálisan? A folyamat akkor a legsikeresebb, ha minden résztvevő
ismeri a kulturális fogalmakat, tudatában van a saját
identitásának, ismeri az identitás fogalmát, ha gondolkodott már azon, mit jelent számára a kultúra,
egyéni szinten és általánosságban véve egyaránt.
Nagyszerű képzési koncepciók és megközelítések
elérhetőek ezen a területen, amelyekkel hatékonyan
érzékenyíthetők a résztvevők viszonylag rövid képzési egységen belül is.

HIVATKOZÁSOK, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS FORRÁSOK
Ismerje meg a MaWIC Kézikönyvet Vállalatok számára
Ismerje meg a MaWI-Coach Képzési Kézikönyvet
• 2. modul: Sokszínűség kezelése (Diversity Management) vállalatokon belül – ebben a
modulban a vállalati kultúra néhány érdekes aspektusáról olvashat
• 9. modul: gyakorlati ötletek és tanácsok arról, hogyan tegyünk szert a vezetőség és a HR
együttműködésére
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2. KOMMUNIKÁCIÓS TIPPEK
COACHOK SZÁMÁRA
HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
A coaching azon a meggyőződésen alapul,
hogy többre vagyunk képesek, mint amen�nyit jelenleg képesek vagyunk bemutatni, és
problémáinkra már magunkban hordozzuk a
megoldást. A coach szerepe, hogy segítse az
egyént e képesség felfedezésében és továbbfejlesztésében, így az rátalál a saját megoldási módszerére, és eléri céljait. A coaching
folyamat egy különleges párbeszéd, amely új
nézeteket és ötleteket hív elő. Következésképp
a kommunikációnak kiemelkedő szerepe van
ebben a folyamatban.
E kártyának nem célja a coaching kommunikáció megtanítása. Mint azt a bevezetőben
is említettük, ez a kézikönyv olyanok számára készült, akik már vettek részt képzésben,
vagy szereztek tapasztalatot ezen a területen.
A kártya célja, hogy könnyen felhasználható,
átfogó képet adjon külföldiekkel dolgozó coachok mindennapi munkájában előforduló kommunikációs stratégiákról és trükkökről.

Megoldás-központúság: Coachként nem a
probléma gyökerére fókuszálunk, és a problémákra
koncentráló ügyfeleket segítjük abban, hogy perspektívát tudjanak váltani. Elősegítjük a tapasztalatok, képességek és ötletek azonosítását, amelyek
elvezetnek a megoldáshoz.
Az ügyfél potenciáljának elismerése: Meg�győződésünk, hogy az ügyfél tudja a legjobban
meghatározni a legkivitelezhetőbb megoldást. Kizárólag neki áll rendelkezésére a szükséges tudás,
hogy ezt megtegye. Hozzájárulhatunk ötleteinkkel,
ám vigyáznunk kell, nehogy az ügyfél helyett hozzunk meg döntéseket.
Aktív részvétel: Általában azzal tudunk a legjobban azonosulni, amit saját magunk hoztunk létre.
Éppen ezért az ügyfélre bízzuk, hogy meghatározza a saját céljait, és levonja a következtetéseit. Nem
teszünk meg semmit helyette, amire ő is képes.
Válaszadás helyett kérdezés: Ez az ügyfél képességeibe vetett hithez kapcsolódik. Nem bennünk
vannak a válaszok. A mi szakértelmünk az inspiráló
kérdezés, amely előhívja az ügyfélből a saját válaszait.
Az utolsó alapelv a coachok kommunikációs technikáinak kulcsa. A coaching folyamat alapja a coach
és az ügyfél közötti kommunikáció, így a kommunikációs készség és technikák minden coach alapkompetenciái közé tartoznak. A Nemzetközi Coaching
Szövetség (International Coaching Federation, ICF)
részletesen meghatároz három kommunikációs készséget (teljes definíció az ICF honlapján olvasható:
https://www.coachfederation.hu/icf-coach-kompetenciak):
• Aktív hallgatás
• Hatásos kérdezés
• Direkt kommunikáció
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GYAKORLATI TANÁCSOK
Aktív hallgatás
Az aktív hallgatás a kommunikáció elengedhetetlen technikája. Minél többet alkalmazza az aktív hallgatást, mikor
az ügyfeleivel beszél! Az alábbiakban felsoroljuk az ICF
néhány tippjét (a három kulcskompetencia teljes definíciója az ICF honlapján olvasható: https://www.coachfederation.hu/icf-coach-kompetenciak):
• Az ügyfél tervei képezzék a társalgás alapját
• Hallgassa figyelmesen a külföldi ügyfelet,
és igyekezzen megérteni az aggodalmait,
meggyőződéseit, célkitűzéseit, stb.
• Minden érzékszervével figyeljen. Figyelje meg a
testbeszédet, a hangnemet, az arckifejezését, stb.
• Használja az aktív hallgatás eszközeit (pl. összegzés,
ismétlés, körülírás, stb.) a teljes megértéshez
• Vegye komolyan az ügyfelét. Fogadja el, és
támogassa az érzéseit, felfogását, aggodalmait,
meggyőződéseit, ötleteit, stb.
• Fogadja be, és alapozzon arra, amit ügyfele mond.
Hagyja, hogy így bontakozzon ki a beszélgetés.

Hatásos kérdezéstechnika

A kérdezés nem csupán arra irányul, hogy a kérdező
információkat szerezzen meg. Egy segítő coaching
folyamatban ennek szinte az ellenkező a célja. A coach
szakma lényege az új és inspiráló kérdések feltevésében
áll. A kérdések tudatosítani képesek a felfogásokat és
értelmezéseket, és használhatók új perspektívák felfedezésére. A coachingot éppen ezért úgy is értelmezhetjük,
mint egy információalkotó folyamatot (elsősorban) az
ügyfél, illetve a coach számára. A nyílt kérdések szintén
nagyon hasznosak a coaching folyamat során. Ne
felejtse el, hogy a kérdésekhez időre van szükség, csak
türelemmel hívhatnak elő új gondolatokat. A hallgatás
sokszor annak a jele, hogy beszélgetőpartnerünk fejében
fontos folyamatok mennek végbe!
• Mit ért az alatt, hogy…?
• Tudna példát mondani a …?
• Ezt nem tudom teljesen elképzelni, el tudná még
egyszer magyarázni?
• Miért fontos ez Önnek?
• Mi okoz Önnek aggodalmat a … kapcsolatban?
• Hogyan értékeli ezt?
• Milyen érzést vált ez ki?
• Miért látja ezt problémának?
• Minek kellene megváltoznia, hogy ez megoldódjon?

HIVATKOZÁSOK, TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK ÉS FORRÁSOK
További információ a legfőbb coaching
kompetenciákról:

További források coaching témakörben (angol
nyelvű):

https://www.coachfederation.hu/icf-coachkompetenciak/

A „Coaching out of the Box” számos érdekes forrást,
videót és webinart tartalmaz:

További információ és ötletek a
kommunikációval kapcsolatban (angol nyelvű):

https://www.coachingoutofthebox.com/coachingresources

Kommunikációs gyakorlatok

A „Life Coaching Centre” szintén számos forrást,
főként kiegészítő anyagokat gyűjt össze coachok
részére

https://positivepsychology.com/communicationexercises-for-work/
Kérdezéstechnikák
https://www.typetalk.com/blog/the-8-essentialquestioning-techniques-you-need-to-know/

https://www.project-mawic.eu

http://lifecoachingcentre.co.uk/resources/
https://positivepsychology.com/life-coaching-tools/
https://erickson.edu/free-coaching-resources

Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que
actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la información.

3. INTERKULTURÁLIS
KOMMUNIKÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE
Az interkulturális kommunikáció eltérő kultúrákból származó személyek interakciója. Az identitásunk különböző tapasztalatok, normák és
értékrendszerek összessége, amely mind közrejátszik, ha kultúrák közötti interakció résztvevői vagyunk. Az interkulturális kommunikáció
leírására két modellt használunk: a klasszikus
modell szerint mindenki egy kultúrához tartozik, a multikulturális egyén modellje

szerint mindannyian több kultúrához tartozunk.
Ez utóbbi szerint mind különböző kultúrák és
szubkultúrák tagjai vagyunk, például a fociklubban, a munkahelyen, a bankban, a családunkban, stb. A fociklub, a munkahely vagy a
bank kultúrája, és ezáltal a viselkedésünk módja is eltérhet egymástól, ám valamennyi kultúra
bennünk él.

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
Bizonyos szakszavakat és fogalmakat fontos ismerni, ha
interkulturális kommunikációról beszélünk. A továbbiakban felsoroljuk a legfontosabb alapfogalmakat – ha bővebben szeretne ezekről olvasni, ugorjon a kártya utolsó
részéhez.
A kultúra, kulturális identitás, normák, értékek, stb. fogalmak mélyebb megértéséhez tanulmányozza Geert Hofstede interkulturális kommunikáció hagyma-modelljét, valamint Edward T. Hall kulturális jéghegy elméletét.
Geert Hofstede dolgozta ki a kulturális dimenziók koncepcióját, amely segít megérteni, milyen kulturális háttér
alakítja interakciókat. Hofstede szerint hat dimenzió mentén külöbnöztethetőek meg az egyes kultúrák: (1) Hatal-

mi távolság (magas vagy alacsony); (2) Individualizmus
vagy kollektivizmus; (3) Maszkulinitás vagy femininitás;
(4) Bizonytalanságkerülés; (5) Hosszú vagy rövid távú
orientáció; (6) Elnéző vagy visszafogott.
Az Edward T. Hall által kidolgozott magas-kontextusú
és alacsony-kontextusú kultúrák fogalmát is érdemes tanulmányozni, amely arra utal, mennyire nyíltan kifejezett
(explicit) vagy hallgatólagos (implicit) a kommunikáció
egy adott kultúrában. A magas-kontextusú kultúrákban a
tagok nagyobb mértékben feltételezik, hogy beszélgetőtársuk tisztában van a nem kimondott jelentéstartalommal,
mint az alacsony-kontextusú kultúrákban, így ők ez utóbbiakhoz képest kevésbé fejezik ki nyíltan magukat.

BUKTATÓK
A kulturális különbségek számos félreértéshez vezethetnek
a munkahelyen, íme néhány példa:
Nagyok a különbségek abban, ki hogyan ad, és
hogyan fogad visszajelzést. Néhányan közvetlen módon
adnak visszajelzést, viszont mások ezt sértőnek érezhetik,
és szintén mások lehet, hogy nem értik meg a közvetett vis�szacsatolást (pl. a britek rendkívül udvariasan adnak másoknak visszajelzést).
Barátkozás, ismerkedés: A kultúrák ezen a területen is
lehetnek nagyon nyíltak, például megszokott lehet munka
után is együtt tölteni a kollégákkal némi szabadidőt.
A konfliktuskezelés és -megoldás módja szintén
nagy változatosságot mutat különböző kultúrákban – ha
ezzel azonban nem vagyunk tisztában, az gyakran súlyoshttps://www.project-mawic.eu

bíthatja a konfliktusokat (pl. őszintén, szókimondó módon
megfogalmazni a problémánkat megsérthet mást, aki nincs
ehhez hozzászokva).
Döntéshozatal: A döntéshozatal és a közös megegyezés módja szintén másképpen történik a különböző kultúrákban. Ennek oka lehet többek között a hierarchia eltérő
mértéke, a csoporton belüli egyetértés fontossága, stb.
Fontos tudatában lenni az ilyen lehetséges buktatóknak,
valamint ezek lehetséges megoldási technikáinak (lásd
alább). Emellett azt sem szabad elfelejtenünk, hogy kommunikációnkat nem csak a kulturális, de az egyéni, személyiségbeli különbségek is meghatározzák.

Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que
actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la información.

MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK
Gyakorlati tanácsok multikulturális közegben
való kommunikációhoz

Figyeljen a non-verbális kommunikációra: A testbeszéd sokszor segít jobban értelmezni az elhangzottakat.

Az alábbi tanácsok az interkulturális kommunikáció köré szerveződnek, a #4. kártya – Nyelvtanulás és nyelvi támogatás
további tanácsokat tartalmaz a nyelvi nehézségekkel kapcsolatban.

Jegyzeteljen/használjon képeket: Segít egyértelművé
tenni az elhangzottakat, ha azt írásban rögzítjük, ezenkívül a
piktogramok is segítségünkre lehetnek.

Nyíltan és egyértelműen kommunikáljon: A félreértések elkerülése érdekében a többkultúrájú csapatokban a
kommunikációnak a lehető legalacsonyabb kontextusúnak
kell lennie. Ne használjon szlenget, kifejezéseket, hétköznapi
fordulatokat. Legyen óvatos a humoros megjegyzésekkel.
Tájékozódjon ügyfelei kulturális örökségéről: Vegyen részt interkulturális tréningen, vagy olvasson a kultúráról.
Kérdezze meg ügyfelét a kultúrájáról! Ezzel kimutatja érdeklődését, ezenkívül kapcsolatot teremt.

Használja a gyakorlatban, amit a kommunikációról
tud coachként: Az aktív hallgatás például az interkulturális
kommunikáció elősegítését is megkönnyíti. Elkerülhetők a félreértések, ha átfogalmazzuk az elhangzottakat, vagy gyakran teszünk fel kérdéseket.
Legyen türelmes és támogató: Mindenkinek adjon lehetőséget, hogy kifejezhesse magát. Egyes kultúrákban hos�szabb a beszélgetés közbeni szünet, mint másokban. Győződjön meg róla, hogy mindenkire sor kerül.

Szervezzen interkulturális kompetencia tréninget
minden munkavállalónak: Az interkulturális kompetenciának köszönhetően vagyunk képesek sikeresen kommunikálni
más kultúrákból érkezőkkel. Aki rendelkezik ezzel a kompetenciával, ismeri a saját kulturális identitását, valamint ismeri,
hogyan észlelnek, gondolkodnak, éreznek és cselekednek
az emberek a saját és mások kultúrájában. Az interkulturális
tréning ezt a kompetenciát tovább erősítheti az összes munkavállaló körében.

HIVATKOZÁSOK, TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK ÉS FORRÁSOK
A kártyában bemutatott modellek és koncepciók
(angol nyelvű források):
A MaWIC képzés 1. modulja az összes fent említett
modell és koncepció magyarázatát részletesen
bemutatja:
https://www.project-mawic.eu/
Hagyma-modell és jéghegy-modell:
Internetes kereséssel, vagy a YouTube-on számos
hasznos magyarázat található.
Magas és alacsony kontextusú kultúrák:
https://online.seu.edu/articles/high-and-lowcontext-cultures/
Hofstede elmélete a kulturális dimenziókról:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hofstede%27s_
cultural_dimensions_theory
www.hofstede-insights.com/models/national-culture

https://www.project-mawic.eu

Kulturális félreértések a munkahelyen és
megoldásuk:
https://medium.com/waat-ltd/how-to-avoid-thecultural-misunderstandings-that-can-impact-yourbusiness-c4a70941c65a
https://hbr.org/2015/10/when-culture-doesnttranslate
https://www.fm-magazine.com/news/2018/
mar/avoid-misunderstandings-in-multiculturalworkplaces-201818619.html
https://trainingindustry.com/blog/performancemanagement/strategies-for-effective-cross-culturalcommunication-within-the-workplace/
10 tanács az interkulturális kommunikációs
készség fejlesztésére
https://www.pslcorp.com/nearshoringoutsourcing/10-tips-for-improving-your-interculturalcommunication-skills/

Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que
actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la información.
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4. NYELVTANULÁS ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

A külföldi munkavállaló támogatása sok esetben nyelvi segítségnyújtást jelent. Ebben két
szempontot kell figyelembe venni: nyelvtanulás
és nyelvi támogatás.

A coachok nem képzett nyelvtanárok, ezért
gondot okozhat nekik segítséget felajánlani
egy új nyelvvel kapcsolatban. Nem szabad
elfelejteni, hogy a coach szerepe nem a nyelv
„megtanítása”, hanem nyelvi támogatás nyújtása. A legtöbb esetben a külföldi ügyfél már
megszerzett egy bizonyos fokú nyelvtudást az
adott nyelven, így csak a fejlődését kell elősegíteni. A coach helyezze a hangsúlyt a nyelvtanulás pragmatikus és gyakorlati oldalára, a
kommunikációs készség sokkal fontosabb a hibátlan nyelvtannál!

MEGFONTOLANDÓ SZEMPONTOK
A coachnak információt kell tudnia nyújtani a nyelvtanulási ajánlatokról és a lehetséges pénzügyi támogatási programokról. Tájékozódjon az alábbiakról:
Tanfolyamok személyesen:
• Egyetemek, felnőttképzési intézmények,
könyvtárak, stb.
• Magán nyelviskolák
• Civil szervezetek által szervezett olcsó, vagy ingyenes
képzések
• Nyelvi csereprogramok önkéntesekkel /
tandempartnerekkel
Önálló tanulás és e-learning:
• Könyvtárak
• Honlapok, online kurzusok
• Appok (pl. Duolingo)
Anyagi támogatás:
• Tájékozódjon pénzügyi támogatási lehetőségekről:
lehetnek részben államilag támogatott tanfolyamok,
valamint civil szerevezetek is kínálnak ingyenes vagy
támogatott kurzusokat

https://www.project-mawic.eu

A nyelvtanulást számos szempont befolyásolja. Coachként lehet, hogy pozitívan tudja befolyásolni a nyelvtanulási folyamatot, vagy támogatást nyújthat hozzá, ám sok
szempont kívül esik a hatókörén. Legyen türelmes, és ne
hibáztassa külföldi ügyfelét, vagy saját magát, amiért néhányan gyorsabban tanulnak, mint mások.
• Társadalmi és demográfiai szempontok, pl. életkor,
iskolai végzettség (különösen nyelvtanulásban szerzett
tapasztalat), testi és érzelmi egészség, költségek,
pénzügyi lehetőségek
• Az új nyelvvel való érintkezés gyakorisága,
mennyisége, minősége, időkorlátok
• A tanulás megtervezése, struktúrája, támogatottsága,
használt módszertan
• Egyéni motiváció
• Az új nyelv gyakorlására és a tanulás egyénre
igazításának lehetősége

Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que
actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la información.

MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK
A nyelvtanulás rengeteg időt és türelmet igényel. Ezalatt a
munkahelyi kommunikációt az alábbi módokon könnyítheti
meg:

Munkahelyi nyelvi támogatás
Nyelvi akadályok jelenléte esetén a közös megértést segítik a
különböző képek (fotók, piktogramok) használata. A coach
emellett közben járhat a vállalatnál, hogy több nyelvi képzést
kapjon a munkavállaló.

Munkahelyi tandem partner vagy „buddy”-rendszer
Ezt sokféle módon meg lehet valósítani. Ha például egy
munkatárs szeretné megtanulni a külföldi munkavállaló
anyanyelvét, klasszikus nyelvi tandem programot lehet felállítani. A „buddy”-rendszerben egy munkatárs segíti a külföldi
munkavállalót minden nyelvvel kapcsolatos nehézségben.
Megkönnyíti a folyamatot, ha olyan kolléga vállalja ezt a
feladatot, aki már tanult nyelvet ilyen, vagy ehhez hasonló
rendszerben. A rendszerhez szükséges megfelelő idő és erőforrás biztosítása.

További tanácsok a munkahelyi kommunikáció
elősegítésére
Az Európa Tanács Felnőtt menekültek nyelvi támogatása c.
kézikönyve (ld. Hivatkozások) hasznos tanácsokat tartalmaz,
amelyek közül néhányat alább ismertetünk.

Beszéljen sokat: Fontos, hogy a tanulónak gyakran adjunk lehetőséget arra, hogy hallja a nyelvet (és természetesen, hogy gyakorolhassa is). Beszéljen sokat, a tanuló nyelvtudásának függvényében, legyen többnyire tömör, igazítsa
nyelvhasználatát a tanuló nyelvtudásához. Ezzel egyidőben
fontos a tanulónak lehetőséget adni a beszéd gyakorlására.
Van olyan munkatárs, aki beszéli a külföldi munkavállaló anyanyelvét? Amennyiben igen, mindenképpen
mutassa be őket egymásnak, és tegye képessé őt, hogy tudjon segíteni és fordítani. Ezek a munkatársak kiváló jelöltek
nyelvi támogató társnak is. Az anyanyelv használata is segítheti az új nyelv megtanulását.
Ne gyakoroljon nyomást: Régóta ismert tény, hogy nyomás alatt, stresszesen nem lehet hatékonyan tanulni. Gondoljon arra is, hogy a külföldi munkavállaló az ide vezető
útján, valamint a beilleszkedés folyamata alatt már rengeteg
nyomást tapasztalhatott.
Legyen türelmes, és hagyja, hogy a külföldiek befejezzék mondanivalójukat: Ne szakítson félbe senkit,
akkor sem, ha hibáztak. Kérdezze meg, szeretnék-e, ha kijavítják őket. Köztes megoldás lehet azonban a visszatérő
hibák kijavítása.
Használjon vizuális anyagokat, például képeket
vagy piktogramokat: Amennyiben szükség van rá és
hasznos, a fontos információkat írja le, hogy egészen biztosan mindenki megértse. Ez segíti a szókincs bővítését, és
biztosítja a megértést.
E hétköznapokban használható tanácsokon kívül, amennyiben az idő engedi, kipróbálhat néhány játékot vagy jégtörőt
a külföldiekkel és munkatársaikkal, így támogatva őket, és
érzékenyítve a kollégákat a külföldi társuk helyzetére.

HIVATKOZÁSOK, TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK ÉS FORRÁSOK
Angol nyelvű források:
Felnőtt menekültek nyelvi támogatása – Az Európa
Tanács kézikönyve külföldiek és menekültek részére
https://www.coe.int/en/web/language-supportfor-adult-refugees/home
Az Európa Tanács „LIAM – Linguistic Integration
of Adult Migrants”, Felnőtt bevándorlók nyelvi
beilleszkedése c. kiadványa a nyelvi támogatás
témakörében számos hasznos forrást gyűjt össze.
https://www.coe.int/en/web/lang-migrants
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Bevált gyakorlatok a nyelvi integrációban
http://www.pandpasproject.eu/wp-content/
uploads/2018/10/Good_Practices.pdf
Non-verbális kommunikáció a munkahelyen
https://www.thebalancecareers.com/nonverbalcommunication-in-the-workplace-1918470

Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que
actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la información.

5. KARRIER-TANÁCSADÁS
Külföldi munkavállalók gyakran szembesülnek
azzal, hogy képzettségüket a célország nem
ismeri el. Az előzetes képzés elismertetése sokszor bonyolult és költséges folyamat, amelyet
jól kell ismerni.
A karrier-tanácsadás azonban nem csupán a
formális képesítések elismerésére terjed ki, hanem számos egyéb szempontot is takar: képzési szükségletek az új pozíció betöltéséhez, a
helyi munkaerőpiac ismerete, képzési lehetőségek, stb. Ezenkívül a mentális és pszichológiai
szempontokat is figyelembe kell vennünk, ha
külföldieknek segítünk ezen a téren.

HÀTÉRINFORMÁCIÓ
A karrier-tanácsadásnak tehát számos vetülete van, és
rengeteg technikai tudást igényel. Nem szükséges azonban szakértő karrier-tanácsadónak lennünk ahhoz, hogy
támogatni tudjuk ügyfelünket ezen a területen. Javasolt az
ügyfelet hivatásos karrier-tanácsadóhoz vagy tanácsadóhoz küldeni, akik maguk is gyakran ajánlanak kifejezetten
külföldiek számára nyújtott szolgáltatást. Ennek ellenére
érdemes az alábbi területeken tájékozódni:

• Az ország oktatási és képzési rendszere, továbbképzési
lehetőségek, felvételi követelmények, stb.
• A képzettség elismerésére vonatkozó jogszabályok,
valamint az illetékes hivatalok
• Karrier-tanácsadó és tanácsadó irodák (pl.
munkaközvetítő iroda, kamara, magánszervezetek)
• Vállalaton belüli tanulási és fejlődési lehetőségek
(vállalati képzések, finanszírozási rendszerek, stb.)

GYAKORLATI TANÁCSOK
Karrier-tanácsadás terén a külföldi munkavállalóknak
másféle támogatásra lehet szükségük. Coachként a szakmai fejlődésük támogatásához valószínűleg segítenünk
kell abban, hogy meghatározzuk a jelenlegi helyzetet
(status quo), valamint a célkitűzéseket.
Karrier-tanácsadáskor tartsa szem előtt az alábbiakat:
• Készüljön fel alaposan a beszélgetésre. Mi a
beszélgetés oka? Érez-e, vagy a munkatársak
jeleztek-e képzési szükségletet, esetleg a külföldi
ügyfél maga kért segítséget?
• A beszélgetésre nyugodt körülmények között,
elegendő idő rendelkezésre állása mellett kerítsen sort.
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• Használja a coaching képzésen tanult kommunikációs
eszközöket. Az aktív hallgatás és a nyílt kérdések
többek között sokat segítenek e beszélgetések során.
• Segítsen ügyfelének meghatározni erősségeit és
gyenge pontjait, adjon reális képet a lehetőségekről
és akadályokról. Néha az ügyfelek elképzelése
a helyi munkaerőpiacról nincs összhangban a
valósággal.
• Ha az ügyfelét más szervekhez irányítja (pl. karriertanácsadó központ, képzettséget elismerő szerv,
HR osztály, stb.), az alábbi pontok segítségével
győződjön meg róla, hogy ügyfele kellően felkészült.

Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que
actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la información.

1. lépés – Jelenlegi helyzet meghatározása.
Első lépésként fel kell mérni a jelenlegi helyzetet. Hol áll
az ügyfél szakmailag, és milyen irányba szeretne továbbmenni?
a. Megfelelő képzettséggel rendelkezik a külföldi munkavállaló a jelenlegi pozíciója / felelősségi köre betöltéséhez?
b. Elégedett a jelenlegi pozíciójával / felelősségi körével? Amennyiben nem, állapítsák meg közösen, mi ennek
az oka, és mire van szükség ahhoz, hogy ez megváltozzon. Ebben az esetben keressen releváns továbbképzést
(vagy adott esetben lehetőséget a képzettsége elismerésére).
További anyagok: #11. kártya – Kiegészítő anyagok –
karrier-tanácsadás

2. lépés – Értékelés, dokumentáció, hitelesítés,
előzetes tudás elismerése.
Több elnevezése is használatos az első lépésnek, az értékelésnek, majd végül a külföldi munkavállaló előzetes
tudásának elismerésének. Minden országban más a folyamat, és gyakran összetett jogi és adminisztratív háttere van. Tájékozódjon az országban szükséges folyamatokról. Valószínűleg egyszerűbb az ügyfelét az illetékes
szervekhez irányítani – ez szintén országonként változó.
Érdemes a helyi kamarákhoz, munkaközvetítő irodákhoz,
tanácsadó szervezetekhez fordulni.

HIVATKOZÁSOK, TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK ÉS FORRÁSOK
Két hasznos dokumentum, amelyek jó
kiindulópontként szolgálnak az előzetes tudás
dokumentációjához és hitelesítéséhez
Az EU Europass csomagja:
https://europa.eu/europass/hu
A “Profilpass” – Portfolio-megközelítés (angol nyelvű):
https://www.profilpass.de/media/pp_english.pdf
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Segítheti külföldi ügyfelét ebben a folyamatban úgy is,
hogy átbeszéli vele a szakmai és oktatási hátterét, ezáltal
meghatározza az alábbiakat:
• Milyen (formális és nem formális) képzettséggel
rendelkezik?
• Milyen munkatapasztalata van?
• Van-e egyéb szempont, amelyet figyelembe kell
venni?
• Van-e lehetőség a meglévő képesítések elismerésére?
Milyen költségei vannak ennek? Milyen előnyökkel jár
(fizetésemelés, továbbképzési lehetőség, stb.)?
További anyagok: Számos eszköz és folyamat létezik az
előzetes tudás felmérésére és dokumentálására, a kártya
végén felsorolunk néhányat ezek közül.

3. lépés – További képzések tervezése.
Segítheti külföldi ügyfelét azzal, ha együttműködik a személyzettel, a képzési osztállyal, és/vagy külsős
• Azonosítsa a vállalaton belüli és kívüli képzési
lehetőségeket. Mik a felvételi követelmények? Milyen
költségekkel járnak? Elérhetőek-e finanszírozási
lehetőségek? Külföldi ügyfelének mit kell befektetnie
(időt, költségeket, kiegészítő képzést, stb)?
• Milyen fejlődési lehetőségek vannak vállalaton belül,
és vállalaton kívül?

Országonként változik, hogyan ismerik el az
előzetes képesítéseket és képzéseket. Azt javasoljuk,
a coach használja kiindulópontként az Európai
Unió szabályozását, majd ismerje meg a nemzeti
/ regionális szabályokat, szerveket és lehetséges
tanácsadókat. Kiindulópontként használja ezt az oldalt
(részben angol nyelvű):
https://ec.europa.eu/growth/single-market/
services/free-movement-professionals/qualificationsrecognition_hu
További anyagok és linkek: #11. kártya – Kiegészítő
anyagok – karrier-tanácsadás

Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que
actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la información.

6. A BEILLESZKEDÉS ELŐSEGÍTÉSE
MUNKAHELYEN KÍVÜL

A beilleszkedés tehát hosszú és összetett folyamat, amely az élet számos területére kiterjed – munka, személyes tapasztalatok, család,
barátok, hobbi, szabadidő, és még sok minden
más. Lehetséges, hogy az egyik területen a külföldi munkavállaló olyan problémával küszködik,
amely nehezítheti a beilleszkedését a munkahelyen és a magánéletben: egészségügy, oktatás,
kapcsolati háló, hobbi, gyermekek támogatása,
bürokrácia, illetve gyakorlati és jogi vagy munkajogi szempontok. A coachnak iránymutatást kell
tudnia adni gyakorlati, hivatalos és jogi ügyekben is, hogy megfelelő segítséget tudjon adni

a külföldi munkavállalónak. Ez többek között
jelenthet támogatást egészségügyben, oktatásban, gyermeknevelésben, pénzügyi támogatási
lehetőségekben, valamint társasági szempontból
is, például hobbik gyakorlására való lehetőség,
szabadidős tevékenységek. Az e területeken adható tanácsok nagymértékben különböznek egymástól minden országban, régióban, városban,
és munkáltatónál, így ebben a kártyában csak
feltüntetjük a legfontosabb szempontokat, amelyeket ismerni kell, és amelyről érdemes tájékozódni, hogy a munkahelyen kívüli beilleszkedést
is támogatni tudjuk.

MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK
Az alábbiakban felsorolunk néhány problémakört, amelyekben a külföldi munkavállalóknak tanácsra vagy segítségre lehet szükségük. Coachként tudni kell ezekre választ
adni, vagy tudni kell, hova lehet válaszért fordulni, esetleg
az ügyfelet a megfelelő emberhez irányítani (pl. szakértők, illetékes szervek, tanácsadó ügynökségek, stb.).
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Jogi / munkajogi ügyek
• Szabályozások, jogok és kötelezettségek
egészségügyi kérdésekben, betegszabadsággal
kapcsolatban
• Szabályozások szabadsággal kapcsolatban,
szabadnapok száma, fizetés, stb.
• Jogok és megkülönböztetésellenes szabályozások
• Munkaidő, túlórára vonatkozó szabályozások,
határidők betartása, stb.
• Munkahelyi egészségügyi és biztonsági előírások
• Szakszervezetek szerepe
• Képzésekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
• Kérdések az alábbiakra vonatkozóan:
ɣ Munkavállalási engedély, tartózkodási engedély,
hosszabbítás, kötelezettségek

Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que
actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la información.

Egészségügy, oktatás, lakhatás

Szabadidő és társasági élet

• Szállás keresést segítő szolgáltatások
• Külföldieket segítő egyesületek és civil szervezetek a
városban/régióban
• Orvos, klinika, orvosi ellátás, egészségbiztosítási
vagy társadalombiztosítási tanácsadó szolgáltatás
elérhetőségei
• Adózás, jövedelem, vámhivatal (vagy annak
megfelelő szerv): adózásban és bürokráciában segítő
szolgáltatások
• Külföldiek számára releváns pénzügyi támogatási
rendszerek, például:
ɣ Nyelvtanulást, általános képzést támogató
rendszerek
ɣ Munkavállalást és továbbképzést támogató
rendszerek
ɣ Ingyenes tagsági lehetőség könyvtárakban, sport
klubokban, stb.

• Külföldi munkavállalók meglévő csoportja
• Helyi szabadidős és sport lehetőségek, klubok,
egyesületek, könyvtárak, stb.
• Külföldiek számára ingyenes tagsági lehetőségek
• Munkahelyi tevékenységek, programok
• „Buddy” / mentorrendszer a munkahelyen vagy
társasági életben (pl. iskolás gyerekeknek szóló
mentorálás, stb.)

Képzettség elismerése / továbbképzési
lehetőségek
• Szakképzési rendszer / formális képesítések /
továbbképzési ajánlatok
• Képzettség elismertetése / előzetes tudás elismerése
• Karrier-tanácsadás / munkaügyi központ /
Munkaerő közvetítő ügynökségek
• Felnőttképzési intézmények / egyéb képzési
szolgáltatók

Nyelvtanulás
• Képzési szolgáltatás, például felnőttképzési
intézmények, nyelviskolák, könyvtárak
• Releváns finanszírozási lehetőségek
• Ingyenes applikációk vagy internetes szolgáltatások
(Google Translate, Duolingo, stb.)

HIVATKOZÁSOK, TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK ÉS FORRÁSOK
Az Európai Unió által közzétett információk
arról, hogyan lehet az integrációt munkahelyen
kívül elősegíteni
https://fra.europa.eu/en/publication/2016/
healthcare-entitlements-migrants-irregular-situationeu-28 (angol nyelvű)
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_
hu.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/
index_hu.htm

https://www.project-mawic.eu

Egyéb gyakorlati kérdések
• Pénzügyek, banki ügyek, biztosítással kapcsolatos
kérdések
• Mire van szükség számlanyitáshoz?
• Milyen íratlan szabályok és értékek érvényesülnek a
munkahelyen?
• Gyerekekkel kapcsolatos kérdések:
ɣ Oktatás, iskolák, gyermeknevelés
ɣ Jogok és kötelezettségek, költségek, stb.

Vállalaton belüli támogatási struktúrák
azonosítása és aktiválása
• Milyen támogatási struktúrák léteznek? (Például:
vállalati képzés, a munkavállalók érdeklődési
körének megjelenése, üzemi tanács, mentorrendszer,
előmunkások, csoportbvezetők, közvetlen felettesek, stb.)
• Ki miért felel?
• Ismerik-e őket a külföldi munkavállalók?
• Hogyan tudja a coach aktiválni, vagy támogatni
ezeket a struktúrákat?
ɣ Képzések
ɣ Rendszeres megbeszélések, stb.

Néhány hasznos hazai link
www.iom.hu
www.menedek.hu
www.bevandorlas.gov.hu
https://artemisszio.eu/mira/en/
http://www.gandhi.hu/
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7. SOKSZÍNŰSÉG ÉS EGYENLŐSÉG
ELŐSEGÍTÉSE A VÁLLALATI KULTÚRÁBAN

BEVEZETÉS ÉS HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
A „Diversity management”, vagyis a sokszínűség kezelése divatos kifejezés, viszont egy nagyon fontos koncepció is, ha azt szeretnénk, hogy a külföldiek beilleszkedése
tekintetében a vállalat kiállja a próbát. Nem arról van
szó, hogy a külföldinek egy homogén, statikus vállalati
kultúrába kell beilleszkednie, a vállalatok már maguk is
kulturálisan sokszínű szervezetek, és annak is kell lenniük,
ahol a sokszínűségre erényként, és nem hiányosságként
tekintenek.
A sokszínűség fogalmáról és a sokszínűség kezeléséről
mint vállalati stratégiáról további háttérinformáció található a MaWIC képzési anyag 2. és 9. moduljában (ld.
Hivatkozások a kártya végén).

Az egyenlőség és sokszínűség aktív támogatása a munkahelyen nem csupán a munkáltató számára fontos, akinek az üzlete profitálni fog ezek jelenlétének köszönhetően, hanem a külföldi miuunkavállalók részére is, akik a
legnagyobb eséllyel szembesülnek diszkriminációval a
munkahelyen. A sokszínűséget és egyenlőséget támogató munkahely azonban minden munkavállaló javára van.
A sokszínűség tág fogalom, amely nemcsak az etnikai
és kulturális hátteret foglalja magában, hanem sokféle, a
személyiséget befolyásoló tényezőt, mint például társadalmi nem, vallás, szexuális irányultság, társadalmi-gazdasági háttér, stb. Mindannyiunknak sokszínű háttere van,
és mindannyiunk javára válik, ha a vállalati kultúra is támogatja a sokszínűséget.

MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK
Az alábbiakban gyakorlati tippeket sorolunk fel arra, hogyan segítsük elő egy nyitott, sokszínűséget támogató vállalati kultúra megvalósulását, és hogyan támogassuk az
interkulturális tanulást a munkahelyen:
1. Minden munkavállaló számára szervezzen interkulturális
kompetencia képzést! Ennek megszervezését az
interkulturális kommunikáció elősegítése szempontjából
is javasoljuk, kifizetődik ugyanis, ha mindenkiben
tudatosul, hogyan befolyásolja a kulturális hátterünk
azt, miként észlelünk dolgokat, hogyan gondolkodunk,
érzünk és cselekszünk. Az interkulturális kompetencia
tréning segít ezeket tudatosítani, emellett érzékenyíti
a résztvevőket, hogy jobban megértsék, más kultúrák
hogyan észlelnek, gondolkodnak, éreznek és
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cselekszenek. A képzés megszervezése tökéletes
első lépés a sokszínűséget támogató vállalati kultúra
kialakításához!
2. Hozzon létre mentori rendszert (vagy „buddy”rendszert) – jelöljön ki mentorokat az új munkavállaló
mellé, hogy segítse őt a beilleszkedésben. A mentorok
segítséget tudnak nyújtani a vállalatba érkezéskor, ám
a munkahelyen kívül is támogató a jelenlétük (ötletekért
lásd #6. kártya – A beilleszkedés elősegítése
munkahelyen kívül). Fontos, hogy a mentorok szívesen
végezzék ezt a feladatot, és elköteleződjenek,
ezért munkatársak kijelölése helyett keressen önként
jelentkezőket, és győződjön meg róla, hogy elegendő
idejük és erőforrás van erre, valamint megfigyelőként
támogassa is őket.

Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que
actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la información.

3. Úgy tervezze meg a munkahelyi teret, hogy az elő
tudja segíteni az egymás közötti kommunikációt. Ez
különösen egyszerű közösségi terek tervezésével. Ki
lehet például alakítani egy kulturális sarkot a közösségi
szobában, vagy egyéb gyakran látogatott helyen. A
külföldiekkel és helyi munkatársakkal együtt kialakítható
egy kulturális tér (használhatók például képek a
helyi régióból és a külföldi munkavállaló származási
országából).
ɣ Keressen és alakítson ki a munkahelyen egy erre
alkalmas teret (pl. szabad falfelület, kis asztal).
ɣ A külföldi munkavállalóval közösen válasszon ki
néhány képet és tárgyat.
ɣ Kérje meg a kollégákat, hogy nézzék meg a
„kulturális sarkot”, és adjanak hozzá képeket és
tárgyakat a saját kultúrájukból.
4. Szervezzen rendszeres találkozót
munkavállalóval (pl. a hét végén)
interkulturális élmények átbeszélésére.
közvetlen kollégákat és feletteseket
beszélgetésekre.

a külföldi
az aktuális
Hívjon meg
is ezekre a

5. Szervezzen interkulturális ebédet vagy vacsorát, ahol
a munkatársak bemutathatják a származási országuk
(vagy régiójuk) jellemző ételeit.
ɣ Jó ötlet az adott kultúra zenéit is megosztani
egymással ezeken az eseményeken.
ɣ A helyi munkatársak bevonásával szervezze
ezeket az eseményeket, ez erősíti az odatartozás
érzését, és kiemeli, hogy kulturálisan mindannyian
sokszínűek vagyunk.

HIVATKOZÁSOK, TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK ÉS FORRÁSOK
A sokszínűség kezelésével kapcsolatban bővebb
információ és gyakorlati tanácsok tanácsok
találhatók ennek vállalaton belüli megvalósításáról a
MaWI-Coach képzés 2. és 9. moduljában:
https://www.project-mawic.eu/
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6. Játsszon a külföldi kolléga országából származó
zenét (pl. ebédidőben, vagy akár munka közben, ha
lehetséges).
7. Játsszon személyiség-játékot a munkatársakkal. A
gyakorlat alatt a résztvevők körben ülnek, és akire
jellemző a kártyákról elhangzó tulajdonság, feláll.
Körbenézve látható, mely dolgok kapcsolják össze
a kollégákat, és tudatosul, hogy a személyiségünk a
földrajzi és etnikai származásunkon kívül még hány
rétegből áll. (A gyakorlat részletes leírása: #12. kártya).
8. Konfliktusok megoldására alkalmazzon feladatok
megoldására és kommunikációra fókuszáló feladatokat
és játékokat.
A cél, hogy egymás irányába nyitott kultúra jöjjön létre a
munkahelyen, ahol a munkatársak otthon érzik magukat,
támogatást kapnak, és komolyan veszik őket. Ez nyilvánvalóan egy hosszú folyamat, amelyet egyetlen ember nem
tud elérni. Ha coachként azonban néhányat megvalósít
ez előbbi (vagy egyéb) ötletekből, el tud indítani egy folyamatot. Ne felejtse el a vezetőség és az érdekképviselet támogatását kérni, és vonja be a HR-ügyekért felelős
osztályt is a folyamatba! Ez nemcsak a képzés, hanem a
munkaerő felvételi-politika szempontjából is fontos. Minél
többen részesei a folyamatnak, annál nagyobb a hatás.

További ötletek (angol nyelven):
Gyakorlatok kultúraközi megértés elősegítésére:
http://www.culture-at-work.com/ex1xcincidents.html
Ötletek csapatépítő feladatokra
https://www.scienceofpeople.com/team-buildingactivities/
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8. KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK
— NAPLÓZÁS
BEVEZETÉS ÉS
HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
Mi a naplózás célja?
A reflektálás a coachok legfőbb kompetenciái közé
tartozik. Gondolataink kikristályosodnak, a munkánkat át
tudjuk alakítani, és új nézőpontokat és ötleteket kapunk,
ha másokkal, például kollégáinkkal és a mentorokkal
megosztjuk tapasztalatainkat.
A naplózás segítségünkre válik a reflektálásban, a munkánk átgondolásában. Az elméleti tudás és gyakorlati
munka párhuzamos végiggondolása segíti a coachot
szakmai fejlődésében, reflekción alapulva fejleszti a készségeket, akár egyedül, akár kollégákkal vagy mentorával
készíti el. A naplózás segíti a coach munkáját a visszatérő
hibák azonosításában, és szakmai fejlődése vagy változtatások megtervezésében is. Később visszanézve is jó
szolgálatot tehet, és segít felépíteni egy elméleti és saját
praxisra vonatkozó tudásbázist.

Hogyan írjam a naplómat?
A coach-napló a coaching munkában szerzett napi
tapasztalatok rögzítésére szolgál. Írásos formában lejegyezve és reflektálva könnyebben kontextusba helyezhetők a saját tapasztalatok, jobban összevethető az
elméleti háttérrel, segíti, hogy összehasonlíthatók, és más
coachokkal/kollégákkal/felettesekkel megbeszélhetőek
legyenek, illetve hozzásegít ahhoz is, hogy a coach reflektáljon munkájáról, és változtatásokat vezessen be.
A coach-napló tulajdonképpen egy szakmai napló, amely
titkos, nem kell megosztani senkivel, ha nem akarja, használható főként önreflexióra is. Hasznunkra válhat azonban
bizonyos részeket más coachoknak, feletteseknek vagy
mentoroknak megmutatni, és velük átbeszélni őket. Az így
szerzett külső vélemény rendkívül hasznos lehet, ha egy
nehezebb ügyben önmagától nem tud megoldást találni.
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Mit írjak a naplómba?
A coach maga dönti el, munkája függvényében, hogy
hogyan, és milyen formában szeretné vezetni a naplóját.
Segítségünkre lehetnek bizonyos struktúrák, és iránymutató kérdések, amelyre az alábbiakban kínálunk néhány
javaslatot, ám ezek tetszés szerint alakíthatók.
Miről írjak? Érdemes olyan szempontokkal kezdeni, amelyeket úgy érzi, jobban is tudott volna kezelni. Mit tudott
volna jobban csinálni? Miért tett úgy, ahogyan tett? Mit
kell tennie, hogy fejlődjön a munkájában (erőforrások, információ, támogatás, stb.)? Következő lépésként érdemes
ötletelni, utánajárni bizonyos dolgoknak, tanácsot kérni,
átbeszélni az ügyet. Ezután naplózható az előrehaladás,
mi segített, mi nem, stb.
Hogyan írjak? A napló a coach tulajdona, így azt javasoljuk, alakítsa kedvére. Legyen őszinte, használja a saját
szavait, ne gondolkodjon rajtuk sokat. Próbáljon mélyre
ásni, legyen rugalmas, és priorizáljon, ne próbáljon meg
mindent leírni, inkább a coaching munkája komplikált és
érdekes aspektusait ragadja meg. Próbálja minél hamarabb naplózni a történteket. Kérjen segítséget, ha szükséges.

Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que
actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la información.

MINTA
Az alábbiakban egy naplómintát, valamint két
rendszerezési javaslatot talál. A naplóminta igény szerint
megváltoztatható.

COACH-NAPLÓM
Név:
Szervezet:
Bejegyzés száma:
Bejegyzés dátuma:
Kiegészítő bejegyzések dátumai:

1 – FELÉPÍTÉS ÉS TARTALOM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jelenlegi probléma /kérdés
Érintett emberek
Céljaim és elmélkedéseim
Választott folyamat, hozzá kapcsolódó események
Eredménycélokkal való összevetés, mások véleménye
Nyílt kérdések, további információra, vagy utánkövetésre való igény
Saját megítélésem
Új / további ötletek

2 – IRÁNYÍTÓ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hol éreztem bizonytalannak magam? Hol csúszott ki a lábam alól a talaj?
Hibáztam? Van/volt-e minőségi hiba?
Hol nem vagyok megelégedve a teljesítményemmel?
Hol nem vagyok megelégedve a folyamattal?
Mit szeretnék máshogy, vagy jobban csinálni?
Milyen tudásom hiányzik? Miről szeretnék többet tudni?
Mit kell tennem, hogy a coaching praxisom fejlesszem?
...
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9. COACHING SEGÉDANYAGOK
— COACHING MEGÁLLAPODÁS
BEVEZETÉS ÉS HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
Coaching Megállapodások – A háromszög-szerződés

A különböző érintett felekkel a célok és keretek meghatározásakor az alábbi kérdések merülnek fel:

A háromszög-szerződés fogalmát először Fanita English
használta az ún. tranzakciós analízis terápia keretein
belül, később Nelly Micholt változtatott rajta . Vállalatokban és szervezetekben belsős vagy külsős coachként
sokszor nem azzal a személlyel szerződünk először,
akinek teljesítményének fejlesztését közvetlenül segíteni fogjuk. A szervezet méretétől és típusától függően
gyakran egy felettes vagy a HR-osztály keresi meg a
coachot.

• Mik a célkitűzések, és milyen eredményt várunk?
Hogyan lesznek ezek mérve?
• Milyen eljárást fogunk alkalmazni?
• Mennyi idő áll rendelkezésre, milyen gyakorisággal
kerül sor coaching ülésekre?
• Hogyan történik majd a felek közötti visszajelzés?
• Hogyan kezeljük a titoktartást?

Nagyon fontos különálló, egyértelmű megállapodást
vagy szerződést kötni minden résztvevő féllel. A szerződés alatt olyan egyértelmű megállapodást értünk,
amelybe mindkét fél nyíltan beleegyezett. Ezenkívül
minden félnek többé-kevésbé ismernie kell a többi fél
között létrejött megállapodás tartalmát.

A háromszög-szerződés segít ezeket a kérdéseket tisztázni. Átláthatóvá teszi az elvárásokat és megállapodásokat,
valamint segít felügyelni a coaching folyamatot. Még
akkor is, ha vállalati coachként meghatározott pozíciója
van, ez az átláthatóság nélkülözhetetlen az ügyféllel való
bizalom és fókusz megteremtése szempontjából. A három
fél elhelyezkedése a háromszögben rávilágít arra is, ha
elmozdul az egyensúly. Lehetséges, hogy a coach és az
ügyfél túl közel állnak egymáshoz, a munkáltató pedig túl
messze. Ilyen egyenlőtlenségek minden irányban megjelenhetnek, és gyakran okoznak nehézséget a coaching
folyamat során.

COACHING
MEGÁLLAPODÁS
A külföldi munkavállalóval (ügyféllel) kötött „szerződés”
– mi inkább megállapodásnak nevezzük – hasznos
eszköze a közös alapokról, tartalomról, és célkitűzésekről
való megegyezésnek.
A Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) által készített
megállapodás-minta (angol nyelvű):
https://coachfederation.org/app/uploads/2017/11/
SampleCoachingAgreement.pdf
Az ügyféllel kötött megállapodás előkészítése során szánjon időt arra, hogy nyugodt környezetben, lehetőleg félbeszakítás nélkül meg tudják beszélni a megállapodás
részleteit. Az alábbiakban a beszélgetéshez segítségül
felsorolunk néhány javaslatot.
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TIPPEK A MEGBESZÉLÉSEK LEVEZETÉSÉHEZ A KÜLFÖLDI
ÜGYFÉLLEL
1. Kezdeményezze a találkozást

3. Revízió

2. Első megbeszélés

• Rendszeres (előre meghatározott) időközönként
tartson visszatekintő megbeszélést (a coaching
folyamat időtartamától függően ez megtörténhet
egyszer, a folyamat közepén, vagy többször is).
• Érintették-e a megbeszélt témákat? Mely célok
valósultak meg?
• Szükséges-e a célok/témák újbóli meghatározása?

• Első találkozó célkitűzéseinek meghatározása,
időkeretek, stb.
• Mik az ügyfél elvárásai és céljai?
ɣ Mit vár a coaching folyamattól?
ɣ Mi a jelenlegi helyzet a munkahelyi
megelégedettség, magánélet, integrációs folyamat
tekintetében?
ɣ Szempontok, amelyekre érdemes figyelmet fordítani:
szakmai előmenetel, tanulási/képzési szükségletek,
magánélet és munka egyensúlya, motiváció,
kapcsolatok (munkatársak, barátok, család, stb),
társasági élet, hobbik, stb.
ɣ Mit vár az ügyfél?
• Mik a coach elvárásai? Mik a coach alapszabályai
(pl. titoktartás)?
• A coaching kezdeti időkeretei
• Találkozók gyakorisága és hossza (előre
meghatározott, és/ vagy eseti).
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4. Lezáró megbeszélés
• A coaching folyamat végén tartson megbeszélést az
eredményekről:
• Elérte-e az ügyfél a kitűzött célokat?
• Milyen hatással volt a coaching folyamat az ügyfélre,
a coachra, a szervezetre? Milyen szinteken?
• Hogyan értékeli a coaching folyamatot? Mi működött
jól, és mi nem?
• Mi lesz a folytatás? Milyen célok vannak még?
Milyen erőforrásokra / támogatásra van az
ügyfélnek szüksége ezek eléréséhez? Mit fog ezekkel
kapcsolatban tenni az ügyfél? Véget ér-e ezzel a
coaching kapcsolat, vagy újradefiniálják a kapcsolatot
és folytatják a folyamatot?

Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que
actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la información.

10. 10 KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK
— TÁJÉKOZTATÓ CSOMAG

BEVEZETÉS ÉS HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
Az integrációt segítő jó gyakorlatok egyike egy tájékoztató csomag készítése a külföldi munkavállaló részére a
vállalatba érkezésekor. Ezt elkészítheti a coach a külföldi
munkavállaló vállalatba történő érkezésekor figyelembe
veendő szempontok alapján, illetve ismerve, hogyan kell
felkészülni a fogadására és bemutatására.
A MaWIC képzésünk során a résztvevők egyik feladata
volt információt gyűjteni az országukról / régiójukról /
munkahelyük ügykezeléséről, amelyek hasznosak lehetnek egy külföldinek. Ez tartalmazott egy általános tájékoztatót a vállalatról, információkat a munkaügyi szabályozásokról, szociális juttatásokról, egészségügyi biztosításról,
stb, ezenkívül technikai szempontokra is kitért, mint például
a képzettség elismerése. A résztvevők visszajelzései alapján ez a feladat rendkívül hasznos volt számukra, ugyais
közvetlenül fel tudták használni munkájuk során.
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Érdemes egy hasonló csomagot összeállítani a saját munkahelyéről és országáról. Sok vállalat már rendelkezik
ilyen anyaggal új munkavállalók részére. Ha az Öné is,
nézze át, és egészítse ki olyan információkkal, amely egy
nemcsak a vállalathoz, de az országba is újonnan érkező munkavállaló számára hasznos lehet. A tájékoztató
csomagba érdemes minden olyan információt belefoglalni, amelyre ügyfelének szüksége van munkába álláskor.
Nagyban segíteni fogja a külföldi munkavállalót az írott
anyag, ez ugyanis segíti a megértést, és csökkenti a kérdések számát, ezenkívül a munkatársaknak és a coachnak
is hasznos, hiszen így minden információ egy helyre van
gyűjtve, amely könnyedén elérhető, ha szükség van rá.
Sok munkának tűnhet az összes információ összegyűjtése,
ám rengeteg előnnyel jár!

Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que
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TÁJÉKOZTATÓ CSOMAG ÚJ MUNKAHELYRE
ÉRKEZÉSHEZ
Mivel minden szervezet különbözik, és országonként változik a munkaügyre, oktatásra és képzésre, szociális juttatásokra, stb. vonatkozó szabályozás, minden tájékoztató
csomag más és más. Az alábbiakban inspirációnak össze-

gyűjtöttünk néhány megfontolandó szempontot. További
ötletekért ld. #6. kártya – A beilleszkedés elősegítése
munkahelyen kívül.

TÁJÉKOZTATÓ CSOMAG JAVASOLT TARTALMA
1. Információ a vállalatról / szervezetről

3. Fontos helyi információk

• Általános téjékoztató (misszió, méret, forma, stb.)
• A vállalat rövid története
• Szervezeti ábra, fontos kapcsolattartók
• Fontos osztályok és személyek (HR osztály, coaching
és képzési kapcsolatok, érdekképviselet, stb.)
• Kommunikációs lánc (munkavállaló és felettesek
közötti kommunikáció)
• Munkaidő, beosztás, műszakok, stb.
• Fizetés felépítése (alapfizetés, juttatások, bónusz, stb.)
• Fizetés kifizetése: kifizetés módja (pl. banki átutalás),
fizetési nap (pl. hó utolsó napja)
• Próbaidő
• Betegségek – mit kell tenni, kit kell tájékoztatni
• Vállalatra jellemző szociális és biztosítási szempontok
(pl. kiegészítő szabadság, javadalmazás, kiegészítő
juttatások, stb.)
• Fontos munkahelyi egészségügyi biztonsági szabályok
• Öltözködési előírások

• Egészségügy – helyi orvosok és klinikák
• Oktatás és gyermeknevelés – iskolák, bölcsődék, helyi
kapcsolattartók
• Hobbi és szabadidő – klubok és egyesületek,
könyvtárak, külföldi szervezetek, stb.
• Szállás és lakhatás – kapcsolattartók, finanszírozási
rendszerek, stb.

2. Gyakorlati információk (szabadság, társadalombiztosítás, stb.)
• Munkaszüneti napok (beleértve a vallási ünnepeket)
• Szabadsággal kapcsolatos szabályok
• Társadalmi biztosítások – egészségbiztosítás,
nyugdíjalap, munkanélküliségi biztosítás, stb. Hogyan
működnek? Milyen kötelezettségeim vannak, és mire
vagyok jogosult? Betegség, szülési szabadság, stb.?
• Adózással kapcsolatos ügyek és információk
• Munkavállalói képviselettel kapcsolatos jogok
• Oktatási és gondozási szabályozás az országban
(kötelezettségek, költségek, stb.)
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4. Különleges támogatási rendszerek a szervezeten belül és kívül
• Tanácsadás és támogatási struktúrák, kapcsolattartók
• Mentori rendszer, nyelvi tandempartner,
munkavállalók, külföldiek, nők képviselete, stb.
5. Egyéb / ajándékozás / ajándékutalványok
• Promóciós anyag a vállalatról
• Ajándékutalványok közeli helyekre (pl. mozi,
edzőterem, stb.)

Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que
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11. KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK — KIEGÉSZÍTŐ
ANYAGOK – KARRIER-TANÁCSADÁS
SZEMÉLYES FEJLŐDÉSI TERV
A személyes fejlődési terv segíti a külföldi ügyfél szakmai fejlődési terveit és céljait megbeszélni, ezenkívül a coach saját
fejlődésének elősegítésére is felhasználható.

Név:
Célok

Feladatok

4 Mit szeretnék
elérni?

4 Mit fogok megtenni 4 Mi állhatja az
a fejlődési céljaim
utam céljaim eléréséelérése érdekében?
ben?

Akadályok

Megoldások
4 Hogyan tudom
leküzdeni az akadályokat?

Időtartam &
határidő
4 Részletes ütemterv?

1.

2.

3.

ELLENŐRZŐ LISTA - KÉPZÉSI ÉS TANULÁSI SZÜKSÉGLET
INDIKÁTORAI
Az alábbi lista olyan jeleket tartalmaz, amelyek arra engednek következtetni, hogy az egyénnek meg kell, vagy meg
szeretne tanulni valamit:
Sokat kérdez
Kíváncsi, érdeklődést mutat
Gyakran hezitál, bizonytalan
Feladatokat kerül, próbál kitérni
Hibázik, munkája minősége megkérdőjelezhető
Idegeskedik, úgy tűnik, túl sokat vállal
Gyakran tapasztal konfliktusokat, panaszt
Munkával való elégedetlenség
Lassan, nem hatékonyan dolgozik
Kerüli a változásokat
Befejezetlenül hagy munkát
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IRÁNYMUTATÓ TANULÁSI SZÜKSÉGLET MEGFIGYELÉSÉRE
• Hogyan közelíti meg a munkavállaló az új
feladatokat? Hogyan készül fel a munkára?
• Milyen, feladatokhoz köthető kihívásokra nem
született még (megfelelő) válasz? Milyen minőségbeli
hiányosságok merültek fel? Milyen hibák merülnek fel
újból és újból?
• Mit tesz, ha egy rábízott feladatot elvégez?
• Hogyan bánik az ügyfelekkel? Hogyan válaszol az
igényeikre?
• Hogyan reagál váratlan nehézségekre,
megszakításokra, problémákra?
• Felismeri-e önállóan a saját hibáit, nehézségeit,
korlátait, és hogyan kezeli őket?
• Milyen bizonytalanságra, túlterheltségre utaló jele
van? Mi tűnik nehéznek?
• Hogyan kezeli a stresszes időszakokat, amikor sok
dolgot kell egyszerre elvégezni?
• Hogyan osztja meg munkáját, hogyan kezeli az
idejét?
• Hogyan reagál, ha egy munkatárs felhívja egy
hibájára a figyelmét? Hogyan fogadja a javításokat?

• Hogyan használja fel a kollégáktól kapott tanácsokat
és segítséget? Hogyan viselkedik, ha másoknak van
segítségre szüksége?
• Mit kerül el, mit hagy figyelmen kívül?
• Milyen konfliktusok, panaszok térnek vissza? Hogyan
viselkedik konfliktusban?
• Hogyan szerez információt munkatársaktól, hogyan
adja ezt az információt tovább?
• Mennyire veszi figyelembe a gazdasági hatékonyság
szükségességét?
• Hogyan alkalmazza szaktudását és készségeit?
• Hogyan használ írott és egyéb forrásokat?
• Hogyan mutatja be munkája eredményét? Hogyan
kezeli a munkájuk során felmerült kérdésekre?
• Amennyiben a munkavállaló vezetői szerepben
dolgozik: Hogyan viszonyul ehhez? Hogyan bánik a
beosztottaival?
• Elemzés: milyen képzési szükséglet (technikai,
módszertani, személyes, társas) merül fel?

HIVATKOZÁSOK, TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK ÉS FORRÁSOK

Sokszínűség értékelése: útmutató külföldiek
munkaerőpiaci integrációjához:

További információ és segédanyagok karriertanácsadás területén (angol nyelvű források)

https://www.cedefop.europa.eu/files/6124_
en.pdf

Mire figyeljünk külföldieknek nyújtott karriertanácsadáskor:
https://rightstogo.weebly.com/what-is-importantin-career-counseling-of-migrants-and-refugees.html
zemélyes fejlődési terv elkészítése:
https://www.managers.org.uk/knowledge-bank/
personal-development-planning
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Felsőoktatás külföldiek és menekültek részére:
https://ec.europa.eu/education/policies/highereducation/higher-education-for-migrants-andrefugees_en
Kézikönyv előzetes tudás elismeréséhez:
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/
enhancement-and-development/recognitionof-prior-learning-toolkit---worksheet-and-cards.
pdf?sfvrsn=af7cf581_14
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12. KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK —
FELADATOK ÉS JÁTÉKOK
BEVEZETÉS ÉS
HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
A coach számára mindennapi munkája során bizonyára ismerős az a probléma, hogy sokszor gondot jelent a
munkavállalót kiragadni a munkavégzésből, és elhatárolni némi időt valódi coaching munkára. Néha azonban
egy kis „játékidő” nagyban hozzájárulhat konfliktusok,
problémák kezeléséhez, a tanulási folyamat támogatásához, és a beilleszkedési folyamat elősegítéséhez. A
kulcsszó a gamifikáció, vagyis játékosítás. A következőkben összegyűjtöttünk néhány ötletet, ám ezeken kívül is
rengeteg segédanyag áll rendelkezésre, amelyet felhasználhat és igényeire szabhat.

BEILLESZKEDÉST ELŐSEGÍTŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK
A személyiség-játék

Levél önmagamnak

Mi a játék célja? A személyiség-játék kihangsúlyozza,milyen széles a kulturális identitásunk skáláját, érzékenyít és tudatosítja a résztvevőkben, hogy személyiségünk
számtalan rétegből áll, amelyek túlmutatnak a földrajzi és
etnikai származáson.

Mi a játék célja? Klasszikus feladat változásokkal teli
időszakban (ebben az esetben a munkahelyi és azon kívüli beilleszkedés folyamatában) önreflexió elősegítésére
és tervek előkészítésére. Célja, hogy a külföldi ügyfél végiggondolja, hol tart jelenleg az integrációs folyamatban,
és célokat határozzon meg a közeljövőre nézve.

Résztvevők száma, időtartam? Közepes, vagy nagyobb méretű heterogén csoportban érdemes játszani,
minimum 10 fővel. Előkészítéssel és levezetéssel együtt
időtartama körülbelül 15-20 perc.
Hogyan kell játszani? A résztvevők körben ülnek, a
játék levezetője tulajdonságokat olvas fel, és mindenki feláll, akire jellemző az adott tulajdonság. Ez lehet például
„tavasszal született”, „van gyereke”, „szereti a jégkrémet”,
stb. A csoporttól függően a tulajdonságok (főleg) személyesek. Érdekesebbé válik a játék, ha személyes, szakmai,
kulturális háttérre vonatkozó állítások is elhangzanak, ám
legyen ezekkel óvatos. Hagyjon időt arra, hogy a résztvevők szétnézzenek, és megfigyeljék, kiket kapcsolnak össze
az állítások.
Előkészületek, szükséges anyagok? Készítsen elő
egy listát a tulajdonságokkal, és írjon fel néhány (főként)
személyes plusz állítást is, amelyet csoport viselkedésétől
függően felolvas. Nincs szükség segédanyagokra.

https://www.project-mawic.eu

Résztvevők száma, időtartam? Egyénileg, vagy csoportban is végezhető, munkaidőn belül vagy kívül is kijelölhető a szükséges idő.
Hogyan kell játszani? Kérje meg külföldi ügyfelét,
hogy írjon levelet egy év múlva lévő önmagának levelet. Támogassa segítő kérdésekkel: „Képzelje el önmagát
egy év múlva. Mit ért el? Mi fog változni? Mi jelentett nehézséget? Mire lesz büszke? Milyen tanácsot adna most
önmagának? Szeretne valamit megkérdezni önmagától?
Mire szeretne emlékezni? Hagyja szabadon szárnyalni a
képzeletét!”
Előkészületek, szükséges anyagok? Papír, toll,
boríték, pecsét. Kérje meg ügyfelét, hogy címezze meg
és ragassza le a borítékot. A coach feladata, hogy egy
egyeztetett időpontban küldje el ezt a levelet. Egy év megfelelő határidő a feladat céljainak elérésére. Ne felejtse el
feladni a levelet!

Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que
actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la información.

Barnga – Interkulturális kártya

Vakvezetés

Mi a játék célja? Ez a feladat nagyszerűen rámutat,
mennyi rejtett szabály működik a különböző kultúrákban.

Mi a játék célja? Bizalomépítés, kommunikáció fejlesztése, tehetetlenség/bizonytalanság érzéseie történő érzékenyítés.

Résztvevők száma, időtartam? Nagyobb csoporttal
érdemes játszani (minimum 9 fő, lehetőség szerint többen),
minimum 45 percet kell rászánni a bevezetéssel és levezetéssel együtt. Nehézkes emiatt a munkahelyen megszervezni, remek játék lehet azonban egy kulturális est, vagy
egy interkulturális kompetencia tréning keretein belül.
Hogyan kell játszani? Minimum három, csoportonként
minimum három főből álló csapat játssza. Érdemes 4-5,
csoportonként 4-6 fős csapattal játszani. A résztvevők
csoportonként leülnek egy-egy asztalhoz egy pakli kártyával, és személyenként egy játékszabállyal. A szabályok elsajátítása után játszanak néhány kört, ezután a moderátor összegyűjti az összes játékszabályt, a résztvevők
pedig beszéd nélkül, csendben játszanak tovább. Egy kis
idő után a moderátor megkér egy-egy résztvevőt (szintén
némán), hogy üljön át más asztalhoz, anélkül, hogy az
tudatában lenne, hogy minden asztalnál más szabályok
szerint játszanak – ekkor kezdődik a zűrzavar. A játék végén a résztvevők megbeszélhetjük a tapasztalataikat, és
közösen reflektálnak arra, milyen félreértések és csapdák
származnak abból, ha (nem csak kulturálisan) különböző
emberek élnek egy közösségben.
Előkészületek, szükséges anyagok? Elég sok előkészületre van szükség, ám megéri időt szánni rá! Alaposan olvassa át a játékszabályokat és a moderálási
útmutatót. Szükséges anyagok: kártyapaklik (a csoportok számától függően), (különböző) játékszabályok
nyomtatva minden egyes résztvevőnek. Moderálási útmutató és játékszabályok az alábbi honlapon elérhetők:
http://intercultural-learning.eu/Portfolio-Item/barnga/

Résztvevők száma, időtartam? Minimum két fő, az
időtartam 20-30 perc, a csoport méretétől függően. Játszható egy külföldi résztvevővel, vagy csoporttal is. Munkafolyamaton belül vagy kívül is kijelölhető erre idő.
Hogyan kell játszani? Páros gyakorlat. A pár egyik
felének szemét bekötjük, így kell együtt áthaladniuk egy
nehezített pályán (használjon székeket, asztalokat, egyéb
bútorokat az útvonal kijelölésére). A látó fél feladata, hogy
a bekötött szemű társa biztonságban végigérjen a pályán.
Utólag megbeszélik: Hogyan boldogultak? Hogyan érezték magukat? Ezután ugyanígy visszafelé is végigmennek
a pálya útvonalán, ám ezúttal az utasítás megváltozik:
a bekötött szemű fél vezet, látó társa pedig csak akkor
avatkozhat közbe, ha nem látó társa segítséget kér, vagy
veszélybe kerülne. Ezután megbeszélik: Hogyan érezték
magukat ez alkalommal? Nehezebb, vagy könnyebb
volt? Ha van még rá idő, cserélje meg a szerepeket, hogy
minden résztvevő megtapasztalhassa mindkét szerepet.
Előkészületek, szükséges anyagok? Nincs szükség
előkészületre. Anyagok: sál, vagy ruhadarab a szem bekötésére.

HIVATKOZÁSOK, TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK ÉS FORRÁSOK

Interkulturális tanulás kézikönyv
http://intercultural-learning.eu/toolbox/

Az alábbi linkek további ötleteket és játékokat
tartalmaznak. A lista nem teljes, viszont könnyen
találhat számos egyéb ötletet, amely megfelel az
igényeinek.

Csapatépítő gyakorlatok
https://www.mindtools.com/pages/article/teambuilding-communication.htm

https://www.project-mawic.eu

Képzési módszerek gyűjteménye
http://migobi.eu/products/

