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A kulturális fordulat

1. Hiány (Deficit) alapú megközelítés
A kulturális különbségek negatívan befolyásolják az oktatást, ezért minimalizálni kell, 

vagy meg kell szüntetni azokat. 1960-as, 1970-es évek

2. Kultúrák különbözőségén (Difference) alapuló megközelítés
A különbségek léteznek, de ezek különbségek és nem hiányok.
1970-es, 1980-as évek

3. Univerzális (Universal) megközelítés
A kulturális különbségek léteznek, de minimális szerepet játszanak a tanulásban vagy 

az oktatás gyakorlatában. A jó oktatás (tanítás) egyetemes,  így minden tanuló esetében 
alkalmazható. 1990-es évek



4. Kultúraazonos, a kulturális „javak”-ra alapozó megközelítés 
(Culturally responsive, “assets” approach)
A kultúra és a kultúrák működésmódja hasznos forrás, melyet fel lehet  használni az 

oktatás (tanítás) tervezéséhez. 1990-es évektől-

(Rueda és Stillman 2012, 248.)



A kultúraazonos szemlélet és gyakorlat, 
valamint azok alapfeltételei az oktatásban 

és a tanácsadásban ugyanazt jelentik.
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Paradigmaváltás mind a pedagógiai mind a tanácsadási gyakorlatban

Kiindulópont
Létezésünk, identitásunk egyéni- csoport és univerzális összetevőkből áll-
bármelyik figyelmen kivül hagyása az identitás egyik alapösszetevőjét   iktatja ki.

Iskolai és a családi kultúra illeszkedése/közelítése
Tanácsadás és a csoportkultúra közelitése- kultúra specifikus segítés



„A kultúraazonos pedagógia (culturally responsive 
teaching) a különböző etnikai csoportokhoz tartozó diákok 
kulturájánák jellemző vonásait, tapasztalatait és perspektiváit 
használja fel  hatékonyabb tanításuk érdekében. Azon a 
feltevésen alapul, hogy ha az iskolai tudás és készségek a 
tanulók referencia keretébe és megélt tapasztalataiba 
illeszkednek, személyes jelentésük lesz, vonzóbbá és 
érdekesebbé válnak, valamint könnyeben és alaposabban 
elsajátithatóak.
Következésképpen, a más-más etnikumú tanulók iskolai 
teljesitménye javul, ha saját kulturájukon és 
tapasztalataikon keresztül tanítjuk őket. (Gay 2002, 106.)



A multikulturális tanácsadás elmélete (MCT) 
azon a nézeten alapul, hogy a  különböző 

(etnikai stb.) csoportok legjobban  a segítés 
kultúraspecifikus stratégiára reagálnak.



„A multikulturális tanácsadás elmélete (MCT) 
kitágítja a segítő kapcsolat távlatait azáltal, hogy 
egyensúlyt teremt az individuális megközelítés és a 
közösség valósága között. Elismeri, hogy családokba, 
.... közösségekbe és kultúrákba ágyazottan élünk.
Sok tekintetben  a multikulturális csoport tanácsadás 
megfelelőbb a kultúrák közti tanácsadásban, mint az 
egyéni tanácsadás.” (idézi Sue 1996, 814)



A kultúraazonos pedagógiai gyakorlat feltételei:

1. A kulturális sokféleségre vonatkozó tudás
A csoporkulturák jellemző vonásainak ismerete
A csoport hozzájárulása az adott ország történelméhez-
társadalomfejlődéséhez 

Kulturálisan releváns tanterv kidolgozása
Törődés demonstrálása és a tanulási környezet-tanulói közösség 
megteremtése  - scaffolding, kooperáció,tevékenységközpontúság stb.
Kultúrák közötti kommunikáció-kommunikációs stílus (high és low context)
Folytonosság (megfelelés-kongruencia) az oktatásban – pl. tanítási és 
tanulási stílusok közti megfelelés



A kulturális tudás
A kultúra sokmindent felölel, de vannak olyan dolgok, amelyek a 
pedagógusok számára fontosabbak a többinél, mert közvetlenül 
hatnak a tanításra és a tanulásra.

Ilyenek pl. a csoport értékei, hagyományai, kommunikációja, 
tanulási stílusa és kapcsolati mintái. (Gay 2012, 107)
Ezen belül pl. közösségi prioritások- kooperatív probléma 
megoldás - feladatteljesítés,

felnőtt - gyerek viszony
nemi szerepek

2. Funds of knowledge
3. Családtörténeti megközelítés



Erős és gyenge kontextusú kultúrák



Monokróm időhasználat (Monochronic time)
Egy időben adott térben egy tevékenység folyik- pontos tervezés
‚time-management’
Általában gyenge kontextussal jár együtt.

Polikróm időhasználat (Polychronic time)
Interakció fontosabb az időnél
Több tevékenység egy időben és térben 
Általában erős kontextussal jár együtt.
(Hall, E.T.)



A tanácsadás kulturális vonatkozásai

Fókusz: individuális vs.közösségi
Érzések kifejezése-verbális vs.- non-verbális kommunikáció
Nyitottság és intimitás
Belátás
Verseny és kooperáció
Lineáris-statikus időfelfogás
Felelősség
Tudományos epiricizmus  



A kulturális szakadék áthidalására a tanácsadónak
1. Meg kell ismernie saját előfeltevéseit és 
elfogultságait
2. Meg kell ismernie azokat a kultúrákat, amelyből 
kliensei származnak, és amelyben élnek
3. Kulturálisan illeszkedő intervenciós stratégiákat 
kell kialakítania



Családi kultúrák
Új családfelfogás- időben, térben kiterjesztett többgenerációs család- szimbolikus család
Milyen család, milyen kultúra reprezentációjáról van szó, ha szétszóródott a család?

A szimbolikus család, amelynek tagjai – legyenek távoli vagy 
közeli rokonok, élők vagy holtak- elsősorban emlékezetünket és 
képzeletünket népesítik be, s a minták sokaságával lehetőséget 
teremtenek arra, hogy a tényleges döntés kockázata nélkül megéljünk
akár tucatnyi életet, bejárjuk rég eltűnt korok helyszíneit és 
intézményeit. 
A szimbolikus család tehát egy olyan -történeti- társadalmi-földrajzi-
térben és időben  kiterjesztett rendszer, mely kitágítja szűkös 
földrajzi- fizikai létünket, miközben ( akár tudunk róla, akár nem), határt és 
irányt szab cselekedeteinknek, választásainknak.  (Boreczky 2004)



Családtörténeti megközelítés
A történeti, társadalmi és földrajzi tér- rendszer- egyes elemei, 
mint a kultúra egyes rétegei láthatatlanok 

A változás során egyes elemei lassabban, mások gyorsabban 
változnak, egyes elemei megőrződnek, áthagyományozódnak, 
mások átalakulnak, illetve eltünnek (hibriditás)

Folytonosság és szakadások, kohézió és széthullás  
(rendszerjellemző)



A változáshoz való alkalmazkodás
a családi rendszer egésze- minden család sajátos, egyéni  
modell   - mítoszok, eredettörténetek, történetek- epizódok,
mintázatok (párválasztás, foglalkozásválasztás, lakhely stb.)

1. Zárt rendszer-nyitott rendszer (expanzió, minták)
2. Reflektivitás- adaptivitás (örökített „megkűzdési stratégiák”,  

narratívák stb.)



A családtörténet- a család megismerése- csak a 
többgenerációs folyamatok megismerése lévén lehetséges

Mit tehet, miben segíthet a pedagógus, a tanácsadó?
láthatatlan láthatóvá tétele (értékek)
törésvonalak -kontinuitások visszaállítása
(pl. „használható” minták)
történetek elmesélése (értelemadás)



Köszönöm a figyelmet!
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