
Úloha na jún 

 

„Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov medzi ľuďmi a medzi 

kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v myšlienkach a správaní sú očarujúce, sú časťou zaujímavej 

rozmanitosti života, nie niečím, čoho sa treba báť.“( Gene Roddenberry  americký televízny scenárista 

a producent ) Zdroj: https://citaty-slavnych.sk 

 

Hra – Interkulturálna hra- poznávame kultúry  

Spoznaj čo znamená  iná kultúra  

Ocitli ste sa v multikulturálnom meste, v meste plnom rôznych národnosti, kultúr, kde žijú rôzne 

skupiny ľudí, a tak aj majú rôzne  správanie, rôzne veci pokladajú za normálne, majú svoje zvyky a 

tradície.  

V tomto meste sa  chcú spoznať dve kultúry. Rozdeľte sa do dvoch skupín, každá skupina  bude 

vytvárať svoju vlastnú kultúru. Nájdite si svoje miesto, kde Vás nebude nikto rušiť. Každá skupina si 

vytvorí  a bude diskutovať  o svojej kultúre, o tom ako sa  členovia skupiny  správajú, komunikujú, ako 

sa obliekajú, ako slávia sviatky,  určia si svoje pravidla kultúry. ( max čas na  vytváranie kultúr 25 min)  

Cieľom hry je:  

- zažiť, čo je to nová/ iná kultúra, ako tá na ktorú sme zvyknutí  a tú ktorú pokladáme za bežnú,   

- byť otvorenejší voči cudzincom a ich kultúre v našom prostredí a vyvolať diskusiu o tom, ako   

môžeme pomôcť cudzincom žiť v našej kultúre.  

Príprava:  

 Na prípravu si  vyčleňte aspoň jedu hodinu a ďalšie 2 hodiny na hru.  

 Na hru zavolajte aj ďalších vašich kamarátov  ideálny počet  10 -14 ľudí. Tuto hru si môžete 

zahrať  napríklad dve skupinky, ktoré súťažia v etapovej hre, alebo zapojiť spolužiakov, 

kamarátov.  

 Na hru by ste mali mať dve miestnosti/ alebo nejaký priestor, kde sa  skupinky  (napr  5 a 5 

hráčov nebude navzájom vidieť a počuť.  

 Na hru potrebujete mať pripravené  papier na písanie, ceruzky, niečo na rozdelenie skupiny, 

luxusné oblečenie, bežné oblečenie, špecifické oblečenie typické pre úlohu, ktorú máte ( veci, 

aby ste sa mohli kultúrne odlíšiť ) 

Postup: 

Simulačná hra obsahuje päť krokov: 

1. Vysvetlenie: Vedúci hry budú vysvetľovať nasledujúce kroky a rozdelia účastníkov do dvoch skupín. 

https://citaty-slavnych.sk/


2. Príprava skupiny: Za 20-25 minút musia skupiny vytvoriť pravidlá svojej novej kultúry. Mohlo by to 

byť všetko od jednoduchých pozdravov rozdielne postavenie mužov a žien alebo náboženské 

postupy. Vedúci hry sú k dispozícii na otázky počas toho času. 

3. Keď už budete mať vytvorenú svoju kultúru, tak každá skupina vyšle jedného návštevníka, ktorý 

pôjde do druhej skupiny, pôjde spoznávať novú kultúru, bude komunikovať s členmi tejto skupiny, 

spoznávať ich pravidlá. Po  desiatich minútach sa návštevníci vrátia do vlastnej skupiny a povedia o 

svojich skúsenostiach. Cieľom návštevníkov je spoznať  všetky pravidlá a byť schopní vysvetliť druhú 

kultúru svojim vlastným skupinám. Skupiny následne vyšlú ďalšieho návštevníka . Potom sa uskutoční 

druhá výmena, tentoraz návštevník už pozná niektoré pravidlá z rozprávania prvého návštevníka a 

snaží sa zapadnúť do skupiny. Návštevníci budú mať niekoľko spoločenských situácií/ postavení , ako 

je jednoduchý študent, bezdomovec, alebo vysokokvalifikovaný politik, ktoré  druhá skupina už 

nebude vedieť, takže pravdepodobne budú musieť reagovať inak. 

 

4. Prezentácia: Po ďalších desiatich minútach sa skupiny stretnú  a prezentujú druhú skupinu, jej  

pravidlá a správanie kultúry so skúsenosťami návštevníkov a rozprávanie prvého návštevníka. Potom 

iná kultúra môže opraviť alebo povedať, čo oni premýšľali o svojich pravidlách. 

5. Diskusia: V poslednom kroku vedúci hry kladie otázky na začatie diskusie o význame tejto 

simulačnej hry, naplnenie cieľov.  

Otázky k diskusii:  

· Ako  ste sa cítili, keď ste nepoznali  pravidlá a život v inej kultúre ? 

· Ako ste sa cítili, keď niekto z inej kultúry nejde/ nespráva sa  podľa  pravidlá vašej kultúry? 

· Niekedy je ťažké vidieť, že váš spôsob, ako robíte  veci  je vplyvom  kultúry.  Je ľahké si myslieť, že to, 

čo robíte vy  je normálne, a čo robia iní ľudia je ich kultúrou.  

 Môžete uviesť príklady kultúrnych vecí z vlastného správania alebo noriem? 

· Aké pravidlá a očakávania máte vo svojej kultúre a  nie je zrejmé pre iných ľudí? 

· Máte nejaké skúsenosti s nedorozumeniami v dôsledku kultúrnych rozdielov ? 

· Ako môžete uľahčiť niekomu, kto nie je zvyknutý na vašu kultúru, aby sa cítila pohodlne a vítaný? 

 

 


