
Предизвикателства пред разбирането



�Що е култура? Тясно и широко разбиране за култура
�Културата е система от представи, значения, възгледи или запас от знания, които са общо достояние на група хора и които те ползват като поведенчески ориентири.
�Кой създава културата? Връзката индивид-култура
�Как се предава културата? Динамика и статичност на културата



�Процес на взаимно предаване на съобщения (действия, намерения, цели)
�Типология на комуникацията
�Разбирането

�Принцип на сътрудничеството; яснота и икономичност, вежливост
�Вербална и невербална комуникация
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�Интерактивен процес на комуникация между хора от различни култури
�„Смутена“ комуникация
�Проблемът за културната чуждост

�Асиметрия на междукултурното общуване 
�Културен релативизъм
�Участниците в ИКК имат различни семиотично съотнесености за декодиране на посланията



Общуване с код и разпознаване на кода“- Каква ситуация показва упражнението? Реалистична ли е? Какво се случи – кой успя и кой ня да осъществи комуникация? Защо? Какви умения са необходими, за да осъществиш успешна муникация? Какво значи успешна комуникация? От кого/какво зависи успешната комуникация?
На масата“- Българско семейство е поканило семейство шведи на гости. Масата е отрупана с ястия. макините често подканват приятелите си да си вземат от сложеното на масата и това озадачава тите.- Не правете така на масата в чужбина:Китайикога не оставяйте пръчиците за храна кръстосани в чинията или на масата. За китайците това е мвол на смъртта. Те имат също поверие, че ако барабаните с пръчиците по чинията, вие и вашитеца ще бъдете вечно бедни. Сърбането на горещия чай е проява на добро възпитание.Германияръстосаните нож и вилица в чинията означават, че не сте приключили с яденето.Италия изчаквайте да сервират спагетите на всички, за да започнете да ядете. Италианците имат говорка: „Ако спагетите или приятелите не са горещи, не стават за нищо“.Турцияоставете половината от кърпата си на масата, а останалата половина оставете да виси. Тук важи авилото, че храната се взема само с дясната ръка, след което я бършете в кърпата.


