
 

 

 

 

 

 

 

BESZÉLJ ÚGY, HOGY ÉRDEKELJE  

– HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ PEDAGÓGUSOKNAK 

 

 

Szolgáltató intézmény neve és pontos címe:  

Értsünk szót Kft. 2112 Veresegyház, Sportföld u. 23/j. 

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:  

dr. Skita Erika +36209573356; info@ertsunkszot.hu 

 

Célcsoport: pedagógusok 

A képzés célja:  

A rögzült, gyakran hatástalan kommunikációs technikák felváltása, hatékony technikák 

megismerése, alkalmazása.  

Konfliktuskezelés, érzelmi és társas intelligencia készségek és az empátia tudatos használata. 

A továbbképzésen megismert módszerek hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztvevők megértsék a 

diákok tanulásra/együttműködésre való motiváltságának, és érzelmi hozzáállásának kapcsolatát, 

és támogatni tudják azt. 

Kiemelt célok: 

- Konfliktuskezelési és kommunikációs technikák elsajátítása, a résztvevő saját élményeinek 

bevonásával;  

- Kommunikációs képességek fejlesztése és bővítése (bizalmi légkör megteremtése, értő 

figyelem, meghallgatás, megértés, a negatív érzelmek kezelése, elvárások kölcsönös 

ismertetése, közös és/vagy csoportos megoldáskeresés, megoldási tervek készítése és azok 

követése) saját élményű tapasztalatok szerzése;  

- A kommunikációban részt vevő felek (tanár/diák, tanár/szülő) és érzéseik tiszteletben tartása a 

konfliktusos helyzetek feloldása során.  



 

A képzés főbb tartalmi elemei:  

 

- A tanulást akadályozó érzések felismerése, kezelése 

- Együttműködés új útjai (7 módszer az együttműködésre) 

- Módszerek büntetés helyett 

- Problémamegoldás közösségben 

- A motiváló dicséret és építő kritika 

- A skatulyázás veszélyei és lehetőségek az elkerülésére 

- Szülő-pedagógus kommunikáció 

A képzés módszerei: 

Helyzetgyakorlatok, szituatív játékok, brainstroming, kooperatív technikák. A résztvevők 

biztonságos környezetben, játékos formában tapasztalják meg a kommunikációs technikák 

hatását, és a módosítás lehetőségeit. A learning by doing és a saját élmények tanulás igen 

hatékony és szemléletformáló hatású is, a résztvevők kifejezetten gyakorlatközpontú 

továbbképzésen vehetnek részt. 

A csoportmunkát felváltva alkalmazzuk páros és kis csoportos gyakorlatokkal, amelyek 

egymásra épülve mutatnak új lehetőségeket és módszereket a pedagógusok számára. Ezen új 

technikák segítségével képesek lesznek összeállítani a saját rendszerüket, amelyet alkalmazva új 

alapokra helyezhetik mind a tanár-diák, mind a pedagógus-szülő kommunikációt. 

A csoport tagjainak aktivitása, tapasztalataik megosztása további megerősítést jelent a 

folyamatban, és a tervek összeállítása során is. 

Fejlesztendő kompetenciák:  

Együttműködés, kommunikáció, személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés, problémamegoldás, 

érzelmi és társas intelligencia, értő figyelem, empátia, hitelesség, érzelmek tudatos használata, 

felelősségvállalás, tolerancia, nyitottság, bizalom, pedagógiai értékelés. 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

Tervezett időpont: 2015. augusztus 16-21. 

A továbbképzés javasolt időtartama: 

Érkezés: 2015. augusztus 16. vasárnap  

Távozás: 2015. augusztus 21. péntek 



Tervezett helyszín: 

Napsugár Hotel***Orosháza-Gyopárosfürdő, Hűvös u. 2-4. 

Szállás: 2 ágyas szobákban, büféreggelivel, ingyenes parkolás 

Menüválasztásos ebéd és büfévacsora a szállodában 

Megközelítés: Orosháza Szeged és Békéscsaba között található, autóval, vonattal és busszal is 

jól megközelíthető.  

A továbbképzés helyszínének közelében vonat- és buszmegálló is található. 

Térkép: http://napsugar-hotel.hu/kapcsolat 

 

Kulturális programok: 

Darvas József irodalmi emlékház:  

Városi Képtár 

Kútmúzeum 

Szántó-Kovács János Múzeum 

Panoráma kilátó 

Gellértegyháza történelmi park 

XII. Európai kenyérünnep (augusztus 20.) 

Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark 

http://napsugar-hotel.hu/kapcsolat

