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Résztvevői tájékoztató 
 
 

A képzési időpontja: 2019. május 10 -12. 

A képzés helyszíne: Új Nemzedék Központ Közösségi Tér (7624 Pécs, Szent István tér 17.)  

A képzéssel megszerezhető képzettség, kompetencia: 

• A képzésben részt vevő megismeri kommunikációs alapfogalmakat és működési szinteket, 
a kommunikáció folyamatát és a folyamat során fellépő akadályokat, a hatékony 
kommunikáció összetevőit, a konfliktuskezelési stratégiákat, és az asszertív kommunikációs 
technikákat. 

• Kialakul a hatékony kommunikációs eszközök alkalmazására való képesség. 

• Fejlődik a helyzetfelismerés, az együttműködési készség és a problémamegoldás. 

• Kialakul a hatékony konfliktuskezelési stratégia kiválasztására való képesség. 

• Fejlődik a személyes hatékonyság, a nézet- vagy véleményeltérések okainak 
felfedésére, megértésére, valamint a közös pontok megismerésére való képesség. 

• Kialakul az asszertív kommunikációs technikák alkalmazására való képesség, ezáltal a 
konfliktushelyzetek hatékony megoldásának képessége. 

• A konfliktuskezeléshez szükséges személyes és társas kompetenciák feltárása során 
fejlődik az önismeret, döntésképesség, reflektivitás és a kooperáció. 

 
  



 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: 
Befejezett középfokú végzettséget (érettségi) igazoló bizonyítvány. 

 
A képzésben való részvétel feltételei, a megengedett hiányzás mértéke:        
A foglalkozások 90%-án történő részvétel, azaz maximum 3 óra hiányzás lehetséges a teljes 
óraszámból. (A jelenléti feltétel és a tartalmi, formai követelmények nem teljesülése esetén 
tanúsítvány nem adható ki.) 
 
A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

• a belépési kritériumoknak való megfelelés; 

• részvétel a foglalkozások 90%-án; 

• felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése 
  
Oktató: 
A képzés az adott szakterületen gyakorlattal rendelkező tréner bevonásával valósul meg. 
 
A képzés technikai részletei: 

- A csoport létszáma:   15-20 fő. 

- Kezdés:    2019. 05. 10. 10:00 óra 

- Képzés napi beosztása: 9:30-tól regisztráció, 10:00 órától 18.00 óráig 1 ½ órás 

blokkokban (kezdés 11-én és 12-én 9:00 és 10:00 között csoportmegegyezés szerint) 

-  A résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kötünk, amelyek aláírására és átvételére a képzés 

első napján kerül sor. 

-  Kérjük, hogy a végzettséget igazoló okiratok/okmányok (érettségi bizonyítvány vagy 

felsőfokú oklevél) másolatát küldje el a felnottkepzes@unp.hu e-mail címre, vagy a 

másolatot hozza magával a képzésre (törvényi szabályozás alapján a képzési dokumentáció 

része). 

- A Közösségi Tér közelében több lehetőség is nyílik ebéd lehetőségre. Ezt mindenki egyénileg 

tudja intézni.  

- Szállást és útiköltség-térítést nem tudunk biztosítani. 

- A képzés 100%-ig pályázati forrásból finanszírozott, a résztvevők számára ingyenes! 
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A helyszín megközelítése: Gyalogosan a buszpályaudvarról kényelmes 10 perces sétával 

megközelíthető. Autóval érkezők részére parkolási lehetőség a Közösségi Tér közvetlen 

közelében nem áll rendelkezésre, behajtási engedély szükséges az utcába. Parkolás a környező 

utcákban lehetséges (Kodály Zoltán u., Attila u., Báthory u.) térítés ellenében.  

 

 

 

  



 

Képzési tematika 

Dátum Követelménymodul megnevezése 

2019.05. 10. (péntek) 
A kommunikáció alapjai 

A kommunikáció folyamata 

2019.05.11. (szombat) 
A kétszemélyes tárgyalás kommunikációja 

Konfliktuskezelés, problémamegoldás 

2019.05.12. (vasárnap) Asszertív kommunikáció 

 

 

  

Kapcsolattartás:  felnottkepzes@unp.hu 
   30/998 55 77 

 
 

Szeretettel várjuk a képzésen! 
Az Új Nemzedék Központ felnőttképzési csoportjának munkatársai nevében 

 

Dr. Sebestyén József 
felnőttképzési szakmai vezető 
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