
 

Interkulturális kompetenciafejlesztés a  

civil és szociális területen dolgozók számára 

Résztvevői beszámoló 

„Ez a képzés rengeteget adott számomra. A tapasztala-

taimat szakmai és személyiség fejlesztés vonalán is tu-

dom értékelni. Szakmai oldalról kiemelném, hogy a tré-

ning minőségi, teljes mértékben komolyan vett, részlet 

gazdag. A személyiségfejlesztés nem volt közvetlen cél-

ja a képzésnek, véleményem szerint, de elkerülhetetle-

nül fontos részét képezte. A csoportos és egyéni felada-

tok mind tartalmaztak olyan összetevőket, amelyek 

nem csak a munkám során lehetnek gyümölcsözőek, 

hanem a civil életemben is.”  

(Egy résztvevőnk, 2014. ősz) 

További résztvevői beszámolók a képzésről:  

http://tinyurl.com/y9ykdrub  
http://tinyurl.com/y8huzrsf  

CÉL:  a szakemberek interkulturális kompetenciájának fejlesztése, hozzásegítve őket ahhoz, hogy a kultu-

rális különbségekből eredő konfliktusokat könnyebben megértsék és feloldják, képesek legyenek a kultu-

rális sokszínűségből fakadó lehetőségek és előnyök felismerésére és hasznosítására is.  

PROGRAM—Témakörök alapján 
 

1. és 2. nap 

Decentráció* 

Migráció, migráns emberek a világban és ha-

zánkban  

 

3. és 4. nap 

Másik referencia keretének megismerése* 

Roma kultúra, roma emberek 

  

5. és 6. nap 

Negociáció, megegyezés* 

Szegénység Magyarországon, mélyszegény-

ségben élők 

 
* Emerique Margelit Cohen három lépésből álló 

esetelemzési módszere . 

A témák feldolgozása kisebb részben elméleti és na-

gyobb részben gyakorlati programokból áll össze.  

 

A képzési alkalmakra meghívunk  az adott téma  célcso-

portjába tartozó, tapasztalati szakértőket  is. 

 

A képzés a beválogatott résztvevők számára ingyenes, 

A résztvevői létszám korlátozott. Vidéki résztvevők szá-

mára utazási költséget biztosítunk  

 

A képzés bentlakásos formában valósul meg: a szállás és 

étkezés a résztvevők számára biztosított. 

A képzésen a civil-, a szociális- és a rendészeti területen dolgozók  

közösen vesznek részt, így a résztvevőknek lehetőségük van  

arra, hogy a képzés témáját, tapasztalataikat más 

megközelítési módok, szakmai tapasztalatok mentén is megismerhessék 

és megvitathassák.  

 

Mikor?  2017. szeptember 21-22., október 5-6. és 

október 26-27. 

A képzés 6 napos, bentlakásos, a részvétel az ösz-

szes napon feltétel. Megengedett hiányzás: maxi-

mum 10%-a az össz. óraszámnak. 

 

Hol? CLASSIC HOTEL (Budapest, Zólyomi út 6, 1118 ), 
web: https://classichotel.hu/hu/ 

 

Jelentkezési határidő:  2017. szeptember 15.  

Amennyiben a csoportlétszám hamarabb betelik, 

a jelentkezési lehetőséget korábban lezárjuk. A 

vidéki résztvevők számára utazási költségtérítést 

biztosítunk. 

Jelentkezési lap:  http://tinyurl.com/y7nqpdrm  
 

Kapcsolat: Németh Andrea 

e-mail: trainings@artemisszio.hu; 

andrea.nemeth@artemisszio.hu 

Telefon: 06 70 420 7362; 06 1 413 6517 

CÍM: Kommunikációs és konfliktuskezelési    

készségfejlesztő tréning interkulturális környe-

zetben dolgozó szociális szakembereknek.  

Nyilvántartásba vétel száma: E-000332/2014/D001 

Az akkreditált képzéssel kredit pont nem jár. 
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