
Interkulturális kompetencia-fejlesztés iskolai  

környezetben 

 

Hogyan lehet tanárként megbirkózni a kulturálisan sokszínű osztályokkal?  

Hogyan lehet elősegíteni, hogy a diákok jobban ismerjék és elismerjék egymás kulturális identi-

tását és értékeit?  

Mit kezdjünk a saját előítéleteinkkel?  
 

Ha ezek a kérdések Önben is felmerültek, jöjjön el a képzésünkre.  

Résztvevői visszajelzések: 
 

„Nagyon sok érdekes nézőpontot kaptam, és úgy 

gondolom, hogy ez egy folyamatosan változó te-

rület, ahol elengedhetetlen a folyamatos fejlődés” 
 

„Jó kilépni az iskola falai közül, és együtt gondol-

kodni olyan dolgokon, amikről valójában szólni kel-

lene az oktatásnak.” 
 

„Minden hasznos volt, én személy szerint az elméleti 

blokkokat ’viseltem’ nehezebben, de ezek elen-

gedhetetlenek. A játékokat inkább kedveltem” 

Korábbi, pedagógusoktól vélemények a képzés-

ről.” 
 

(2015-2016 évi képzések)  

A képzés során a következő témakörökre, 

kulcsfogalmakra fókuszálunk: 
 

1. alkalom: interkulturalitás, diverzitás, másság elis-

merését akadályozó tényezők, interkulturális modell 

bemutatása 
1. 

2. alkalom: diverzitás, a másik pozíciójának megér-

tése, előítélet, diszkrimináció és rasszizmus, a kulturá-

lis különbségek dimenziói   

3. alkalom: interkulturális esetek és elemzésük 

 

A képzés során több hazai és nemzetközi jó gyakor-

latot is megosztunk egymással .  
 

A képzési alkalmakra meghívunk  egy-egy, az adott 

téma  célcsoportjába tartozó, tapasztalati szakértőt 

is. 
 

A témák feldolgozása kisebb részben elméleti és 

nagyobb részben gyakorlati programokból áll össze.  

A képzés elméleti és módszertani alapját az 

Artemisszió Alapítvány kínálja, a feldolgozandó ese-

tek, tanulmányok és tapasztalatok  a résztvevők sa-

játjai. 

A képzés célja az oktatási területen dolgozó szakemberek 

interkulturális kompetenciájának fejlesztése, hozzásegítve 

őket ahhoz, hogy a kulturális különbségekből eredő konfliktu-

sokat könnyebben megértsék és feloldják, képesek legyenek 

a kulturális sokszínűségből fakadó lehetőségek és előnyök fel-

ismerésére és hasznosítására is.  

Mikor?  2017. okt. 26-27., nov. 16-17. és nov.30-

dec.1.   

Hol? Közép Európai Egyetem Konferencia Központ 

Jelentkezési határidő:  2017. október 13. 

A kiválasztás a jelentkezési lapon megfogalmazott 

célok és motivációk alapján történik. 

Jelentkezési lap: http://tinyurl.com/y9fq7qgc  

Kapcsolat: Németh Andrea 

e-mail: andrea.nemeth@artemisszio.hu; 
tainings@artemisszio.hu 

Telefon: 06 70 420 7362; 06 1 413 6517 

A képzés adatai: 

Címe: Interkulturális kompetencia-

fejlesztés iskolai környezetben 

Nyilvántartási száma: 957/29/2013. 

Továbbképzési pontértéke: 60 

A projekt az Európai Unió támogatá-

sával, a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap keretében valósul 

meg. 

 

A képzés 6 napos, a részvétel és a bentlakás az 

összes napon feltétel.  

A képzés a résztvevők számára ingyenes.  

Vidéki résztvevők számára utazási költségtérítést 

biztosítunk. 

A képzési alkalmak között otthoni feladatok elvég-

zése is a képzés része. 

http://kompetenciakozpont.blog.hu/
http://artemisszio.blog.hu/
http://tinyurl.com/y9fq7qgc



