
 

Interkulturális kompetenciafejlesztés a rendészeti  

területen dolgozók számára 

A képzést ajánljuk a rendészeti területen dolgozó szakemberek, így  a büntetés-végrehajtási,  

a határrendészeti, az igazgatásrendészeti, a katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a közrendvédel-

mi, a nemzetbiztonsági területeken dolgozók és a szociális területen dolgozó számára.  

Résztvevői beszámoló 

„Ez a képzés rengeteget adott számomra. A tapasztalataimat 

szakmai és személyiség fejlesztés vonalán is tudom értékelni. 

Szakmai oldalról kiemelném, hogy a tréning minőségi, teljes 

mértékben komolyan vett, részlet gazdag. A személyiségfej-

lesztés nem volt közvetlen célja a képzésnek, véleményem 

szerint, de elkerülhetetlenül fontos részét képezte. A csoportos 

és egyéni feladatok mind tartalmaztak olyan összetevőket, 

amelyek nem csak a munkám során lehetnek gyümölcsöző-

ek, hanem a civil életemben is.” (Egy résztvevőnk, 2014. ősz) 

További résztvevői beszámolók, információk a képzésről 

Itt és itt olvashatóak. 

 

CÉL:  a szakemberek interkulturális kom-

petenciájának fejlesztése, hozzásegítve 

őket ahhoz, hogy a kulturális különbsé-

gekből eredő konfliktusokat könnyeb-

ben megértsék és feloldják, képesek 

legyenek a kulturális sokszínűségből fa-

kadó lehetőségek és előnyök felismeré-

sére és hasznosítására is.  

1-2. nap 

Másság elismerését akadályozó tényezők · 

Interkulturális modell bemutatása 

Esetelemzés módszere az interkulturális konfliktusok 

jobb megértéséhez 

Migráció a világban és Magyarországon 

Találkozás migráns életsorsokkal 

Saját esetek elemzése kis csoportokban 

Interkulturális tanulás a gyakorlatban  

 

3-4 nap  

A Másik pozíciójának megértése 

Előítélet, diszkrimináció, rasszizmus 

A kulturális különbségek dimenziói    

Kultúra, identitás, kommunikáció a gyakorlatban 

Ismerkedés a Roma kultúrával 

  

A témák feldolgozása kisebb részben elméleti és 

nagyobb részben gyakorlati programokból áll össze. 
 

5-6. nap  

Konfliktus és konfliktus megoldási technikák 

A konfliktuskezelés interkulturális megközelítése  

A szegénység, mint mindennapi tapasztalat 

A szegénység kultúrája 

Konfliktus kezelési gyakorlat 

Lezárás 

 

További információk: 
 

A képzési alkalmakra meghívunk  egy-egy, az adott té-

ma  célcsoportjába tartozó, tapasztalati szakértőt is. 

(roma kultúra, migráció, szegénység). 

 

A képzés bentlakásos formában valósul meg.  

 

A képzés ingyenes; szállást, étkezést, szakmai háttér-

anyagot és utazási költséget a projekt keretében biztosít-

juk a résztvevők számára.  

 

A résztvevői létszám korlátozott.  
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A képzésen a rendészeti területen dolgozók és a szociális területen dolgozók 

közösen vesznek részt, így lehetőségük van a szakembereknek arra, hogy a 

képzés témáját még szélesebb tapasztalati tudás és megközelítési módok 

mentén vitathassák meg.  

Közszolgálati Személyzetfejlesztési  

Főigazgatóság, Továbbképzési Igazgatóság 

Kód: 13 M 2014 2397 

Továbbképzési pontérték: 48 
A pontok a következő 4 éves ciklusban kerülnek 

beszámításra. 

Mikor?  2017. november 30-december 1; december 14-15.; 2018. január 18-19. 

A képzés 6 napos, bentlakásos, a részvétel az összes napon feltétel. Megengedett hiányzás: maximum 10%-a az össz. 

óraszámnak. 

Hol? Európai Ifjúsági Központ (Budapest, Zivatar u. 1, 1024), Jelentkezési határidő:  2017. november 28.  

Amennyiben a csoportlétszám hamarabb betelik, a jelentkezési lehetőséget korábban 

lezárjuk. A vidéki résztvevők számára utazási költségtérítést biztosítunk. 

Jelentkezési lap:  http://tinyurl.com/yd3dqcue  

A jelentkezést KSZF Továbbképzési Igazgatóság Képzési rendszerében is regisztrálni kell.  

Kapcsolat: Németh Andrea 

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

Telefon: 06 70 420 7362; 06 1 413 6517 

http://kompetenciakozpont.blog.hu/
http://artemisszio.blog.hu/2016/06/17/
http://abcug.hu/itt-nem-ugy-oszlatod-a-tomeget-mint-egy-tuntetesen/
http://www.ceucenter.hu/
http://artemisszio.blog.hu/
https://www.coe.int/en/web/youth/eyc-budapest
http://tinyurl.com/yd3dqcue



