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A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási lehetőségei  
haladó tréning 

277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet szerint akkreditált pedagógus- továbbképzés 
 

Ismertető a szakmai programról 
 
 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 
Alapítási engedély száma: 575/76/2017    
A képzés időtartama: három egymást követő nap 
A képzés megvalósításának feltétele, hogy a pályázók „A kommunikáció mindennapi 
nehézségei és ezek keresztény megoldási lehetőségei” című képzést már elvégezték! 
A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak 30 óráról, mely beszámítható a 7 évenként 
kötelező 120 pontba. 
A képzés térítésköteles: 12 000Ft/fő 

 
A képzés rövid ismertetése  
„Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, 
amely Krisztus Jézusban volt” Fil 2,4-5. 
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! – A főparancs második része, amely összefoglalja e 
tréning lényegét. 
„A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási lehetőségei” tréning elvégzése 
után jelentkezett az igény a megtanult kommunikációs eszközök begyakorlására, elmélyítésére. Jelen 
haladó tréningünkön a megtanult kommunikációs eszközök mélyítése történik, amelyek segítségével a 
konfliktus megoldása vagy feloldása megvalósulhat. 
A tréning egyik fő célja, hogy az Eric Berne tranzakcióanalízisében a felnőtt-felnőtt közötti viszonyt 
erősítsük. Az értő hallgatás, én-üzenet, eszközváltás segítségével eljutunk a nehezebben megoldható 
konfliktusok eredményes kezeléséig. A felnőtt-én egyik jellemzője az asszertív magatartás, amikor 
nemcsak magunk, hanem a másik igényeire és érzéseire is figyelünk. 

• A kérdés, hogy rendelkezünk-e azzal az önuralommal és fegyelmezettséggel, ami által a másikra 
is rá tudunk hangolódni? 

• Van-e kellő önbizalmunk, hogy saját negatív érzéseinkről és igényeinkről tudjunk őszintén 
beszélni? 

• Ki tudjuk-e zárni a manipulációt, a megváltoztatni akarást, a hibáztatást? 
• El tudjuk-e fogadni a másik embert olyannak, amilyen? 
• Ez a viszonyulás segít abban, hogy élő és növekedő kapcsolatra lépjünk azokkal, akik számunkra 

fontosak? 
 
A tréning másik célja a kapcsolatok egymás közötti erősítése a nincs probléma sávban. A játék gyógyító, 
közösségteremtő erejét felhasználva szeretnénk a résztvevőkkel a gyakorlat által megismertetni: a 



szükségleteket, a szeretetnyelveket, a közösség dinamikáját, működését, a különböző szerepeket, 
talentumok felhasználását. 
 
Minimális létszám: 10 fő  
Maximális létszám: 18 fő 
 
Tréner/előadó: Babály András, Gulyás Zsolt atyák 

 
 
A képzésnek helyet adó intézmény által biztosítandó infrastrukturális feltételek: 
 

• Projektor, falfelület vetítéshez, hangosítás, vezetékes internetelérés 
• Tábla 
•  A résztvevők számának megfelelő mozgásra is alkalmas üres terem, székek, asztalok 
•  A pályázó a szállást és az étkezést biztosítja az elődók számára 

 


