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Professzionális kommunikáció tréning 

A tréning célja 

A szociálpszichológiai kutatások szerinti, a konfliktusok 80%-át okozó kommunikációs zavarok 

megelőzésével és megszüntetésével preventív eszközkészletet ad a személyes kommunikációs 

hatékonyság növelésére és az együttműködés fejlesztésére. A tréning során a résztvevők 

elsajátítanak korszerú, versenyszférában  széles körben elterjedt és alkalmazott kommunikációs 

modellt (MBTI). A modell az egyéni kommunikációs stílusok különbözőségeit értékként kezeli, s 

a tolerancia fejlesztése által csökkenti a személyes konfliktusok kialakulásának esélyét. A 

gyakorlatorientált tréningen külön figyelmet fordítunk a modellnek a – tanári és vezetői 

munkának egyaránt alapvető részét képező – visszajelzés, értékelés során történő alkalmazására. 

A résztvevők megtanulják, hogy a jól alkalmazott visszajelzések (kritikák, és dícséretek) 

rendszere hogyan válhat a személyes fejlesztés és a harmonikus légkörű munkaközösség 

kialakításának alapvető eszközévé. 

A tréning tematikája 

 Az MBTI-modell fogalomhasználata és eredete 

o Carl Gustav Jung és Isabell Myers-Briggs személyiség- és preferencia elmélete 

o A kommunikációs tengelyek fogalma 

o Az egyes kommunikációs típusok megismerése 

 Önismeret 

o Veleszületett kommunikációs preferenciák meghatározása 

o Kommunikációs stílusok hatása a vezetői munkára  

 A vezetői kommunikáció hatékonysága 

o Kommunikációs tippek különböző típusok fejlesztése- és a velük való 

kapcsolatfelvétel érdekében – a személyre szabott kommunikáció 

o A meggyőzés, a konfliktusmegelőzés és feloldás módszerei 
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 Gyakorlati alkalmazás: szituációs gyakorlatok 

o A programon a résztvevők az elmélet megismerése után szituációs 

helyzetgyakorlatokon vesznek részt, ahol gyakorolják az egyes kommunikációs 

típusok felismerését és a velük való hatékony kapcsolatépítés és kommunikáció 

kialakításának technikáit 

o A szituációs gyakorlatokat videóra vesszük, majd elemezzük, személyre szabott 

fejlesztést nyújtva minden résztvevő számára 

A tréning időtartama: 3 nap 

A tréning várható eredménye 

A tréning eredményeképpen a résztvevők új szemléletmódot és fogalmi apparátust kapnak az 

emberi (személyiségbeli) kommunikációs különbségek értelmezésére és leírására. A részt vevők 

megtanulják saját, vagy a saját maguk által ideálisnak tartott személyiségvonásokat relatív 

jellegzetességekként, természetes adottságként, értékmentesen kezelni. Ez a hozzáállás 

megkönnyíti azt, hogy a munkatársak eltérő beállítódásaiban az erősséget vegyék észre, s hogy 

ezekre építve motiváljanak, adjanak ki feladatot, serkentsék az együttműködéseket. A modell 

elsajátításának hozadéka még, hogy a résztvevők felismerik a különbözőség által jelentett tanulási 

és kreatív kibontakozási lehetőségeket, illetve az egymást kiegészítő preferenciák együttműködési 

hatékonyságának esélyét. A személyes profilok ismerete lehetővé teheti továbbá az egyetemi 

munkacsoportok tudatos szervezését is, az egyéni képességek kibontakoztatásának és a 

csoportműködés hatékonyságának növelése érdekében. A modell és a rá alapuló 

személyiségprofilok összeságe egy szervezeti kommunikációs profil felállítására – így a 

szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelésére - is alkalmas. 

 

 


