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Beszámoló 

Dátum: 2019. szeptember 14. 

Program megnevezése: 28. Önkéntes klub- A hatékony kommunikáció alapjai I. 

Program időtartama: 1 óra 

Program helyszíne: Koinonia Egyesület székhelye 3980 Sátoraljaújhely Bajza utca 30. 

Összefoglaló: 

A programon 13 fő vett részt, melyből a közvetlen célcsoportba 11 fő tartozik. 

A korábbi jelzések alapján a kommunikációról való információszerzést tűztük ki célul. 

Fodor László-Kriskó Edina: A hatékony kommunikáció alapjai című írását dolgoztuk fel az 

alábbiak szerint: 

 Mi a kommunikáció? A kommunikáció latin eredetű szó. (communis = közös 

communicatio = közzététel) jelentése: közölni, közzétenni valamit mások számára. 

A kommunikáció alapvető szociális jelenség; nélküle társadalmi élet nem 

képzelhető el. Az emberek társadalmi kapcsolatai és viszonylatai a kommunikáció 

révén realizálódnak. A kommunikáció formái: 

o  közvetlen kommunikáció: a közlés 2 személy közvetlen, interperszonális 

kapcsolatában zajlik le. Az információ cseréjét az ősi kommunikációs 

eszközök biztosítják (pl.: mimika, gesztus). Közvetlen kommunikáció pl.: ha 

2 ember beszélget egymással 

o közvetett kommunikáció: az információt valamilyen jel formájában a 

kommunikációs eszközök közvetítik. A jel általában látható vagy hallható 

(pl.: telefon, levél, sms). Ennél a kommunikációs formánál nincs 

visszacsatolási lehetőség. Az információ átadás folyamata egyirányú. 

 A kommunikáció folyamata 

 A kommunikációt befolyásoló tényezők 

 A jó kommunikáció: az értő figyelem, én üzenet 

 Verbális és non-verbális kommunikáció („Nem az számít, amit mondasz, hanem az, 

hogy hogyan nézel közben” A kommunikáció módja: 

o verbális kommunikáció: szóbeli közlés. Lényegében a nyelv használata, 

vagyis a beszéd. Ha nem ismerjük az adott szituációt, a közlést nem értjük 

meg. A kommunikációt befolyásolja az önmagunkról és a másik személyről 

kialakított kép is. A kommunikációs nehézségek jelen vannak gyermek és 

felnőtt között is. Ilyenkor az alapprobléma az, hogy a gyermek-felnőtt 

kapcsolatban sokáig más a kommunikációs rendszer. A csecsemő nem 

verbális jelzései veleszületettek. 

o  non-verbális kommunikáció: nem szóbeli közlés. Szavakon kívüli, egyéb 

jelzésmódok használata. A non-verbális kommunikáció is lehet direkt 

(szándékos) és indirekt (nem szándékos.) non verbális jelzések pl.: mimika, 

hanggal történő érzelemkifejezés. 

o metakommunikáció: háttérközlés 
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 Verbális és non-verbális kommunikáció összhangja. A hétköznapi életben 

elkerülhetetlen a személyes kontaktus, a kommunikáció. Mehrabian megállapítása 

szerint a közléseinkkel átadott információ csupán 7 százaléka verbális (vagyis az, 

amit mondunk), 38 százaléka vokális (az, ahogy mondjuk: hangszín, hangmagasság, 

hanglejtés) és 55 százaléka nonverbális (megjelenés, térköz, mimika, gesztikuláció). 

Ha ezek az átadott információk egymásnak ellentmondanak, az könnyen 

hiteltelenséghez vezethet.   

 Alapvető kommunikációs jelek (kezek, mosoly)  A nem nyelvi közlésben több 

csatorna és kód áll a rendelkezésünkre (akusztikus, vizuális, kémiai). A nyelvi 

kommunikációban is megkülönböztethetünk akusztikus (beszéd) és vizuális (írás) 

csatornát és jelrendszert. Mindkettőnek van kiegészítő eszközrendszere: a 

beszédnek a hangszín, dallam, beszédtempó stb., az írásnak az íráskép, pl. betűtípus, 

elrendezés, bekezdések. Az emberi fejlődés során kialakult az írás, így rögzíthetővé 

vált a kimondott szó, az lőbeszéd. Ezzel új kommunikációs csatorna jött létre. A 

nyelvi jelzéseknél erősebben érzékeljük a nem szóbelieket, mert a kultúra 

korlátozza azoknak a jelenségeknek a körét, amelyeket szóba önthetünk. A 

testbeszéd hordozza a valódi mondandót. Ősibb és ösztönösebb is. A nem verbális 

alapmagatartásunkat jórészt elsajátítottuk, számos mozdulatunk, gesztusunk 

kulturálisan meghatározott. Némely emberi arckifejezés egyetemes jellegű (félelem, 

öröm, nevetés, sírás stb.), mások (főleg a gesztusok) kulturális különbségeket 

mutatnak. 

A résztvevők szituációs játékokban is gyakorolták a kommunikációs jeleket, az értő 

figyelmet és az „én üzenet” átadását, megfogalmazását. 

A programon mind két kisközösség képviseltette magát. (Koinonia Baráti Kör, Ifi 

önkéntesek Klubja). Mindenki jelezte, hogy jó lenne folytatni a következő alkalommal a 

témát. 

 
 


