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Beszámoló 

Dátum: 2019. október 12. 

Program megnevezése: 29. Önkéntes klub- A hatékony kommunikáció alapjai II. 

Program időtartama: 1 óra 

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

Összefoglaló: 

 

A programon 12 fő vett részt, melyből a közvetlen célcsoportba 9 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 

most már a második alkalommal az alábbiak szerint: 

 A személyközi kommunikáció alapjai Életünk kommunikációs helyzetek láncolata. 

A kommunikációs helyzetek rendkívül sokfélék, számtalan részletben, mozzanatban 

különböznek egymástól. A szereplők és a szerepek alapján bizonyos 

szituációtípusok elhatárolhatók. A személyes kommunikációban két vagy több 

személy teremt kapcsolatot. A szereplőknek az információ-átadás mellett egyéb 

céljuk is lehet, pl. problémamegoldás, konfliktusok feloldása, információk szerzése 

(ellenőrzése, megerősítése) önmagukról, szociális, pszichológiai és egyéb 

mindennapi szükségleteink kielégítése, az idő strukturálása. A közvetlen 

kommunikáció legjelentősebb és legjellemzőbb formája a személyközi 

(interperszonális) vagy kétszemélyes (diádikus) kommunikáció. Ez átszövi a 

mindennapjainkat, ez az alaphelyzet adja a keretét a családtagjainkkal, 

ismerőseinkkel vagy akár idegenekkel folytatott beszélgetéseinknek. A személyközi 

kommunikáció gyakran a verbalitás másik csatornáján, írásban zajlik. Jellegzetes 

megnyilvánulási módja és formája a levél. Legújabb műfaja az elektronikus levél 

(e-mail), sajátos, a magánlevéltől eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. 

 A személyközi kommunikáció funkciója: Informatív (tudományok, kijelentő 

mondatok), Kontroll (politika, felszólító mondatok), Társas (szociális kapcsolatok, 

kérdő mondatok), expresszív (művészetek,felkiáltó mondatok). Mindegyik fajta 

kommunikáció lehet: igaz-hamis (a valósághoz képest), őszinte-hazug (a beszélő 

szándékai szerint), helyes-helytelen (az elfogadott normák szerint). 
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 A személyközi kommunikáció sajátosságai 

o Emberi kapcsolatok 

o Mikor mondjunk nemet és hogyan avagy út az önbecsüléshez 

o A szavak ablakok vagy falak-erőszakmentes kommunikáció 

 

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

önkéntesek Klubja). 

 

 

          
 

 

 


