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Beszámoló 

 

Dátum: 2019. november 15. 

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

Program időtartama: 1 óra 

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

Összefoglaló: 

 

A programon 11 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 írásának feldolgozását 

folytattuk az alábbiak szerint: 

 A személyközi kommunikáció sajátosságai 

o A társas érintkezés pszichológiája A kommunikáció legáltalánosabb 

értelemben a kommunikációt úgy határozhatjuk meg, mint információk 

átvitelét egy feladótól egy címzetthez. Ebből a meghatározásból 

következik, hogy bármely kommunikációnak négy fontos eleme van: (a) a 

feladó vagy forrás, aki kódolja (b) az üzenetet, (ej amely egy meghatározott 

csatornán kerül átvitelre d) a vevőhöz, aki dekódolja az üzenetet. Mind a 

feladó, mind az üzenet, mind a csatorna, mind pedig a vevő tulajdonságai 

fontos hatást gyakorolnak a kommunikációs folyamatára. A kommunikáció 

dinamikus, kölcsönös folyamat, amely a korábban szerzett ismeretekre és a 

partnerek közös történetére épít. Ebben a témakörben az előadó beszélt :a 

Hockett féle elméletről, mely (1963) szerint a nyelv néhány 

„alaptulajdonsággal" rendelkezik (nyitottság, hagyományozás…); a nyelvi 

relativitás elméletről (nyelv és a gondolkodás közötti kölcsönös függéssel 

foglalkozik); és az érzelmek kifejezéséről. 
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o A szervezeti kommunikáció szervezeti alapjai: A szervezetek 

működésének alapja a kommunikáció. Az eredményes kommunikáció 

képessége a működés sikerességét biztosítja, míg anélkül a szervezet 

pusztulásra van ítélve. A kommunikáció minden vezetési formánál egyaránt 

jelentős szerepet játszik. Nagyon fontos a külső és belső információ. A 

szervezeten belül van formális, informális, vertikális, horizontális, fölfelé és 

lefelé irányuló kommunikáció. 

o Amit a mindennapi viselkedésről illik tudni a kommunikáció 

szempontjából: mimika, gesztus, testtartás… 

 

A programon a Koinonia Baráti Kör kisközösség képviseltette magát.  

 

Nagyon hasznosnak találta a témát, mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály. Többen 

elmondták, hogy már a korábban hallottakat alkalmazta a mindennapokban, de nem 

egyszerű, a már berögzült szokásokat „felülírni”. 

      


