
A képzések legalább 8 fő jelentkezése esetén, 
a felnőttképzési szerződés aláírását követően indulnak!

Képzéssel kapcsolatos bővebb információ kérhető:
Egervári Krisztina, 371-2776

kepzes@bmknet.hu 

Budapesti Művelődési Központ
www.bmknet.hu

1119 Budapest, Etele út 55. 
kepzes@bmknet.hu

Központi információs szám: 371-2760

A BMK akkreditált felnőttképzést folytató intézmény. 
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1738.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0294-04.

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek 8.00–19.00, szombaton 8.00–18.00 óráig, 

illetve rendezvényekhez igazodóan.

Felelős kiadó: Margittai Katalin igazgató
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Minden embernek van egy titkos fegyvere,  
melyhez nem szükséges engedély, 

de használni tudni kell.

Ez a fegyver a 
KOMMUNIKÁCIÓ.

Használja ki a személyközi kommunikációban 
rejlő lehetőségeket, 

hozza ki a lehető legtöbbet egy helyzetből!

„KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGEK 
FEJLESZTÉSE”

akkreditált képzésünk két modulján 
önérvényesítési képességeit fejlesztheti. 

1. MODUL: BESZÉD ÉS ÖNKIFEJEZÉS

A mindennapi érvényesülésünkhöz szükséges, 
hogy mondanivalónkat könnyen értetően tudjuk 

előadni  beszélgetőpartnerünknek.
Ennek elsajátításában segít a tanfolyam.

2. modul: HATÁSOS FELLÉPÉS, 
HATÁSOS SZEMÉLyISÉG

Összeszorul a torka, ha közönség előtt beszél?  
Mindig a hangosabbaké a babér? 

Meggyőzőbb is lehetne a prezentációja?
 Szürke eminenciásnak érzi magát?

Állítsa szolgálatába a tudatosan alkalmazott  
metakommunikációt!  A szép beszéd nem minden.  
A jól alkalmazott testbeszéd és a helyesen megvá-

lasztott külső eszközök segítenek az érvényesülésben!

Tájékoztató

A képzés beszámítható a kulturális szakemberek 7 éves, 
kötelező továbbképzésébe.
Az oktatás tréningmódszerrel történik, sok egyéni  és 
közös gyakorlással, modulonként 30 órában.
A tanfolyamok elvégzését tanúsítvány kiadásával zárjuk.

A részvétel feltétele: 
legalább középfokú iskolai végzettség.

Oktatók: 
Wiegmann Alfréd rendező,  Borbély Sándor 
színművész,  Koffler Gizella báb- és előadóművész,
gyógypedagógus, beszédtanár.

Részvételi díj képzésenként: 40 000 Ft, 
mely fizethető helyben a pénztári nyitvatartási időben 
(hétfőtől csütörtökig  9.00–15.00 óráig), illetve csekken.

Helyszín: Budapesti Művelődési Központ 
(1119 Budapest, Etele út  55.) 

Kommunikációs képességek fejlesztése – 1. modul
 Beszéd és önkifejezés
Felnőttképzési nyilvántartási azonosító: 840020
A képzés akkreditált 

 ) a kulturális szakemberek szervezett képzési 
 rendszerében  
 alapítási engedély száma: Közm./A/22/2009. (XII. 10) 
 indítási engedély száma: Közm./I/24/2009. (XII. 10)

 ) a felnőttképzés rendszerében: 
 FAT lajstromszám: PLB-0081

Kommunikációs képességek fejlesztése – 2. modul
 Hatásos fellépés, hatásos személyiség
Felnőttképzési nyilvántartási azonosító: 840020
A képzés akkreditált

 ) a kulturális szakemberek szervezett képzési  
 rendszerében 
 alapítási engedély száma:  Közm./A/10/2009. (VI.11.) 
 indítási engedély száma: Közm./I/10/2009. (VI.11.)

 ) a felnőttképzés rendszerében 
 FAT lajstromszám: PLP-1252


