
 

 

Meghívó 
 

„Interkulturális együttműködések kialakítása, fejlesztése nemzetközi partnerségek 

esetében, annak bevált innovatív gyakorlatai” című bilaterális tematikus tréning  

az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – ATHU007 – REGIONET 

Competitive projekt keretében  

 
Dátum:  2018.11.12. [hétfő] 

Időtartam:  10.00 – 17.00 óra 

Helyszín: 9021 Győr, Szent István u. 10/A. 
 (Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Klauzál terem) 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

Kedves Vállalkozók, Vállalkozások! 

 
A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint az INTERREG V-A Ausztria-

Magyarország Programban megvalósuló REGIONET Competitive (ATHU007) projekt 

vezető projektpartnere, ezúton meghívja Önt az „Interkulturális együttműködések 

kialakítása, fejlesztése nemzetközi partnerségek esetében, annak bevált innovatív 

gyakorlatai” témakörben megtartásra kerülő bilaterális tematikus tréningre. 

 
A tréning témája, célja és kiknek érdemes részt venni: 

 
A különböző munkakultúrák/kultúrák képviselői bizonyos helyzetekben egymástól eltérően 

viselkednek, reagálnak. Előzetes együttműködési tapasztalat nélkül ezek, az egyének 

szintjén mélyen gyökerező különbségek veszélyeztethetik a közös munka hatékonyságát, 

elakadásokat, konfliktusokat generálhatnak. A tréning célja, hogy segítse az eltérő reakciók 

megértését, hatékony kezelését. A képzés alatt külön vizsgáljuk a nemzeti és a szervezeti 

kultúra viszonyát, egymásra hatását.  

 
Trénerek/előadók: 

 Majoros Zsuzsanna – interkulturális szakértő, tréner 

 Osztrák tréner felkérés alatt! 



 

 

A tréning programja 

Időpont Téma Módszer/eszköz 

10:00-10:30 
Bemutatkozás – „Helyünk a világban” és a 

DIXIT-ben 

Szociometria és asszociációs 

gondolatébresztés 

10:30-10:45 
Pszichológiai szerződés – hogyan működünk 

együtt? 

Nagycsoportos beszélgetés, 

tréneri prezentáció 

10:45-11:30 A kultúra rétegei – osztrák és magyar szemmel 

Kiscsoportos feladat, osztrák-

magyar csoportokkal, 

nagycsoportos megosztás 

11:30-12:15 
Szervezet és kultúra viszonya – Kulturális 

dimenziók és az interkulturális együttműködés 

Tréneri prezentáció, facilitált 

beszélgetés 

12:15-12:30 KÁVÉSZÜNET 

12:30-13:00 
Hasonlítunk? Különbözünk? – „Dimenzióink és 

mi” osztrák és magyar szemmel 

Kiscsoportos feladatmegoldás, 

nagycsoportos megosztás, 

facilitált beszélgetés 

13:00-13:45 EBÉDSZÜNET (Büféebéd) 

13:45-14:20 

Interkulturális koccanás vs. interkulturális 

konfliktus? – Helyzetfelismerés, -értékelés. 

Mennyire fejlett az interkulturális 

kompetenciánk?  

Tréner prezentáció és gyakorlat 

14:20-16:00 
Osztrák tréneri szakmai prezentációja – 

Innováció az interkulturális térben 
Tréner prezentáció 

16:00-17:00 

Egyéni konzultáció a résztvevő szakértőkkel, 

trénerekkel – igény esetén. A konzultáció célja 

egyéni tanulási célok meghatározása a 

jövőbeni interkulturális együttműködések 

sikeressége érdekében. 

Záróreflexió a trénerek szakmai irányításával 

Páros, kiscsoportos 

beszélgetés, kötetlenebb 

formában 

 

  



 

 

Egyéb tudnivalók/információk, jelentkezés: 

A tréning nyelve magyar - német, az egyes modulok/programpontok során szinkron, illetve 

konszekutív tolmácsolást biztosítunk. 

A tréningen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Ezúton felhívjuk a tréningre 

jelentkezők figyelmét, hogy a tréninget megelőzően előzetesen tudásszint felmérésre kerül 

sor, amelynek eredményei alapján a fent megadott programpontok/modulok időkeretei a 

résztvevők eltérő tudásszintének/igényeinek függvényében változhatnak! 

 

Kérjük részvételi szándékát legkésőbb 2018. november 8. 10:00 óráig a 

csordas@ungarnconsulting.hu e-mail címen szíveskedjék jelezni! 

 
Kapcsolat: Borbély Sándor, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
  +36 20 566 0803, sandor.borbely@kva.hu  

  dr. Csordás Ferenc Károly, Ungarnconsulting Kft. 
  +36 20 476 8058, csordas@ungarnconsulting.hu 

 

 
A tréning az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló 
REGIONET Competitive című (ATHU007 számú) projekt keretében kerül 
megrendezésre. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával 
valósul meg! 
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