
 
 

 
 
 

 
AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA FEJLESZTÉSE 
 
Szolgáltató intézmény neve és pontos címe: Értsünk szót Kft. 2112 Veresegyház, 
Sportföld u. 23/j 
 
Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: dr. Skita Erika  
email: info@ertsunkszot.hu, tel: 0036209573356 
 
Célcsoport: Óvónők, tanítók 
 
A képzés célja: 
Az érzelmi intelligencia készségek gyakorlati fejlesztése, a készség felismerése, használata, 
fejlesztése a mindennapok során. 
 
Az érzelmi intelligencia legalább olyan fontos a mindennapjainkban, mint az IQ, ám ennek a 
ténynek az ismerete nem elegendő ahhoz, hogy valóban használni is tudjuk ez a kiemelkedően 
fontos készséget. 
E tanfolyam célja az érzelmi intelligencia gyakorlatának megismertetése, az érzelmi intelligencia, 
mint készség használatának megerősítése, fejlesztése, működési hatásainak megismerése és e tudás 
gyakorlati alkalmazása. A képzés gyakorlati jellegét megerősíti, hogy a résztvevők a feladatok, 
gyakorlatok során egymás példáiból, javaslataiból is segítséget kapnak a saját életükben felmerülő 
helyzetek érzelmi intelligenciával való kezeléséhez. 
A továbbképzésen megismert módszer és a gyakorlatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztvevők 
megértsék saját és mások érzelmeit, reakcióit, felismerjék viselkedési mintáikat, és képesek legyenek 
azokon változtatni, vagy változtatási javaslatokkal előállni. Mindezek alapján további cél, hogy 
átértékeljék eddigi ismereteiket a kritikus gondolkodás, motiváció, az optimizmus, empátia és a 
hosszú távú célok területét illetően, valamit hogy mindezt a tudást képesek legyenek átadni a réjuk 
bízott gyerekek, diákok számára is. 
 
A képzés főbb tartalmi elemei:  
 
- Az érzelmi intelligencia alapjai, az agyműködés és az érzelmek összefüggései 
- Az érzelmek megfelelő kifejezése, a gyerekek/diákok érzelmi kommunikációjának javítása 



- Minták, rögzült reakciók felismerése, lehetőségek a változtatásra, a szituációnak – és a 
körülmények figyelembevételével meghozott - megfelelő válasz kialakítására 
- Az érzelmek kezelése – önmenedzsment és önkontroll tanulása és tanítása 
- Kritikus gondolkodás fejlesztése – a lehetőségek kimenetelének vizsgálata, és a megfelelő 
kiválasztása 
- A belső motiváció felhasználása a kihívások, nehéz helyzetek kezeléséhez, ennek alkalmazása a 
gyerekek/diákok mindennapjaiban 
- Az optimizmus, mint az érzelmi intelligencia egyik építőkövének gyakorlati alkalmazása és ennek 
haszna az oktatásban 
- Empátia alkalmazása – határok kijelölése, meddig segít az empátia és lehet-e túlzásba esni? 
- A hosszú távú, vezérlő célok ereje – és ennek gyakorlati ereje az oktatásban 
 
A képzés során alkalmazott módszerek: 
Helyzetgyakorlatok, szituatív játékok, brainstroming, kooperatív technikák. A résztvevők 
biztonságos környezetben, játékos formában tapasztalják meg az érzelmi intelligencia készségek 
használatának gyakorlati hatását, és a módosítás, javítás lehetőségeit. A learning by doing és a saját 
élményű tanulás igen hatékony és szemléletformáló hatású is, a résztvevők kifejezetten 
gyakorlatközpontú továbbképzésen vehetnek részt. 
A csoportmunkát felváltva alkalmazzuk páros és kis csoportos gyakorlatokkal, amelyek egymásra 
épülve mutatnak új lehetőségeket és módszereket a résztvevők számára. Ezen új technikák 
segítségével képesek lesznek összeállítani a saját rendszerüket, amelyet alkalmazva új alapokra 
helyezhetik a mindennapi oktató-nevelő szerepet, és olyan készségekkel felvértezve, megerősödve 
kezdhetik a következő tanévet, amely nem csak számukra, de az általuk tanított, gondozott 
gyerekekre/diákokra is komoly hatást gyakorol. 
A csoport tagjainak aktivitása, tapasztalataik megosztása további megerősítést jelent a folyamatban, 
és a jövőre vonatkozó tervek összeállítása során is. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
 
Érzelmi intelligencia, önkontroll, érzelmi kifejezőkészség, kritikus gondolkodás, együttműködés, 
kommunikáció, személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés, problémamegoldás, társas intelligencia, 
motiváció, optimizmus, célmeghatározás, értő figyelem, empátia, hitelesség, érzelmek tudatos 
használata, felelősségvállalás, tolerancia, nyitottság, bizalom, pedagógiai értékelés. 
 
A szakmai továbbképzés időtartama: 30 kontakt óra (5 nap) 
 
A továbbképzés tervezett időszaka: 2016. augusztus 7-12. 

Érkezés: 2016. augusztus 7. vasárnap   
Távozás: 2016. augusztus 21. péntek 

 



Tervezett helyszín: Veresegyház, Mézesvölgy Vendégház (2112 Veresegyház, Mogyoródi u. 3.) 
 
Elérhetőség: Budapestről a Nyugati pályaudvarról vonattal, vagy busszal a M3 metró Újpest-
Városkapu megállójából induló távolsági busszal. A panzió a város központjához közel, a fürdőtől 
kb. 30 méterre található. 
 
Tervezett szabadidős tevékenységek:  
Gödöllői kastély látogatása 
Szentháromság templom Gödöllő 
Vácrátóti arborétum 
Veresegyházi Medvefarm 
Veresegyházi fürdő  
Veresegyházi katolikus templom látogatása (új építésű, átadva 2016 májusban ) 
Beszélgetés a város történetéről Pásztor Béla polgármester úrral (Magyarország legrégebben 
hivatalban álló polgármesterével) 
Medence a vendégház kertjében 
 
 

Dr. Turáni Szabolcs, 
  ügyvezető igazgató 

 
 


