
CCC  Iránytű
1. modul

16 óra

CCC Világitótorony
2. modul

16 óra

CCC Sarkcsillag
3. modul

42 óra

Szeretnéd fejleszteni a kultúraközi kommunikációs  
készségedet? Gyere, tarts velem!

A Cross-Cultural Competence (CCC)  tanfolyamrendszer  az alapképzéstől 
a teljes képzésig, akár egyénileg,  akár egy csapat vagy vállalat számára 

megrendelhető.

Ahogy a tengerészek olvasni tudnak a szélirányból, a hullámok erejéből és 
a csillagok állásából, mi is megtanulhatunk olvasni mások kultúráiból - ha 

felismerjük azt, mi jellemez minket és másokat. 
Ez az, amire téged is meg tudlak tanítani!
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Miről tanulunk?
• Saját kultúránkról
• Kulturális identitásunkról
• Kulturális és kommunikációs modellekről
• A kommunikáció interkulturális aspektusairól
• A kulturális idegenség kezeléséről
• Az észlelésről a kultúrák közötti találkozásokban
• Sztereotípiákról
• Kulturális dimenziókról
• Kultúrák közötti interakciók technikáiról
• Kultúrák közötti tanulás módszereiről

- KAPCSOLÓDÁS HATÁROK NÉLKÜL -

Kinek szól a képzés?
A CCC mindazoknak szól, akik gyakran dolgoznak- vagy működnek együtt más 
kultúrákból érkező emberekkel és akik ezeket a találkozásokat könnyeddé, 
élvezetessé és sikeressé szeretnék tenni:

• A vegyes kultúrájú családokban élőknek
• Külföldre készülő, vagy onnan érkezett diákoknak
• Nemzetközi résztvevőkkel dolgozó tanároknak, trénereknek és coachoknak
• Vállalati, vagy intézeti vezetőknek
• Egészségügyi, vagy adminisztrációs területen dolgozóknak
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„Kultúránk olyan, mint halak számára a víz. 
Általa élünk és lélegzünk„ (Trompenaars)

Mi lesz más számodra a képzés után?
• Tudni fogod, hogy miért gondolkoznak az eltérő kultúrákból származó

emberek különbözőképpen.
• Érteni és érezni fogod, hogy milyen alapokon nyugszik a más kultúrából jött

emberek döntéshozatala, motivációja, értékrendbeli különbségei.
• Rendelkezni fogsz számos olyan technikával, amelyeket a kultúrák közti

találkozásokkor használni tudsz.
• Át fogod tudni érezni, hogy mit tapasztal a másik kultúrából származó

partnered, ha veled együtt dolgozik, beszélget, vagy alkot.
• Gördülékenyebben tudsz más kultúrából származó munkatársaidhoz,

barátaidhoz, családtagjaidhoz kapcsolódni.

- KAPCSOLÓDÁS HATÁROK NÉLKÜL -

Denzin Klára
Révkalauz a kultúrák közötti 
sikerek eléréséhez - tisztánlátással, 
tapasztalattal, örömmel

Képzéseim az Európa-szerte tanusított 
Xpert CCS® tanfolyam rendszerén és 
a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) 
által akkreditált Global DISCTM modellen 
alapulnak.

• 30 év nemzetközi tapasztalat
• 25 év tanácsadói és oktatási gyakorlat
• Tudományos alapokon nyugvó,

interkulturális problémákon túlmutató
szakértelem

Denzin Klara
Minősített szervezetfejlesztő és interkulturális tréner

Cross Culture Consulting
c/o COWO - Coworking 
1075 Budapest Károly körút 5.
Tel.: 06  20 311 4662
info@klaradenzin.eu

Érdekel? Van kérdésed? Írj az info@klaradenzin.eu címre! 
Várlak szeretettel tanfolyamaimra! 
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