
A konferencia tárgyául szolgáló Erasmus+ projekt célja, 

hogy segítsen a fiatalok szervezeten belüli 

szocializációjában: 

 

- könnyen elsajátítsák a rájuk bízott feladatot 
- megtanulják, hogyan viselkedjenek bizonyos 

szerepkörökben és  
- megértsék, miként szerezhetik meg mások 

elfogadását egyenrangú csapattagként. 
A program során azokra a kérdésekre adunk választ, 

hogy 

- melyek lehetnek a Z generáció jelenlétének 
köszönhető kedvező változások a 
szervezetben?  

- hogyan változtatja meg a munkatársak közötti 
kommunikációt a korcsoportok közötti 
konfliktusok kezelése?  

- hogyan befolyásolja a Z generáció viselkedését 
a vezetőikkel és munkatársaikkal való hatékony 
együttműködés?  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A Z GENERÁCIÓ A MUNKAHELYEKEN 

 

Munkahelyi készségek fejlesztése 
a játék biztonságában 

„Hurrá, felvettek! Na de mi jön 
ezután?“ 

Genereációs konfliktus – Tényleg 
létezik? 

„Bezzeg az én időmben!“ 

 

 

1. Szekció 

 

KILENC INTERGENERÁCIÓS GONDOLAT A JÁTÉKOSÍTÁS 

JEGYÉBEN 

 Fekete Zsombor 

 

2. Szekció 
MUNKAHELYI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE A JÁTÉK 

BIZTONSÁGÁBAN  

 Ugrai Zsófia 

3. Szekció 

GENERÁCIÓS KONFLIKTUS – TÉNYLEG LÉTEZIK? 

 Kálmán Márta 

 

4. Szekció 

Z GENERÁCIÓ ÉS A MODERN PEDAGÓGIA ESZKÖZEI 

 Lenkefi Myrtill 

 



 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kövesd Andrea 
andrea.kovesd@trebag.hu 

 
Kövesd Nóra 

nora.kovesd@trebag.hu 
 

dr Tengely Éva 
eva.tengely@trebag.hu 

 
 

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! A részvétel díjtalan, 
ám a terem befogadóképessége miatt előzetes regisztrációhoz 
kötött, amit az alábbi linken lehet megtenni: 
https://www.eventbrite.com/e/a-z-generacio-a-
munkahelyeken-tickets-60391280947 

Projekt  Szám :  2016-1-CZ01-KA202-023939  

PROGRAM A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI 

KOMPETENCIÁK 
Időpont:        2019. május 17. 

Helyszín:       Benczúr Hotel, Konferenciaterem 

                       1068 Budapest, Benczúr utca 35. 

Tematika: 

9.30-10.00 Regisztráció 

10.00-10.40 dr Tengely Éva, Kövesd Nóra: iGEN projekt 

bemutatása 

10:40-11:05 Fekete Zsombor: Kilenc intergenerációs 

gondolat a játékosítás jegyében 

11.05-11.30 Kávészünet 

11:30-12:00 Ugrai Zsófia: Munkahelyi készségek 

fejlesztése a játék biztonságában 

12.00-12.30   Kálmán Márta: Generációs konfliktus – 

tényleg létezik? 

12.30- 13.00 Lenkefi Myrtill: A Z generáció és a modern 

pedagógia eszközei 

13.00-14.00 Ebédszünet 

14.00-15:30 Workshopok 

 

• A szervezeti szocializáció interaktivitásának 

növelése 

 

• A kölcsönös függés kultúrájának átadása 

 

• A munkahelyi integráció fontosságának 

felismerése a munkaerőpiacon és a 

munkahelyeken 

 

• A korcsoportok közötti konfliktusok kezelése 

a kommunikáció eszközeivel 

 

• A szervezet produktivitásának növelése a Z 

generáció tagjainak és egyéb 

korcsoportoknak kapcsolatának 

fejlesztésével 
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