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1. GYAKORLAT:   „ÚTRAVALÓ” 

 

Útmutató 

 

Virginia Satir, a 20. század egyik leghatásosabb terapeutája az alábbiakat válaszolta egy 15 éves 

lánynak, aki azt kérdezte tőle, hogy hogyan készüljön fel a tartalmas életre: 

 

„Én én vagyok. 

Nincs a világon még egy ugyanilyen ember. Egyes részleteket tekintve sokan hasonlítanak hozzám, de 

egészében véve senki. Ennél fogva bármit teszek, azt magamnak tulajdoníthatom, hiszen én magam 

akartam. 

Én rendelkezem mindenemmel – a testemmel és annak minden mozdulatával; az eszemmel, valam-

ennyi gondolatommal és ötletemmel; a szememmel és a képekkel, melyeket az agyamba közvetít; min-

dennemű érzésemmel, legyen bár az harag, öröm, csüggedés, szeretet, csalódottság vagy izgalom; a 

számmal és minden szóval, ami elhagyja, akár udvarias, akár durva, kedves, helyénvaló vagy sem; 

minden cselekedetemmel, függetlenül attól, hogy saját magamra vagy másokra irányul. 

Magam birtokolom a képzeletemet, az álmaimat, reményeimet és félelmeimet. 

Az enyémek győzelmeim és sikereim, kudarcaim és balfogásaim. 

Mivel a magam ura vagyok, tökéletesen megismerhetem magamat. Ezáltal minden részemhez ben-

sőséges szeretet és barátság fűzhet. Minden porcikámat érdekeimnek megfelelően használhatom. 

Tudom, hogy akadnak bennem érthetetlen vagy számomra még ismeretlen vonások, de amíg barát-

sággal és szeretettel viszonyulok magamhoz, addig bátran és bizakodva kereshetem a rejtélyek megol-

dását és önmagam jobb megértésének lehetőségeit. 

Akármilyennek tűnök, bármit mondok vagy teszek, gondolok vagy érzek egy adott pillanatban, az 

mind-mind én vagyok. Bármely időpontban hitelesen képviselem saját magamat. 

Ha később visszagondolok arra, amilyennek mutatkoztam, szavaimra, cselekedeteimre, eszméimre 

és indulataimra, talán ez vagy az tőlem idegennek tetszik majd. Akkor elvethetem azt, ami nem hozzám 

való, megtarthatom azt, ami lényemhez megfelelőnek bizonyult, és kitalálhatok valami újat ahelyett, 

amitől elfordultam. 

Érzékeim és képességeim segítségével megállhatom a helyemet, közel kerülhetek másokhoz, ered-

ményeket érhetek el, értelmet és rendszert vihetek az engem körülvevő személyek és dolgok tömegébe. 

Bírok magammal, tehát irányíthatom magamat. 

Én vagyon én, és igazán ínyemre vagyok.” 

 

Feladat 

 

Milyen gondolatok jutnak eszébe a fenti sorokról? Osszák meg gondolataikat, folytassanak eszme-

cserét a többiek számára is hasznosítható konklúziókról! 



 

2. GYAKORLAT:   MILYEN RÉSZEKBŐL ÁLL A SZEMÉLYISÉGE? 

 

Útmutató 

 

Az életben sokféle szerepet játszunk, és szinte minden szerepünkhöz tartozik egy „személyiség-rész” 

(ez, az egyszerűség kedvéért jelentse most személyiségünk egy többé-kevésbé önállóan viselkedő ré-

szét): a Szülő, a Gyerek, a Főnök, az Alkalmazott, a Professzor, a Diák, a Gyógyító, a Beteg, a Fo-

gyasztó, a Vállalkozó és így tovább. (Legtöbbünkben például a Gyalogos és az Autóvezető különböző-

képpen viszonyul a közlekedési problémákhoz. Az Ön esetében is így van ez, vagy Ön képes ezt a két 

személyiség-részt egységbe foglalni?) 

 A személyiség-részek mindenkiben nagyon egyéni módon és gazdagon keverednek, mással össze 

nem téveszthető mintázatot mutatnak. 

 Ez a gyakorlat segíthet az Ön sajátos személyiség-részeinek feltérképezésében: megismerheti, mi-

lyen erők munkálkodnak Önben, sőt talán ahhoz is hozzásegíti, hogy jobban kézben tudja tartani eze-

ket az erőket. 

 

 

A fánk 

 

1. Írja össze igényeit! Gyorsan csinálja ezt, és mindent írjon le, ami eszébe jut: anyagi és nem anyagi 

igényeit egyaránt! Semmit ne felejtsen ki azok közül sem, amiket jelenleg élvez, és továbbra is 

szeretne megtartani! Mivel valószínűleg egyedül dolgozik, s így nem tudhatja mit írtak a többiek, 

felsorolunk néhány nagyon gyakori igényt: 

 egészség, 

 jó szülő szeretnék lenni, 

 sok pénz, 

 megszerezni a diplomát, 

 üzleti/szakmai sikerek, 

 szeressek valakit, 

 szeressenek, 

 széles látókör. 

 

2. Figyelje meg, mit érez, amikor ezt a listát olvassa! Van olyan személyiség-része, amelyik azt 

mondja, hogy ezeket ő is szeretné megkapni? Vagy olyan, amelyik bírálja azokat az embereket, 

akiknek ilyenek az igényei? A saját igényeit írja össze! 

 

3. Amikor eljutott húsz kívánság felsorolásáig (vagy amikor úgy érzi, mindent leírt), nézze át a listát, 

és válassza ki a legfontosabb öt vagy hat igényt! Néhány tételt újraírhat! Például „síelés”, „úszás”, 

„masszázs”, „tenisz” helyett írhat „sportolást”! Megint csak a saját legfontosabbnak tartott igénye-

it vegye figyelembe, és ne törődjön azokkal, amelyeket a „mit fognak gondolni rólam” személyi-

ség-rész sugall! 

 

4. Egy nagy papírlapra rajzoljon egy 50-70 cm átmérőjű fánkot! A fánk közepe jelképezze az Énjét! 

Körülötte az az öt-hat személyiség-rész kap helyet, amelyeket Ön azonosít. 

 

5. Most pedig rajzoljon olyan jeleket (színes ceruzával) a fánk közepére, amelyek kifejezik az igénye-

it! Ne törődjön a művészi kifejezéssel, vagy ezek állítólagos hiányával! Bármilyen jelkép eszébe 

jut, gyorsan rajzolja le és színezze ki! 

 

6. Amikor befejezte a rajzolást, keressen nevet a személyiség-részeknek! Lehetnek szokványos ne-

vek: a Kalandor, a Gondviselő, a Kötelességtudó, az Egészséges, a Gyógyító, Földanya a Szerető, 

az Önelégült, a Mindentudó. Más személyiség-részek nagyon sajátos leíró nevet kaphatnak, mint a 

Primitív Lovász, a Vándorfilozófus (aki utazni akar, új dolgokat felfedezni), Tanyasi Lány, Atlasz, 

Istennő stb.. Fontos, hogy olyan neveket találjon, amelyeknek jelentése van az Ön számára! 



 

7. Színezze ki az Énjét! 

 

 

Fánk-terefere 

 

A fánkban azonosított személyiség-részek beszélgessenek a többi személyiség-résszel és az Énnel! 

Mondják el, mit becsülnek a másikban, mi miatt neheztelnek, mit akarnak egymástól! Le is írhatja 

ezeket a dialógusokat a naplójába vagy egy füzetbe, ha a gyakorlatokat egyedül csinálja! Egy alka-

lommal csak néhány párbeszédet írjon le, és fordítson időt arra, hogy mindegyik beszélgetés kibonta-

kozzon! (Öt személyiség-rész és az Én, az tizenöt párbeszéd.) A résztvevők mondjanak olyan monda-

tokat, amelyek így kezdődnek: 

 

„Szeretem, hogy…” 

„Haragszom, mert…” 

„Azt akarom, hogy te…” 

„Szerintem te…” 

 

A következő gyakorlat csoportban végezhető, és hallhatóvá teszi a személyiség-részek összeütkö-

zését. 

 

 

A személyiség-részek megszólaltatása 

 

Keressen olyan társakat, akik az összes személyiség-részét eljátsszák! 

(Pár mondatban mutassa be nekik ezeket a részeit, hogy valóban az Ön személyiségét jelenítsék meg, 

ne a sajátjukat!) 

 Üljön le a szoba közepén, és „színész barátai” szorosan vegyék körül! 

A megadott jelre valamennyien egyszerre kezdjenek el beszélni Önhöz – hízelegve, követelőzve, fe-

nyegetően! 

 Ne veszítse el a kapcsolatát az Énjével, figyelje meg, mit érez milyen hatással van Önre az, amit 

mondanak! 

 Irányítson! Mint egy karmester, a kezével jelezze, ha úgy érzi, hogy egy túlságosan harsogó személyiség-

részt le kell csendesítenie, vagy egy félénket bátorítani, erősíteni kell! 

 Amikor úgy érzi elég volt, „fújja le” a játékot! Mondja el mindegyik személyiség-résznek, mit ér-

zett azzal kapcsolatban, amit mondott és tett, és hogy a továbbiakban mekkora fontosságot akar tulaj-

donítani neki! 

 Végezetül köszönje meg a közreműködést, és „oldozza fel” barátait a szerep alól! 

 



 

3. GYAKORLAT:   AZ ÉLETCÉL MEGHATÁROZÁSA 

 

Útmutató 

 

Az egyén szempontjából nagyon fontos, hogy tudja, mi a célja. 

Vegyen elő néhány üres lapot, egy ceruzát és egy órát! 

 

 

Az első kérdés 

 

Az egyik lapra írja fel: „Mik az életcéljaim?” (Életcélokról lévén szó, természetesen ezek mások 

egy ötéves, egy huszonöt éves és egy hatvanöt éves személy esetében, hiszen amikor életcélokról be-

szélünk, ezeken azokat a célokat értjük, amelyeket a még hátralévő éveinkben szeretnénk elérni.) 

Nézze meg az órát, és fordítson pontosan két percet válaszai írásos megfogalmazására! A dolog 

természeténél fogva ezek nagyon általánosak és elvontak lesznek. Ennek ellenére igyekezzen figye-

lembe venni személyes, családi, szakmai és pénzügyi céljait, továbbá közösségi és szellemi élete célja-

it! Igyekezzen mindent magába foglaló cél-listát készíteni! Igyekezzen a két perc alatt minél több szót 

leírni!  

A listába foglalás szakaszában még egyetlen cél mellett se kötelezze el magát, ezért nyugodtan le-

írhat mindent, ami az eszébe jut! 

Ne féljen olyan, első pillanatra abszurdnak tűnő célokat megfogalmazni, mint amilyen a Mattern-

horn megmászása, részvétel egy csoportos szexpartin, egy év fizetés nélküli szabadság, egy jacht vá-

sárlása stb.! Semmi rossz sincs abban, ha szabadjára engedi a fantáziáját! 

Ezután adjon magának másik két percet, hogy elvégezze a szükséges változtatásokat, hogy olyan 

cél-listát kapjon, ami ezen az általános szinten már kielégíti! 

Szemügyre véve élete jelenlegi folyását és rejtett trendjeit, a második két percben néhány további 

életcélt is képes lesz megfogalmazni. Ha például munkába menet rendszeresen olvas a buszon, ez 

utalhat arra, hogy mélyen él Önben a vágy tanulmányainak folytatására. A rendszeres újságolvasás 

inspirálhat egy olyan cél megfogalmazására, hogy mindig jól informált legyen, és megtalálja a rend-

szeres és kulturált szórakozás lehetőségét. Később még eldöntheti, hogy ezek a valóban fontos életcél-

jai-e vagy sem. 

 

 

Az életcélokra vonatkozó második kérdés 

 

Mivel gyorsan, mélyebb elmélkedés nélkül fogalmazta meg életcéljait, azok valószínűleg egy sor 

olyan általánosságot tartalmaznak, mint „boldogság”, „siker”, „kiváló teljesítmény”, „szeretet”, a „kö-

zösség támogatása” és hasonlók. Céljai pontosítását segíti, ha felteszi magának a második kérdést: 

Hogyan szeretném eltölteni a következő három évet? Ismét két perc alatt kell leírnia a válaszait, min-

dent, ami eszébe jut! Ezután még további két perce van a kiegészítésekre és módosításokra! 



Az életcélokra vonatkozó harmadik kérdés 

 

Most egy új nézőpont alkalmazásához írja le a harmadik kérdést: Hogyan élném le a hátralévő hat 

hónapot, ha tudnám, hogy hat hónap múlva villámcsapás ér? (Ez azt jelenti, hogy csak hat hónapig 

fog élni, és ebbe a hat hónapba kell beleszorítania mindazt, amit földi életében valóban fontosnak tart. 

Hogy érdemiek legyenek a válaszai, tételezzük fel, hogy a halálával kapcsolatos minden anyagi és jogi 

kérdés rendezve van: megírta a végrendeletét, megvásárolta a sírhelyét stb. A válasznak arra kell kon-

centrálnia, hogyan akarja leélni, mi mindent akar elvégezni élete hátralévő hat hónapjában.) 

E kérdéssel az a célunk, hogy kiderítsük, vannak-e dolgok, amelyek fontosak az Ön számára, mégsem 

foglalkozik velük, vagy amelyeknek az eddigieknél sokkal több figyelmet kell szentelnie az elkövet-

kező fél évben. Folytathatja az életét, mint eddig, vagy – ha van pénze – dönthet úgy, hogy otthagyja 

az állását, és az elkövetkező hat hónapban megtakarításaiból élve valami ilyen, az Ön számára fontos 

célon dolgozik. Mit csinálna? 

A gyakorlatra két perce van! Amilyen gyorsan csak tudja, írja le a válaszokat, azután további két 

percben módosítsa és egészítse ki ezeket! (Ne töprengjen túl sokat – egyszerűen csak írjon!) 

 

 

További munkák a három kérdésen 

 

Most szenteljen két percet annak, hogy áttekinti a három kérdésre adott válaszaiba foglalt céljait! 

Ha szükségesnek ítéli, szánjon rá több időt is! 

Együtt látva a válaszokat, lehet, hogy úgy találja, hogy a második kérdésre adott válaszai az első 

kérdésre adott válaszainak a kiegészítései, ami kívánatos is. Lehet, hogy a harmadik kérdésre adott 

válaszok a két előző kérdés válaszainak folytatásai.  

De az is lehet, hogy egészen mások. Ez annak a következménye, hogy hirtelen rádöbbent: senki 

sem időmilliomos, és csak korlátozott ideje van. 

(Valaki, ha csak fél éve maradna, lehet, hogy nem hagyná ott a munkáját egy világkörüli utazásért, 

mert alapvetően szereti azt, amit csinál. 

Más valaki viszont azt mondhatja: „Oké, mindent abbahagyok, enni és inni fogok, vigadok, amíg 

hat hónap múlva meg nem halok! Utazni fogok a világ körül, elszórom minden pénzem, és azt fogom 

csinálni, amit mindig is szerettem volna.” 

Nincs „helyes” válasz és „rossz” válasz. Az egyén választásától függ minden.) 

Ha Ön azt csinálja, amit szeretne, a hat hónapos kérdés válasza megerősítést hoz: folytassa, amit 

eddig csinált! 

Ha az első két kérdésre válaszként megfogalmazott céloktól tökéletesen eltérő dolgokat akar csi-

nálni, akkor alapvető változásokra van szüksége az életében: nem szabad továbbra is azt csinálnia, 

mint eddig; nem szabad tovább halogatnia, amihez nagyobb kedve lenne, vagy amit fontosabbnak tart 

annál, amit most csinál! 

 

 

Milyen tanulságokat von le ebből a gyakorlatból? 

 

4. GYAKORLAT:   ÉLETPÁLYA TERVEZÉS 

 

Útmutató 

 

Életpályájának tervezésekor az alábbi kérdések megválaszolása hasznosnak bizonyulhat. 

 

 

 

I. Feladat:   A múlt 

 

1. lépés:   Események 

A jelenből visszafelé haladva írja le, hogy milyen fontosabb dolgok történtek Önnel élete során! 

 



 

2. lépés:   Életvonal 

Rajzolja meg „élete grafikonját”, a vízszintes tengelyen mérve az időt, a függőlegesen pedig azt, 

hogy mennyire érezte jól magát, mennyire volt ereje teljében! 

 

3. lépés:   Szakaszok 

A régmúlttal kezdve nézzen végig élete eseményein és „grafikonján”, majd adjon nevet a fontos 

események közötti időszakoknak! 

 

4. lépés:   Kollázs 

Régi képesújságokból vágjon ki képeket, mondatokat, és egy nagy papírra ragassza fel a részlete-

ket úgy, hogy minél jobban kifejezzék azt, amit az életről gondol! 

 

5. lépés:   Témák 

Végigtekintve az eseménylistán, az életvonalon, a szakaszokon, a kollázson, milyen témák (jel-

legzetes érzések, gondolatok, viselkedésformák) figyelhetők meg? 

 

6. lépés:   Teljesítmények 

Soroljon fel tíz dolgot, amit fontosnak tart és el is ért eddigi élete során (barátok, karrier, család, 

anyagi javak, személyes fejlődés stb.)! 

 

 

 

II. Feladat:   A jelen 

 

7. lépés:   Kérdések 

 

1. Az életről kialakult általános kép 

 Ha másvalakiről olvasná azt, ami az Ön életrajzában áll, mit gondolna róla? 

 Mi lenne a legfontosabb tennivalója? 

 Milyen kérdésekkel kell szembenéznie most? 

2. Témák 

 Mik az élete állandó témái? 

 Mik azok, amelyek időről időre feltűnnek? 

 Mik a most kialakuló témák? 

 Mit jelent Önnek mindez? 

Változtatna-e azon, ahogy e témákkal kapcsolatban érez (gyengítené, erősítené, megszabadul-

na tőle stb.)? 

 

3. Emberek 

Írja fel azokat az embereket akár közeli, akár távoli ismerősei), akik fontosak Önnek! 

 Mit mondanak Önnek? 

 Mit kérdeznek Öntől? 

 

 

 

III. Feladat:   A jövő 

 

 

8. lépés:   El nem ért célok 

Mi az, amit szeretett volna, de nem ért el? 

Írja le a saját nekrológját  úgy, ahogy azt szeretné, ha megjelenne halála után egy újságban. 

Írjon le egy jövőbeli „tökéletes napot”. (Ki lesz Önnel? Mit csinál? Hogy érzi magát? Mit csi-

nálnak a többiek?) 

 

9. lépés:   Szándékok 



Válassza ki a legfontosabb (5-6) teendőt. 

Segítheti ebben egy „kördiagramm” megrajzolása, ahol középen van Ön, ezt körbeveszik a leg-

fontosabb „területek”(kérdéscsoportok), amelyekkel foglalkozni akar. A következő körgyűrűbe 

röviden írja le „hogyan viszonyul” ehhez a területhez. Majd válassza ki azt a 2-3 területet, ahol 

szándékában áll valamit most tenni, és írja le a lehetőségeit. 

 

10. lépés:   A választott cselekvés 

A következő körgyűrűbe írja be azokat a lehetőségeket, amelyeket megtehetne a kiválasztott té-

mákban. Érdemes figyelembe venni, hogy a változtatásnak általában négy fajtája van: a helyzet 

megváltoztatása, önmagunk megváltoztatása, a helyzethez való viszonyok megváltoztatása, il-

letve kilépés a helyzetből. 

 

11. lépés:   Az első lépések megtervezése 

Ilyenfajta kérdésekre kell megkeresni a választ: 

 Mikor kezdjem? 

 Milyen feltételek megléte esetén fogjak bele? 

 Milyen körülményeket kell nekem megteremtenem ahhoz, hogy hozzákezdhessek? 

 Mit fogok tenni? 

Végezetül két jótanács:  
 

1. Az egész folyamat jobban megy egy segítő társsal,  

2. Az élet is egy folyamat, időről időre érdemes áttekinteni, hogy „ott vagyok-e, ahol lenni akarok, 

illetve hogy arrafelé tartok-e, amerre haladni szeretnék”. 

 



 

5. GYAKORLAT:   TÍZ GYAKORLAT  ÉLETPÁLYA-VÁLTOZTATÓKNAK 

 

Útmutató 

 

Ha Ön gondolkodik azon, hogy nem kellene-e pályamódosítást végrehajtania, segítségként vála-

szolja meg Önmagának az alábbi kérdéseket: 

 

 

1. Mi a kedvenc időtöltése? (Kertészkedés, motorozás, fotózás stb. ?) 

Kezdjen hozzá egy lista előkészítéséhez az Önt érdeklő tevékenységekről, hobbijairól! 

 

2. Miről szeret beszélni? (Ha lehetősége lenne arra, hogy napokig beszélgessen a világ legjobb szak-

értőjével egy bizonyos témában, mi lenne az?) 

 

3. Milyen témájú folyóirat-, vagy újságcikkeket szeret olvasni? 

 

4. Ha a könyvesboltban bóklászik, melyik részlegnél álldogál a legtöbbet? 

 

5. Mi az, amit gyakran keres az Interneten? 

 

6. Ha benevezne egy kvíz-műsorba a TV-ben, milyen kategóriájú kérdéseket választana? 

 

7. Ha tanulhatna valamit, mi lenne az? 

 

8. Ha könyvet írna, mi lenne a témája? 

 

9. Néha úgy belefeledkezünk egy tevékenységbe, hogy szinte elfeledkezünk minden másról. Ha elő-

fordult már ilyesmi Önnel, mi volt ez a tevékenység? 

 

10. Néha úgy érezzük, hogy csúcsteljesítményt nyújtunk, élvezzük, hogy milyen jól csináljuk, amit 

éppen csinálunk. Ha előfordult már ilyesmi Önnel, mi volt ez a tevékenység? 

 



 

6. GYAKORLAT:   SUPER-PRÓBA 

 

Útmutató 

 

Az alábbiakban munkával kapcsolatos állításokat olvashat. Arra kérjük, hogy mindegyik állítása 

mellett jelölje meg, hogy saját személye szempontjából mennyire érzi fontosnak az adott állítás tartal-

mát! Itt tehát nincs jó válasz vagy rossz válasz. Egyedüli helyes válasz az, amit sajátjának tart. 

 

A válaszolás módja a következő. 

Ha az adott állítást egyáltalán nem érzi fontosnak, akkor az utána következő kipontozott helyre írjon 

1-es számjegyet! 

Ha az állítást kicsit fontosnak érzi, akkor a kipontozott helyre írjon 2-es számjegyet! 

Ha az állítást eléggé fontosnak érzi, akkor a kipontozott helyre írjon 3-as számjegyet! 

Ha az állítást fontosnak érzi, akkor a kipontozott helyre írjon 4-es számjegyet! 

És végül, ha az állítást nagyon fontosnak érzi, akkor 5-öst írjon a kipontozott helyre! 

 

Mindegyik állítás azzal kezdődik, hogy 

 

 

„Olyan munkát szeretnék, ahol az ember… 

 

1. szüntelenül új, megoldatlan problémákba ütközik ……………………… 

2. másokon segíthet … ……………………… 

3. sok pénzt kereshet … ……………………… 

4. változatos munkát végezhet… ……………………… 

5. szabadon dönthet a saját területén … ……………………… 

6. tekintélyt szerezhet a munkájával … ……………………… 

7. akár művész is lehet … ……………………… 

8. a többiek közé tartozik … ……………………… 

9. pillanatnyi kedve dönti el, hogy mit csináljon …  ……………………… 

10. megvalósíthatja önmagát …  ……………………… 

11. tisztelheti önmagát …  ……………………… 

12. tehet valamit a társadalmi igazságosságért …  ……………………… 

13. nem beszélhet mellé, mert csak jó vagy rossz 

megoldások léteznek … ……………………… 

14. másokat irányíthat …  ……………………… 

15. új elképzeléseket alakíthat ki … ……………………… 

16. valami újat alkothat …  ……………………… 

17. objektíven lemérheti munkája eredményét …  ……………………… 

18. vezetője mindig helyesen dönt … ………………………



 

19. olyat is csinálhat, ami más szemében fölöslegesnek tűnhet … ……………………… 

20. szebbé teheti a világot … ……………………… 

21. önálló döntéseket hozhat … ……………………… 

22. gondtalan életet biztosíthat … ……………………… 

23. új gondolatokkal találkozhat … ……………………… 

24. vezetői képességeire szükség lehet … ……………………… 

25. sikerét vagy kudarcát csak a következő nemzedék 

döntheti el … ……………………… 

26. személyes életstílusa érvényesülhet … ……………………… 

27. munkatársai egyben barátai is … ……………………… 

28. biztos lehet afelől, hogy munkájáért a többiek 

megbecsülik … ……………………… 

29. –nek nem kell minduntalan ugyanazt csinálnia … ……………………… 

30. jót tehet mások érdekében … ……………………… 

31. más emberek javát szolgálhatja … ……………………… 

32. sokféle dolgot csinálhat … ……………………… 

33. –re mások felnéznek … ……………………… 

34. jól kijön munkatársaival … ……………………… 

35. olyan életet élhet, amit legjobban szeret … ……………………… 

36. –nek konfliktusokat kell vállalnia … ……………………… 

37. mások munkáját is irányíthatja … ……………………… 

38. szellemileg izgalmas munkát végezhet … ……………………… 

39. magas nyugdíjra számíthat … ……………………… 

40. munkájába másnak nincs beleszólása … ……………………… 

41. szépet teremthet … ……………………… 

42. olykor játszhat is … ……………………… 

43. –nek megértő vezetője van … ……………………… 

44. szüntelenül fejlesztheti, tökéletesítheti magát … ……………………… 

45. új ötleteire mindig szükség van … ………………………



 

SUPER-FÉLE KÉRDŐÍV ÉRTÉKELŐLAPJA 

 

 

Értékdimenzió Az állítások pontszámai Összpontszám 

 

1. Szellemi ösztönzés 1  23  38    

 

2. Altruizmus 2  30  31    

 

3. Anyagi ellenszolgáltatás 3  22  39    

 

4. Változatosság 4  29  32    

 

5. Függetlenség 5  21  40    

 

6. Presztízs 6  28  33    

 

7. Esztétikum 7  20  41    

 

8. Társas kapcsolatok 8  27  34    

 

9. Játékosság 9  19  42    

 

10. Önérvényesítés 10  26  35    

 

11. Önmaga és mások tisztelete 11  18  43    

 

12. Humán értékek 12  25  36    

 

13. Munkateljesítmény 13  17  44    

 

14. Irányítás 14  24  37    

 

15. Kreativitás 15  16  45    

 

 

Kiértékelés 

 

Az egyes értékdimenziók összpontszámai 3 és 15 közé eshetnek. 

Minél nagyobb ez a szám, annál inkább jellemző Önre az adott értékdimenzió. 

 



 

7. GYAKORLAT:   GONDOLKODÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV 

 

A következőkben 32 állítás-párt olvashat. Jelölje „x”-szel mind a 32 esetben az Önre jellemzőbb 

variációt (a. vagy b.)! 

 

KÉRDŐÍV 

 

„Inkább … 

 

1.a.  ___ csak aztán döntök, ha már tisztában 

vagyok a többiek véleményével. 

1.b. úgy döntök, hogy nem konzultálok mások-

kal. 

2.a.  ___ tartsanak fantáziadúsnak és intuitív-

nak. 

2.b. tartsanak tényszerűnek és pontosnak. 

3.a.  ___ a munkatársakról a rendelkezésre álló 

adatok alapján és rendszerezett hely-

zetelemzést követően döntök. 

3.b. a munkatársakról empátia, érzések alapján és 

az igényeik és értékeik megismerését 

követően döntök. 

4.a.  ___ támogatom az olyan feladatokat, ame-

lyeket mások szeretnének elvégezni. 

4.b. igyekszem konkrét feladatokat szerezni, 

hogy gondoskodhassam azok elvégzé-

séről. 

5.a.  ___ szeretek nyugodtan, egyedül gondol-

kodni. 

5.b. szeretek társaságban, aktívan, energikusan 

tevékenykedni. 

6.a.  ___ olyan módszereket alkalmazok, ame-

lyekről jól tudom, hogy hatékonyak a 

munka elvégzéshez. 

6.b. ha feladatok adódnak, megpróbálok új mód-

szereket kitalálni azok megoldására. 

7.a.  ___ következtetéseimet érzelemmentes 

logika és gondos, aprólékos elemző 

munka nyomán vonom le. 

7.b. következtetéseimet érzéseimre és korábbi 

tapasztalatimból kialakult vélemé-

nyemre alapozom. 

8.a.  ___ nem szeretem a határidőket. 

8.b. ragaszkodom az ütemtervem szerinti mun-

kavégzéshez. 

9.a.   ____ rövid beszélgetés után egyedül át-

gondolom az adott kérdéskört. 

9.b.  ____ hosszabb ideig tartó, kötetlen beszél-

getés után egy későbbi időpontban 

gondolkozom a felmerült kérdések-

ről. 

10.a. ____ foglalkoztatnak a lehetőségek. 

10.b. ____ konkrétumokkal foglalkozom. 

11.a. ____ jólesik, ha gondolkodó embernek 

tartanak. 

11.b. ____ jólesik, ha beleérző embernek tarta-

nak. 

12.a. ____ egy-egy döntésem meghozatala előtt és 

után hosszú ideig mérlegelem az összes 

lehetséges szempontot. 

12.b. ____ megszerzem a szükséges információ-

kat, egy ideig mérlegelem, majd vi-

szonylag gyorsan határozott döntést 

hozok. 

13.a. ____ jobb, ha mások nem ismerik az érzé-

seimet. 

13.b. ____ szeretem az olyan munkákat és ese-

ményeket, amelyekbe mások is be-

kapcsolódnak. 

14.a. ____ vonzódom az elvont, illetve elméleti 

dolgokhoz. 

14.b. ____ a konkrét, illetve valóságos dolgok 

érdekelnek. 

15.a. ____ arra késztetek másokat, hogy tárják 

fel érzéseiket. 

15.b. ____ arra késztetek másokat,  hogy döntse-

nek logikusan. 

16.a. ____ kedvelem a változásokat és szeretem 

nyitva hagyni a lehetőségeket. 

16.b. ____ az előre kiszámítható, előre tudható 

dolgokat szeretem. 

17.a. ____ keveset beszélek belső gondolataim-

ról és érzéseimről 

17.b. _____ kötetlenül beszélgetek belső gondo-

latimról és érzéseimről. 

18.a.  ____  figyelembe veszem a teljes problé-

makör lehetséges vonatkozásait. 

18.b.  ____ a rendelkezésre álló tényszerű adato-

kat veszem figyelembe. 

19.a.  ____ döntéshozatalkor a józan eszemre és 

meggyőződésemre építek. 

19.b.  ____ döntéseimet adatokra, elemző munkára 

és ésszerűségre alapozom. 

20.a.  ____ előirányzott program alapján előre 

tervezek. 

20.b.  ____ a felmerült igényeknek megfelelően, 

közvetlenül a munka megvalósítását 

megelőzően tervezek. 

21.a.  ____ jó új embereket megismerni. 

21.b.  ____ jobb egyedül lenni vagy egy, általam 

jól ismert személlyel. 



 

22.a.  ____ szeretem az új ötleteket, lehetősége-

ket. 

22.b.  ____ a tények fontosabbak. 

23.a.  ____ meggyőződésem a mérvadó. 

23.b.  ____ a bizonyítékokkal alátámasztott 

következtetések fontosak. 

24.a.  ____ amennyire csak lehet, találkozóimat 

és a feladatvállalással kapcsolatos 

megjegyzéseimet noteszomban vagy 

határidőnaplómban nyilvántartom. 

24.b.  ____ amennyire csak lehet, nem haszná-

lok noteszt és határidőnaplót (pedig, 

lehet hogy kellene). 

25.a.  ____ hosszas, csoportos vitát folytatok 

egy-egy új, még nem mérlegelt kér-

déskörről. 

25.b.  ____ először magam foglalkozom a fel-

merült problémával, és csak az ebből 

kialakított nézeteimet osztom meg 

másokkal. 

26.a.  ____ gondos, pontos és részletes tervek 

alapján dolgozom. 

26.b.  ____ olyan terveket dolgozok ki, amelye-

ket nem szükséges megvalósítanom. 

27.a.  ____ kedvelem a logikusan gondolkodó 

embereket. 

27.b.  ____ kedvelem a beleérző embereket. 

28.a.  ____ a pillanat hatása alatt szabadon cse-

lekszem. 

28.b.  ____ jó előre tisztában vagyok azzal, mit 

is várnak tőlem. 

29.a.  ____ szeretek a figyelem középpontjában 

lenni. 

29.b.  ____ tartózkodó vagyok. 

30.a.  ____ szívesen képzelődöm nem létező 

dolgokról. 

30.b.  ____ a konkrét részleteket tanulmányo-

zom. 

31.a.  ____ beleélem magam az érzelmes hely-

zetekbe, vitákba, filmekbe. 

31.b.  ____ élek helyzetelemző képességemmel. 

32.a.  ____ az értekezleteket előzetesen rögzített 

időpontban tartom. 

32.b.  ____ akkor tartok értekezletet, amikor 

éppen mindenki ráér. 

 

 



 

ÉRTÉKELŐ LAP 

 

Összegezze külön-külön a megjelölt dimenziókat (E, I, S, N stb.), majd az összegzett darabszámo-

kat írja be az értékelő lap összesítésében található megfelelő stílus mögé! 

 

 

1.a – E 

1.b. – I 

2.a. – N 

2.b. – S 

3.a. – T 

3.b. – F 

4.a. – P 

4.b. – J 

5.a. – I 

5.b. – E 

6.a. – S 

6.b. – N 

7.a. – T 

7.b. – F 

8.a. – P 

8.b. – J 

9.a. – I 

9.b. – E 

10.a. – N 

10.b. – S 

11.a. – T 

11.b. – F 

12.a. – P 

12.b. – J 

13.a. – I 

13.b. – E 

14.a. – N 

14.b. – S 

15.a. – F 

15.b. – T 

16.a. – P 

16.b. – J 

17.a. – I 

17.b. – E 

18.a. – N 

18.b. – S 

19.a. – F 

19.b. – T 

20.a. – J 

20.b. – P 

21.a. – E 

21.b. – I 

22.a. – N 

22.b. – S 

23.a. – F 

23.b. – T 

24.a. – J 

24.b. – P 

25.a. – E 

25.b. – I 

26.a. – S 

26.b. – N 

27.a. – T 

27.b. – F 

28.a. – P 

28.b. – J 

29.a. – E 

29.b. – I 

30.a. – N 

30.b. – S 

31.a. – F 

31.b. – T 

32.a. – J 

32.b. – P 

 

 

 

 

 

ÖSSZESÍTÉS: 

 

Extroverzió   (E):       (db)     Introverzió  (I):         (db) 

 

Érzékelő        (S):        (db)     Intuitív       (N):      (db) 

 

Gondolkodó  (T):        (db)     Érző            (F):     (db)  

 

Megítélő        (J):         (db)     Észlelő       (P):     (db) 

 

 

A „páros” dimenziók közötti megoszlásból következtethet jel-

lemző stílusára. 

(pl.: ESTJ   stb.)



 

A SZEMÉLYISÉGI STÍLUS ERŐSSÉGEI 

 

Milyen erősségekre utalnak a preferenciái? Válassza ki azokat az erősségeket, amelyek a legjobban 

jellemzik Önt! Ha a pontjai megosztottak, akkor valószínűleg a pár mindkét tagjából fog választani. 

Ellenben, ha a pontjai nagyfokú hangsúlyozottságot mutatnak valamelyik tag esetén, akkor a legtöbb 

állítást (vagy esetleg mindet) innen fogja választani. 

 

Extrovertált 

 

 Szeret társaságban lenni. 

 Kedveli a csapatmunkát. 

 Harmóniában él a környezetével. 

 Nyitottan kommunikál. 

 Kerüli a bonyolult eljárásokat. 

 Érdekli a munka eredménye. 

 Szereti a változatosságot a feladatokban. 

Introvertált 

 

 Független másoktól. 

 Akkor elégedett, ha egyedül dolgozhat. 

 Az ötletek és fogalmak világában érzi otthon 

magát. 

 Bizalmas. 

 Figyel a részletekre, nem szereti a hirtelen 

kijelentéseket. 

 A munka indítékait keresi. 

 Nem bánja, ha hosszabb ideig kell egy pro-

jekten dolgoznia megszakítás nélkül. 

 

Érzékelő 

 

 Kedveli a standardizált rendszereket és 

eljárásokat. 

 Figyel a részletekre. 

 Gyakorlatias és reális. 

 Jól emlékszik a részletekre és képes pon-

tosan felidézni a helyzeteket. 

 Szereti alkalmazni a már megtanult dol-

gokat. 

 Állhatatosan dolgozik. 

Intuitív 

 

 Szeret újszerű problémákat megoldani. 

 Meglátja a helyzetekben rejlő lehetőségeket. 

 Szívesen képzelődik. 

 A helyzetek általános benyomásaira emlék-

szik vissza. 

 Követi az inspirációkat. 

 Szeret új dolgokat megtanulni. 

 Nagy energiával és lelkesedéssel dolgozik. 

 

Gondolkodó 

 

 Analitikus. 

 Objektív. 

 Használja a kritikai képességeit. 

 Érvekkel győz meg másokat. 

 Szilárd. 

 Személytelen. 

 Nem érzelgős. 

 Bízik a logikában. 

Érző 

 

 Emberkedvelő. 

 Figyelembe veszi mások érzéseit. 

 Felkelti és hatást gyakorol az emberekre. 

 Együttérző. 

 Megérti mások igényeit és értékeit. 

 Kimutatja az érzelmeit. 

 Harmóniára törekszik. 

 



 

Megítélő 

 

 Saját magában bízik, amikor dönt. 

 Gyorsan hozza meg döntéseit. 

 Szeret tervezni és aztán ezek alapján dol-

gozni. 

 Szeret a lényegre térni. 

 Szeret lezárt, becsomagolt dolgokat kapni. 

 Elégedett, mikor meghoz egy döntést. 

Észlelő 

 

 Döntéseit mindig megbeszéli másokkal. 

 Minden oldalról megvizsgálja a következ-

ményeket mielőtt döntene. 

 Rugalmas, nyitott a változásokra. 

 Nyitott az egymásnak ellentmondó adatokra. 

 Állandóan kíváncsi és szívesen látja a dol-

gokat új megvilágításban. 

 Visszavonhatja döntéseit. 

 

 

2. Hogyan mutatkoznak meg az erősségei a munkában? Írjon néhány példát! 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

3. Ha ez egy csapatmunka, akkor ossza meg társaival ezt az információt! 



 

AZ ERŐSSÉGGYENGESÉG PARADOXON 

 

Az erősség és gyengeség együtt létezik, nincs egyik a másik nélkül. Ezek inkább akkor válhatnak 

problémákká, ha valamelyikük túl nagy hangsúlyt kap. Ha például valakinek a szolgálatkészség az 

erőssége és ragaszkodik a már meghozott döntésekhez, akkor előfordulhat, hogy ezt túlzásba viszi és 

akkor sem hajlandó a változtatásokra, ha új körülmények vagy tények merülnek fel.  

A következő oldalakon válassza ki azokat az állításokat, amelyek Önre is jellemző túlzásokat tar-

talmaznak! 

 

EXTROVERTÁLT 

Erősségek 

 

 Jobban szeret másokkal lenni. 

 Szereti a csapatmunkát. 

 Harmóniában él a környezetével. 

 Nyitottan kommunikál. 

 Gyorsan cselekszik. 

 Kerüli a bonyolult eljárásokat. 

 A munka eredménye érdekli. 

 Szereti a változatosságot a feladatokban. 

Eltúlozva 

 

 Szüksége van arra, hogy mások mindig el-

érhetőek legyenek. 

 Nehéznek tartja a projektek önálló kidol-

gozását. 

 Könnyen nyugtalanná teszik az ismeretlen 

emberek és a váratlan események. 

 Túl sok időt tölt önmaga elemzésével. 

 A következmények figyelembe vétele nél-

kül cselekszik. 

 Túlságosan leegyszerűsíti a helyzeteket. 

 A célorientáltsága határt szabhat a lehető-

ségeknek és a hosszú távú szervezéseknek. 

 Nincs elegendő türelme ahhoz, hogy mé-

lyen foglalkozzon a feladatokkal. 

 

INTROVERTÁLT 

Erősségek 

 

 Független másoktól. 

 Akkor elégedett, ha egyedül dolgozhat. 

 Az ötletek és fogalmak világában van ott-

hon. 

 Bizalmas. 

 Meggondolja, mielőtt cselekszik. 

 Figyel a részletekre, nem szereti a hirtelen 

kijelentéseket. 

 A munka indítékait keresi. 

 Nem bánja, ha hosszabb ideig kell ugyan-

azon a feladaton dolgoznia. 

Eltúlozva 

 

 Ellenáll a külső befolyásnak. 

 Tartózkodik a csapatmunkától. 

 Nem fordít kellő figyelmet a külső esemé-

nyekre. 

 Túlságosan bizalmaskodó. 

 Elmulasztja a cselekvés idejét. 

 Nehéz összegeznie és eljutnia a lényeghez. 

 Nem törődik eléggé a munka eredményé-

vel. 

 Teljes koncentrációra van szüksége, nem 

tűri az elkerülhetetlen megszakításokat 

sem. 

 

 

ÉRZÉKELŐ 

Erősségek 

 

 Kedveli a standardizált rendszereket és az 

eljárásokat a döntéshozatalban. 

 Figyel a részletekre. 

 Jól emlékszik az általános benyomásaira. 

 A helyzet lényegével foglalkozik. 

 Szereti a már megtanult dolgokat alkal-

mazni. 

Eltúlozva 

 

 Fantáziátlan megoldásokkal állhat elő. 

 Leragad a részleteknél, nem látja a fától az 

erdőt. 

 A rendezetlen memóriája miatt megfeledke-

zik a belemélyedés határairól és az általános 

alapelvekről. 

 A helyzeteket vagy feketének, vagy fehérnek 



 

 Állhatatosan dolgozik. látja, hiányoznak a szürke árnyalatai. 

 Tartózkodik a kockázattól. 

 Lassabban halad a kelleténél. 

 

 

INTUITÍV 

Erősségek 

 

 Örömét leli újszerű problémák megoldásá-

ban. 

 Meglátja a helyzetekben rejlő lehetősége-

ket. 

 Gyakran álmodozik. 

 A helyzetek általános benyomásaira em-

lékszik. 

 Követi az inspirációkat. 

 Szereti a már megtanult dolgokat alkal-

mazni. 

 Nagy energiával és lelkesedéssel dolgozik. 

Eltúlozva 

 

 Könnyen beleun a rutinba. 

 Megfeledkezik a fontos tényezőkről és a 

részletekről. 

 Nem realista és nem gyakorlatias. 

 Gyakran vét tényszerű hibát. 

 Megbízik az egyszerűbb inspirációkban is. 

 Ha a megszerzett tudást kell alkalmaznia, 

könnyen elveszíti az érdeklődését. 

 Késhet az eredménnyel, ha fogy az energiája 

és a lelkesedése. 

 

 

GONDOLKODÓ 

Erősségek 

 

 Analitikus. 

 Objektív. 

 Bízik a kritikai képességeiben. 

 Szilárd. 

 Személytelen. 

 Nem érzelgős. 

 Bízik a logikában. 

Eltúlozva 

 

 Túlanalizálja a dolgokat. 

 Kizárja a szubjektivitást. 

 Számítógépszerűen dolgozik. 

 Nem veszi tudomásul a kompromisszumo-

kat. 

 Látszólag hideg és érdektelen az emberek 

igényei iránt. 

 Melegség nélkülinek mutatja magát. 

 Nem veszi figyelembe azt, ami ellenszegül 

vagy kizárja a logikát. 

 

 

 

 

 

ÉRZŐ 

Erősségek 

 

 Emberkedvelő. 

 Figyelembe veszi mások érzéseit. 

 Felkelti és hatást gyakorol az érzelmekre. 

 Együttérző. 

 Megérti mások igényeit és értékeit. 

 Kimutatja érzelmeit. 

 Harmóniára törekszik. 

Eltúlozva 

 

 Nem vesz tudomást a feladat elvárásairól. 

 Túlságosan magával ragadják hangulatai. 

 Manipulatív és melodramatikus. 

 Túlságosan oltalmazó. 

 Úgy tűnik, mintha senkit sem tudna meg-

győzni, „langyos”. 

 Túl érzelmes. 

 Tartózkodik az egészséges és hasznos konf-

liktusoktól. 

 

 

MEGÍTÉLŐ 

Erősségek Eltúlozva 



 

 

 Biztos magában, amikor dönt. 

 Szeret tervezni, majd a tervei szerint cse-

lekszik. 

 Szeret a lényegre térni. 

 Szeret lezárt, becsomagolt dolgokat kapni. 

 Elégedett, ha meghozta a döntést. 

 

 Elégtelen adatmennyiség esetén is meghoz-

za döntéseit. 

 Csalódott, ha a tervek és a prioritások meg-

változnak. 

 Figyelmen kívül hagyja a helyzetek fontos 

részleteit. 

 Sürgeti a döntéseket, csakhogy áttérhessen 

új feladatokra. 

 Nem hajlandó változtatni a döntésein, még 

akkor sem, ha új adat kerül elő. 

 

 

ÉSZLELŐ 

Erősségek 

 

 Döntései előtt véleményt cserél másokkal. 

 A következményeket minden lehetséges 

oldalról megvizsgálja a döntés előtt. 

 Rugalmas, nyitott a változásokra. 

 Nyitott az ellentmondó adatokra. 

 Állandóan kíváncsi és szívesen látja a 

helyzeteket új megvilágításban. 

 Visszavonhatja döntéseit a döntések után. 

Eltúlozva 

 

 Döntéshozatala mások véleményétől függ. 

 Túl sok időt tölt a probléma lényegtelen ol-

dalainak vizsgálatával. 

 Nehezen jut döntésre. 

 A különböző lehetőségeket nem különbözteti 

meg kellőképpen. 

 Nem fél attól, hogy kihagy egy fontos adatot. 

 Aggodalmat kelt azokban, akik kitartanak 

döntésük mellett. 

 



 

Ha csapatmunkában végzik a feladatot, akkor összegezze a saját túlzásait és mondja el őket társai-

nak! 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________ 



 

ERŐSSÉGEI KIEGÉSZÍTÉSE 

 

1. Reagálások az ellentétes nézőponttal rendelkezőkre. Hogyan reagál Ön azokra az emberekre, akik-

nél éppen azok a tulajdonságok hangsúlyosak, melyek Önnek a gyengeségei? Általában rossz a 

kapcsolatunk azokkal, akiknek pont ellentétes erősségeik vannak, mint nekünk. (Például: „Szeretek 

gyors ítéletet hozni és türelmetlen vagyok azokkal, akik csak piszmognak, és nem jutnak döntés-

re.”) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

2.  Jól használhatja az erősségeit, ha kiegészíti azokat másokéval. 

Figyelje meg az egymásnak ellentmondó erősségek hasznosságát! 

 

Az Extrovertáltaknak szükségük van az Intro-

vertáltakra, hogy … 

biztosítsák a fogalmak mélyebb átgondolását 

és azokat az elméleteket, amelyek fontosak le-

hetnek a probléma szempontjából. 

Az Introvertáltaknak szükségük van az Extro-

vertáltakra, hogy … 

kapcsolatban maradjanak a jelennel és közvet-

lenül azzal foglalkozzanak, ami jelenleg fontos. 

 

 

Az Érzékelőknek szükségük van az Intuitívek-

re, hogy … 

 segítsenek meglátni a helyzetekben rejlő le-

hetőségeket, 

 kisegítsék őket ügyességgel és képzelőerővel 

a problémamegoldásban, 

 segítsenek túllépni a múltbéli tapasztalato-

kon. 

Az Intuitíveknek szükségük van az Érzékelők-

re, hogy … 

 segítsenek pontosan visszaemlékezni a szi-

tuációk tényeire és részleteire, 

 segítsenek abban, hogy legyen türelmük 

megtalálni a megoldást, 

 segítsenek a dolgok mélyére hatolni. 

 

 

A Gondolkodóknak szükségük van az Érzőkre, 

hogy … 

 segítsenek megérteni másokat, 

 segítsenek átadni az ötleteket, 

 érdeklődésre és lelkesedésre ösztönözzenek. 

Az Érzőknek szükségük van a Gondolkodókra, 

hogy … 

 segítsenek elemezni a helyzetet, 

 következetesek és határozottak maradjanak, 

 segítsenek eljutni az okoktól az okozatig. 

 

 

A Megítélőknek szükségük van az Észlelőkre, 

hogy … 

megvédjék őket a hirtelen következtetésektől 

és segítsenek felülvizsgálni a különböző lehe-

tőségeket. 

Az Észlelőknek szükségük van a Megítélőkre, 

hogy … 

segítsenek nekik dönteni, problémákat megol-

dani és programokat szervezni. 



 

TIPPEK EGYEZTETÉS FOLYTATÁSÁRA 

 

Extrovertáltakkal 

Szóban, amit lehet! 

Hadd kezdjen beszélni! 

Több témát be lehet hozni! 

Számíts azonnali cselekvésre! 

Hadd folyjék a megbeszélés! 

 

Introvertáltakkal 

Írásban, amit lehet! 

Kérdezz, aztán hallgasd! 

Egy téma egyszerre! 

Hagyj neki időt a reagálásra! 

Ne fejezd be a mondatait! 

Érzékelőkkel 

Egyértelműen határozd meg a témát! 

Tényeket és példákat hozzál! 

Lépésről lépésre add az információt! 

Emeld ki a gyakorlati hasznot! 

Fejezd be a mondataidat! 

Idézd fel a múltbeli tapasztalatokat! 

 

Intuitívakkal 

Hozd be az átfogó képet és vonzatait! 

Lehetőségekről beszélj! 

Hasonlatokat és metaforákat használj! 

Dobálózzatok az ötletekkel! 

Használhassa a képzelőerejét! 

Ne áraszd el őt részletekkel! 

A gondolati alapon döntéshozókkal 

Szervezetten és logikusan! 

Gondold át az okokat és okozatokat! 

Összpontosíts a következményekre! 

Azt kérdezd, mit gondol! 

Hagyatkozz az igazságérzetére! 

Ne ismételd magad! 

 

Az érzelmi alapon döntéshozókkal 

Azzal kezdd, amiben egyetértetek! 

Ismerd el az erőfeszítéseit és hatását! 

Ismerd el az érzések létjogosultságát! 

Beszéljetek embereket érintő kérdésekről! 

Mosolyogj és tarts szemkontaktust! 

Légy barátságos és tapintatos! 

 

 

Megítélőkkel 

Légy ott időben és felkészülten! 

Juss el a következtetésekig, ne hagyj nyitva 

problémákat! 

Légy döntésképes és határozott! 

Hagyd, hogy hozhasson döntéseket! 

Légy jól szervezett és hatékony, ne használd az 

idejét! 

Maradj az eltervezettnél! 

Észlelőkkel 

Számíts sok kérdésre! 

Ne kényszerítsd döntési helyzetbe! 

Hagyd nyitva a lehetőséget a változatok megbe-

szélésére! 

Hagyj neki választási lehetőségeket! 

Összpontosíts a folyamatra! 

Légy nyitott új információkra! 

 

 



 

8. GYAKORLAT:   TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV 

 

Útmutató 

 

Az illusztratív kérdőívben hat mondatkezdetet talál, melyek mindegykéhez négy mondatbefejezés 

tartozik. Osszon szét a négy mondatbefejezés között 10 pontot úgy, hogy több pontot ad annak, ame-

lyikkel kiegészítve a mondatkezdetet, az Ön álláspontjához közelebb álló állítást kap! Megteheti, hogy 

mind a 10 pontot egyetlen mondatbefejezésnek adja, de egyenletesebben is eloszthatja a pontokat. 

Összesen 6x10=60 pontot oszthat szét. A pontokat írja be a Választáblázatba! Nincs jó vagy rossz 

válasz: az állítások mindegyike hatékony vezetőktől származik. Ha Ön nem vezető, képzelje el, hogyan 

érezne az állításokkal kapcsolatban, ha vezető lenne! 

 

1.  Célom a szervezetben az, hogy … 

a) minél jobban megértsem a munkámmal kapcsolatos összefüggéseket. 

b) hasznos legyek. 

c) megoldjam a problémákat. 

d) vigyázzak, hogy a szervezet tevékenysége erkölcsileg megkérdőjelezhetetlen legyen. 

 

2.  Büszke vagyok … 

a) a munkatársaimra. 

b) arra, hogy mit értünk el. 

c) arra, hogy milyen jól meg tudjuk oldani a problémákat. 

d) a részlegünkre. 

 

3.  Úgy érzem, annak alapján kell bennünket értékelni, hogy … 

a) mennyi hasznos kapcsolatot építettünk ki. 

b) milyen sok új ötlettel segítettük a szervezetet. 

c) mennyi hasznot hoztunk a szervezetnek. 

d) mennyire kiválónak tartanak minket. 

 

4.  Akkor érzem jól magam a munkahelyen, ha … 

a) nehéz problémán dolgozhatok. 

b) kiváló emberekkel beszélgethetek. 

c) a hozzám hasonló munkát végzők elismerik a munkámat. 

d) megcsinálhatom, amit éppen a legfontosabbnak tartok. 

 

5.  Vezetőként fontosnak tartom, hogy … 

a) a legjobb munkatársaim hatékonyan dolgozhassanak. 

b) fejlesszem az embereim gondolkodását. 

c) fejlesszem az embereim személyiségét, kreativitását. 

d) szorosan irányítsam az embereimet. 



 

6.  A legjobb jelentéseim azok, amelyek az olvasót … 

a) új ötletekhez juttatják. 

b) új tudáshoz juttatják. 

c) cselekvésre ösztönzik. 

d) megismertetik a lehetséges konkrét alternatívákkal. 

 

 

 

Választáblázat 

Mondat-

kezdet 

Mondatbefejezés 
Összesen 

a b c d 

1     10 

2     10 

3     10 

4     10 

5     10 

6     10 

 

 

 

Kiértékelés/Értelmezés 

 

A számokat írja át az Értékelő táblázatba (például az 1a-ra adott pontszám az Értékelő táblázat 1. 

sorában az Elméleti (Mit?) oszlopba kerül)! 

 Az Értékelő táblázatba került számokat függőlegesen adja össze, majd a négy szám közül a legna-

gyobbat karikázza be – ez az Ön jellegzetes tanulási stílusa! 

 

 

 

Értékelő táblázat 

Mondat- 

kezdet 

Kreatív Elméleti Gyakorlati Lelkes 

Miért? Mit? Hogyan? Mikor? 

1 d a c b 

2 a d c b 

3 b d a c 

4 b c a d 

5 c d b a 

6 a b d c 

Összesen     

 



 

9. GYAKORLAT:   KÉRDŐÍV A BIZONYTALANSÁG-TŰRÉS MÉRÉSÉRE 

 

Útmutató 

 

Karikázza be azt a számot, amelyik a legjobban jelzi, hogy mennyire ért egyet az állítással! 

(1: egyáltalán nem értek egyet;    5: teljesen egyetértek) 

 

1. Az a szakértő, aki nem ad mindenre biztos választ, nem érti a dolgát. 1 2 3 4 5 

2. Szeretnék egy ideig egy távoli országban élni. 1 2 3 4 5 

3. Minden problémának van megoldása. 1 2 3 4 5 

4. Azok, akik rendszerbe kényszerítik az életüket, az élet sok örömétől 

esnek el. 
1 2 3 4 5 

5. Az a jó munka, ahol mindig tudni lehet, mit és hogyan kell csinálni. 1 2 3 4 5 

6. Nagyobb élvezet megpróbálkozni egy bonyolult problémával, mint 

megoldani egy egyszerűt. 
1 2 3 4 5 

7. Hosszútávon messzebbre lehet jutni, ha az apró problémákkal töltjük az 

időnket. 
1 2 3 4 5 

8. Az ismeretlent mindig jobban szeretem az ismerősnél. 1 2 3 4 5 

9. Szeretném, ha az élet szabályos, „egyenletes” lenne, amelyben nincse-

nek váratlan események, meglepetések. 
1 2 3 4 5 

10. Sok fontos döntésünk elégtelen információn alapul. 1 2 3 4 5 

11. Jobban szeretem az olyan összejövetelt, ahol mindenkit ismerek, mint az 

olyat, amelyiken sok az ismeretlen. 
1 2 3 4 5 

12. Szeretem, ha nekem kell megtalálnom a látszólag összefüggéstelen je-

lenségek közti kapcsolatot. 
1 2 3 4 5 

 

 

Kiértékelés 

 

Írja be a kérdésekre adott pontszámokat az alábbi táblázatba! 

(Ahol - jel van, oda negatív szám kerül.) Ezután adja össze az egy oszlopba került számokat, majd 

értelmezze azokat külön-külön! Végül a „Mindösszesen” rovatba írja be ezek összegét! 

 

 Újdonság Komplexitás Megoldhatatlanság  

     2    4 - 1 

     8 - 5 - 3 

  - 9    6 10 

- 11 - 7 12 Mindösszesen: 

Összesen:    



 

Az eredmények értelmezése 

 

Az egyes oszlopokban az 5-nél nagyobb számok az újdonsággal, a komplexitással vagy a megold-

hatatlannak tűnő feladatokkal való szembenézésre, a -5-nél kisebb számok az élet velejáróinak kerülé-

sére utalnak. 

Ha a jobb alsó sarokban az összes válasz összege 12-nél nagyobb, ez a bizonytalanság tűrésére utal, 

ha -12-nél kisebb, akkor a válaszoló rosszul tűri a bizonytalanságot. 



 

10. GYAKORLAT:   KÜLSŐ – BELSŐ KONTROLL KÉRDŐÍV 

 

Útmutató 

 

Ez a kérdőív állításpárokból áll. Az Ön feladata az, hogy az állításpárok mindegyikéből kiválassza 

azt az állítást, amelyik jobban megfelel a véleményének. Nincs helyes vagy helytelen válasz, az Ön 

véleményére vagyunk kíváncsiak. 

 A kiválasztott állítás mellé tegyen „x”-et! 

 

 

1. a) Vezetőnek születni kell. □□ 

b) Vezetővé megfelelő képzéssel lehet válni. □□ 

2. a) A siker titka, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyünk. □ 

b) A siker titka a képesség és a kemény munka. □□ 

3. a) Többnyire akkor kerülök bajba, ha hibázok. □□ 

b) Mindegy, hogy mit teszek, időnként egyszerűen szerencsétlen vagyok. □□ 

4. a) Hogy háború vagy béke van, az a vezető politikusoktól függ. □□ 

b) Háború mindig volt és mindig lesz. □□ 

5. a) Ha a szülők jól nevelik a gyerekeiket, ez meglátszik rajtuk. □□ 

b) Bármit csinálunk is, vannak gyerekek, akikből nem lehet rendes felnőtteket 

 nevelni. □□ 

6. a) A jövőm rajtam kívülálló körülményektől függ. □□ 

b) Tőlem függ a jövőm. □□ 

7. a) Azokat a vezetőket tartjuk sikeresnek, akikre a szerencsés körülmények 

 miatt rávetült a reflektorfény. □□ 

b) Azokat tekintjük sikeres vezetőknek, akik teljesítményükkel jelentősen 

 hozzájárultak a szervezet kiváló eredményeihez. □□ 

8. a) Gyakran úgy érzem, nincs befolyásom az életemre. □□ 

b) Butaság azt hinni, hogy a vak szerencsétől függ a sorsom. □□ 

9. a) Vannak ügyfelek, akik mindenképpen elégedetlenek lesznek. □□ 

b) Ha figyelünk arra, mit akar az ügyfél, akkor elégedetten fog távozni. □□  

10. a) Mindenkiből lehet jó tanuló, aki szorgalmas. □□ 

b) Van aki sohasem lesz semmiben kiváló az iskolában, bármilyen keményen 

  tanul is. □□ 

11. a) A jó házassághoz az kell, hogy a férj és a feleség egyaránt törekedjen 

 a jó kapcsolat fenntartására. □□ 

b) A házasságok azért mennek tönkre, mert a férj és a feleség nem illik össze. □□ 

12. a) Javítani tudok a vezetői képességeimen, ha tanulok és gyakorolok. □□ 

b) Hiába igyekszem, nem leszek jobb vezető. □□ 

13. a) Akkor történtek velem jó dolgok, amikor a megfelelő dolgokat csináltam. □□ 

b) Akkor történtek velem rossz dolgok, ha a körülmények összeesküdtek ellenem. □□ 

14. a) A tanulás nem sokat segített a vizsgáimon, mert többnyire nem azt kérdezték, 

 amit tanultam. □□  

b) Ha jól felkészültem, akkor jól sikerültek a vizsgáim. □□ 

15. a) Néha azt csinálom, amit a „nagyok” mondanak. □□ 

b) Nem érdekel, mit mondanak a „nagyok”: én döntöm el, mit csináljak. □□ 

16. a) A politikai vezetés olyan távol van, hogy nem lehet hatni rá. □□ 

b) Ha az ember hallatja a hangját, ez befolyásolhatja a politikát. □□ 

17. a) Abból lesz a sztár, akit véletlenül felkap a televízió. □□ 

b) Azok a népszerű emberek, akik úgy viselkednek, hogy ezzel elnyerik az 

 emberek tetszését. □□ 

18. a) Újra és újra olyan dolgok történnek velem, amelyek nem tőlem függnek. □□ 

b) Többnyire úgy érzem, én vagyok a felelős azért, amit csináltam. □□ 

19. a) Ha egy vezető fejleszti a képességeit, sikeresebb lesz. □□ 

b) A vezetők sikere kevéssé függ a képességeiktől. □□ 



 

20. a) A szerencsés csapatok nyerik a versenyeket. □□ 

b) A tehetséges és szorgalmas tagokból álló csoportok nyerik többnyire 

 a versenyeket. □□ 

21. a) Egyes munkások egyszerűen lusták: nincs mit kezdeni velük. □□ 

b) A jó vezető szinte mindenkit képes motiválni. □□ 

22. a) Az ország gazdaságát az emberek jobb munkájával lehet fejleszteni. □□ 

b) Az ország gazdasága a világ állapotától függ. □□ 

23. a) Általában jó előre tervezek, és a célhoz vezető utat is meghatározom. □□ 

b) Ritkán tervezek előre. □□ 

24. a) Vannak dolgok, amiket úgyse lehet megváltoztatni. □□ 

b) Kitartással, jó képességgel, kemény munkával szinte mindenen változtatni 

 tudok az életemben. □□ 



 

Kiértékelés 

 

 Számolja össze, hogy válaszai közül hány egyezik az alábbi táblázat választásaival! 

 

1 a 9 a 17 a 

2 a 10 b 18 a 

3 b 11 b 19 b 

4 b 12 b 20 a 

5 b 13 b 21 a 

6 a 14 a 22 b 

7 a 15 a 23 b 

8 a 16 a 24 a 

 

 

 Minél magasabb ez a szám, Ön annál inkább külső kontrollos. 

 

 Az átlag érték 8 körül van, a 3-nál alacsonyabb érték belső kontrollos, a 13-nál magasabb érték 

külső kontrollos attitűdre utal. 



 

11. GYAKORLAT:   INTERPERSZONÁLIS ORIENTÁCIÓ KÉRDŐÍV 

 

Útmutató 

 

A következő oldalon 30 mondatot talál.  

A mondatokhoz négyféle válaszlehetőség tarozik.  

Minden mondat után tegyen egy „x”-et abba a kockába, amelyik a legjobban kifejezi az Ön mun-

kahelyi viselkedését! 

 Próbáljon annyira őszinte lenni, amennyire tud, mert csak így kaphat valós képet személyiségének 

bizonyos oldalairól! 

Ha befejezte a kérdőív kitöltését, a válaszaihoz tartozó „értékeket” írja be az Értékelő táblázatba! 

 

 

Az „eredményről” több szinten kap visszajelzést: 

 

 egy „interperszonális orientáció profil”-on 6 tulajdonságát jelenítheti meg, 

 két tipológiában megtalálhatja a helyét, és 

 egy „összesített” tanácsot kap az Önnek való munkahely jellegéről. 



 

INTERPERSZONÁLIS ORIENTÁCIÓ KÉRDŐÍV 

 

 Szinte 

mindig 
Általában Néha Ritkán 

1. Igyekszem emberekkel együtt lenni.     

2. A csoportban vezető szerepre törekszem.     

3. Szeretem, ha a munkatársaim kapcsolatokra 

törekszenek velem. 

    

4. Ha érdekes csoportot látok, csatlakozom hoz-

zájuk. 

    

5. Megpróbálom rávenni az embereket, hogy 

tegyék meg azt, amiről úgy gondolom, meg 

kell tenni. 

    

6. Szeretem, ha szeretnek.     

7. Ha találok egy nekem való társaságot, igyek-

szem a tagja lenni. 

    

8. Igyekszem meghatározni, mi történjen a cso-

portban. 

    

9. Szeretem, ha személyes érdeklődéssel köze-

lednek hozzám. 

    

10. Ha látom, hogy a munkatársaim szerveznek va-

lamit, akkor igyekszem bekapcsolódni ebbe. 

    

11. Vezető szerepre törekszem a csoportban.     

12. Azt kedvelem, ha a munkatársaim bensőséges 

kapcsolatot igyekeznek kialakítani velem. 

    

13. Megpróbálom a többieket is bevonni a terve-

imbe. 

    

14. Igyekszem elérni, hogy a munkatársaim úgy 

viselkedjenek, ahogy én szeretem. 

    

15. Szeretem, ha a munkatársaim barátságosak 

velem. 

    

16. Szeretek meghívást kapni.     

17. Hagyom, hogy mások eldöntsék, mit tegyünk.     

18. Törekszem arra, hogy jó legyen a kapcsola-

tom a munkatársaimmal. 

    

19. Szeretem, ha eseményekre hívnak.     

20. Másokra hagyom a vezetést.     

21. Barátságos vagyok az emberekkel.     

22. Szeretem, ha a munkatársaim bevonnak abba, 

amit csinálnak. 

    

23. Hagyom, hogy a többiek befolyásoljanak.     

24. Szoros kapcsolatokat igyekszem kiépíteni.     

25. Szeretem, ha a közelemben beszélgetők meg-

hívnak: csatlakozzam hozzájuk. 

    

26. Azt teszem, amit a többiek akarnak.     

27. Személyes hangot használok a beszélgetések-

ben. 

    

28. Szeretem, ha a munkatársaim megkérnek, ve-

gyek részt a tevékenységeikben. 

    

29. Engem könnyű vezetni.     

30. Közeli barátságokra törekszem.     

Kiértékelés/Értékelő táblázat 

 



 

Adjon a „Szinte mindig” válaszokra 2; az „Általában” válaszokra 1,5; a „Néha” válaszokra 1; és a 

„Ritkán” válaszokra 0 pontot! A pontokat írja be az Értékelő táblázatba az állítások sorszáma alá! 

 

Szükséglet a VALAHOVÁ TARTOZÁSRA 

Kifejezett 
1 4 7 10 13 

ÖSSZEG 
     

Elvárt 
16 19 22 25 28 

ÖSSZEG 
     

Összesen   

 

Szükséglet az IRÁNYÍTÓ SZEREPRE 

Kifejezett 
2 5 8 11 14 

ÖSSZEG 
     

Elvárt 
17 20 23 26 29 

ÖSSZEG 
     

Összesen   

 

Szükséglet az EGYÉNI KAPCSOLATOKRA 

Kifejezett 
18 21 24 27 30 

ÖSSZEG 
     

 

Elvárt 

 

3 6 9 12 15 
ÖSSZEG 

     

Összesen   

 

Mindösszesen   

 

 

1. Részletes értékelés 

 

Adja össze a pontszámokat vízszintesen a hat részben külön-külön, és írja be az összegeket a szá-

mokat követő „összeg” feliratú helyekre! A 6 számot ábrázolja az Interperszonális Orientáció Profi-

lon! Gondolkozzon el azon, hogy a kapott kép mennyire jellemző Önre! 



 

Interperszonális orientáció profil 

 

Nem törekszik arra, 

hogy a csoport szer-

ves 

részévé váljon. 

 

 

KIFEJEZETT SZÜKSÉGLET A VALAHOVÁ TARTOZÁSRA 

Igyekszik a 

csoport 

szerves részévé 

válni. 

Nem várja el 

a csoportjának tagja-

itól, 

hogy éreztessék: 

„hozzájuk tartozik”. 

 

 

 

 

ELVÁRT SZÜKSÉGLET A VALAHOVÁ TARTOZÁSRA 

 

Szereti, ha egy 

csoport 

tagjai éreztetik, 

hogy 

„hozzájuk tarto-

zik”. 

Nem törekszik 

vezető szerepre. 
 

 

KIFEJEZETT SZÜKSÉGLET AZ IRÁNYÍTÓ SZEREPRE 

Vezető  

szerepre 

törekszik. 

Függetlenségre 

törekszik.  
 

ELVÁRT SZÜKSÉGLET AZ IRÁNYÍTOTTSÁGRA 

Világosan 

meghatározott 

irányítást vár el. 

Távolságot tart 

az emberektől. 
 

 

KIFEJEZETT SZÜKSÉGLET AZ EGYÉNI KAPCSOLATOKRA 

Jó kapcsolatot 

igyekszik kiépí-

teni 

mindenkivel. 

Nem kedveli, ha 

a munkatársai bará-

tilag 

közelednek hozzá. 

 
 

ELVÁRT SZÜKSÉGLET AZ EGYÉNI KAPCSOLATOKRA 

Elvárja, 

hogy szeretettel 

közeledjenek 

hozzá. 

 

 

2. Tipológia a Kifejezett és Elvárt viselkedés alapján 

 

Amint az az Értékelő táblázatból és az Interperszonális orientáció profilból is látható, ez a kérdőív 

három dimenzió (Valahová tartozás, Irányító szerep és Egyéni kapcsolatok) mentén mér, és minden 

dimenziót két szempontból vesz figyelembe (mennyire jellemző az ilyen viselkedés a vizsgált sze-

mélyre, és mennyire várja el másoktól, hogy így viselkedjenek vele).  

Ez a tipológia a három dimenzió mindegyikénél azt vizsgálja, hogy a két szempont milyen kombi-

nációja jellemző Önre. (Például, hogy Ön szeretne vezetni, de azt nem szeretné, ha vezetnék.) 

 Az Értékelő táblázat „ÖSSZEG”-eket tartalmazó kockáiban a lehetséges max. 10. 

Ha a 7-10 pontot magasnak, a 0-3 pontot alacsonynak tekintjük (és a „közepes” – 4-6 – pontok értel-

mezésétől eltekintünk), akkor a következő tipológiát kapjuk: 

 

 

SZÜKSÉGLETEK JELLEMZÉSE 

Kategóriák az  Szükséglet a  Szükséglet az  Szükséglet az EGYÉ-



 

ÉRTÉKELŐ  

TÁBLÁZAT alapján 

VALAHOVÁ  

TARTOZÁSRA 

IRÁNYÍTÓ  

SZEREPRE 

NI KAP-

CSOLATOKRA 

Magas kifejezett 

Magas elvárt 

Világos, kifejezett 

igény, hogy a társaság 

szerves része legyen. 

□□ 

Vezetői igény autokrata 

környezetben. 

 

 

□□  

Erős és kifejezett igény 

az egyéni kapcsolatok-

ra. 

 

□□ 

Magas kifejezett 

Alacsony elvárt 

Erősen kifejezett, de 

nem őszinte igény a 

társaságba tartozásra. 

 

 

 

□□ 

Vezetői igény a függet-

lenség megtartásával. 

 

 

 

□□ 

Veszélyes kombináció: 

felhívás a bensőséges 

kapcsolatra viszonzás 

nélkül. 

 

 

□□ 

Alacsony kifejezett 

Magas elvárt 

Magányos szerep: nem 

fejezi ki, de szeretne a 

társaság része lenni. 

 

□□ 

Igény arra, hogy mások 

irányítsák az esemé-

nyeket. 

 

 

□□ 

Szégyenlős visszafo-

gottság, mely, ha végül 

kitör, félelmetesen 

meglepő lehet mások 

számára. 

□□ 

Alacsony kifejezett 

Alacsony elvárt 

Nincs szüksége társa-

ságra. 

 

□□ 

Az irányítás, a rend és a 

biztonság kevéssé fon-

tos. 

□□ 

Valódi magánykeresés. 

 

□□ 

 

 

Tegyen „x”-et a 12 kocka közül azokba, amelyek az eredmények alapján jellemzők Önre! Valóban 

mindaz jellemző Önre, amit a kockákban leírva talál? 



 

3. Értékelés a három fő faktor szerint 

 

 A VALAHOVÁ TARTOZÁSRA, az IRÁNYÍTÓ/IRÁNYÍTOTT szerepre és az EGYÉNI KAP-

CSOLATOKRA irányuló összpontszámot (amely maximum 20-20 lehet) a következő táblázat alapján 

értelmezhetjük: 

 

 

ÖSSZESEN 

(egy-egy 

oszlopban) 

Szükséglet a 

VALAHOVÁ  

TARTOZÁSRA 

Szükséglet 

az IRÁNYÍTÓ SZE-

REPRE 

Szükséglet 

az EGYÉNI KAP-

CSOLATOKRA 

Magas 

(13-20 pont) 

Szüksége van arra, 

hogy csapatba tartoz-

zon. 

Szereti, ha pontosan 

kijelölik a helyét, sze-

repét. 

Szeret bensőséges mun-

kakapcsolatokat kiépíte-

ni. 

Közepes 

(7-12 pont) 

Bizonytalan vagy am-

bivalens a kapcsolata a 

csoporttal. 

Bár valószínűleg szere-

ti az egyértelmű szere-

peket, de ez nem lé-

nyeges a számára. 

Néhány emberrel benső-

séges kapcsolatot épít ki, 

de a munkahelyi barát-

ság valószínűleg nem 

lényeges számára. 

Alacsony 

(0-6 pont) 

Szeret egyedül dolgoz-

ni. 

Örömmel dolgozik 

bizonytalan helyzetek-

ben is. 

Zavarja, ha valaki a 

munkahelyén bensősé-

ges kapcsolatra törek-

szik vele. 

 

 

4. Összesített értékelés 

 

Adja össze a táblázatban lévő összes pontszámot (vagy az Értékelő táblázat ÖSSZEG-eit), és ered-

ményét írja be az Értékelő táblázat jobb alsó sarkába. 

 

A maximális pontszám 60. 

 

40 pont fölötti pontérték     magas, 

20-40 pont közötti érték     közepes, 

20 pont alatti érték      alacsony   pontszámnak számít. 

 

 

A magas pontérték olyan munkaköröknél szükséges, ahol sokat kell emberek közt mozogni. 

Alacsony pontérték esetén olyan munkakör ajánlható, ahol a feladatteljesítés a fontos, nem pedig az 

emberi kapcsolatok. 

 



 

12. GYAKORLAT:   ROSENBERG KÉRDŐÍV 

 

Útmutató 

 

Kérjük, a lap jobb oldalán – állításonként – egy-egy „x”-szel jelölje véleményét! 

1.  Úgy érzem, értékes ember vagyok, vagy legalábbis 

teljesen egyenértékű másokkal. 

Teljesen egyetértek  

Egyetértek  

Nem értek egyet  

Egyáltalán nem értek egyet  

2.  Úgy érzem, sok jó tulajdonságom van. Teljesen egyetértek  

Egyetértek  

Nem értek egyet  

Egyáltalán nem értek egyet  

3.  Végső soron hajlok arra, hogy kudarcnak tekintsem 

magam. 

Teljesen egyetértek  

Egyetértek  

Nem értek egyet  

Egyáltalán nem értek egyet  

4.  Ugyanolyan jól meg tudok csinálni dolgokat, mint 

mások. 

Teljesen egyetértek  

Egyetértek  

Nem értek egyet  

Egyáltalán nem értek egyet  

5.  Úgy érzem, nem sok mindenre lehetek büszke. Teljesen egyetértek  

Egyetértek  

Nem értek egyet  

Egyáltalán nem értek egyet  

6.  Jóban vagyok magammal. Teljesen egyetértek  

Egyetértek  

Nem értek egyet  

Egyáltalán nem értek egyet  

7.  Egészében véve elégedett vagyok magammal. Teljesen egyetértek  

Egyetértek  

Nem értek egyet  

Egyáltalán nem értek egyet  

8.  Szeretném, ha többre becsülhetném magam. Teljesen egyetértek  

Egyetértek  

Nem értek egyet  

Egyáltalán nem értek egyet  

9.  Időnként teljesen haszontalannak érzem magam. Teljesen egyetértek  

Egyetértek  

Nem értek egyet  

Egyáltalán nem értek egyet  

10.  Időnként azt gondolom, egyáltalán nem vagyok jó. Teljesen egyetértek  

Egyetértek  

Nem értek egyet  

Egyáltalán nem értek egyet  

Kiértékelés 

 

A kérdőív pontozására 0-tól 3-ig terjedő skálát használunk. 

A „Teljesen egyetértek” válasz 3; az „Egyetértek” válasz 2; a „Nem értek egyet” válasz 1; míg az 

„Egyáltalán nem értek egyet” válasz 0 pontot ér. 

 

Fordított tételek:  3., 5., 8., 9., 10.  



 

(Itt a „Teljesen egyetértek” válasz 0; az „Egyetértek” válasz 1; a „Nem értek egyet” válasz 2; míg az 

„Egyáltalán nem értek egyet” válasz 3 pontot ér) 

 

Adja össze az így kapott pontokat! 

 

A kapott pontszámok értelmezése: 

A pontszámok lineáris növekedése egyre magasabb önértékelést jelez. 

 

26-30 pont     magas önértékelés, 

15-25 pont     normál önértékelés, 

15 alatti pontszám   alacsony önértékelés. 

 

Az utóbbi esetben az önértékelés növelése ajánlott. 

Néhány megszívlelendő tanács: 

   - hallgasson a testére 

(táplálkozzon egészségesen, mozogjon rendszeresen, aludjon eleget), 

   - fordítsa idejét azon tevékenységekre, melyekben jó, 

   - töltsön több időt azokkal a személyekkel, akik társaságában jól érzi magát! 



 

13. GYAKORLAT:   AZ ÖNBECSÜLÉS FEJLESZTÉSÉNEK TRÉNINGPROGRAMJA 

 

Az önbecsülés fejlesztésére szolgáló egyszerű és hatékony egyéni program állítható össze befeje-

zetlen mondatokból, melyeket a fejlődni kívánó személynek kell a saját gondolataival kiegészítenie.  

Az alábbi program csak illusztráció, egy tényleges program összeállításához érdemes tapasztalt tré-

ner segítségét igénybe venni (noha őszinte odafigyeléssel minden vezető képes lehet elkészíteni a saját 

mondatsorozatát). 

 

 

Útmutató 

 

A program célja: pozitív változást elindítani az önbecsülés terén. 

Az alábbiakban megadunk néhány befejezetlen mondatot. 

Az a feladat, hogy minden befejezetlen mondathoz írjon 6-10 befejezést, úgy, hogy nyelvtanilag helyes 

mondattá váljanak! 

 Dolgozzon olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tud: ne töltsön túl sok időt a gondolkodással! (Ha 

a munka 10 percnél tovább tart, valószínűleg túl sokat gondolkozik.) Ne törődjön azzal, hogy az így 

keletkezett mondatok igazak-e! 

 Ne ítélkezzen, csak írjon! Igyekezzen odafigyelni arra, amit csinál, de ne cenzúrázza a gondolatait! 

 Kezdje a munkát hétfőn! A legjobb idő a mondatbefejezésre a reggel, mielőtt bármilyen más tevé-

kenységhez hozzáfogna. 

 Ha nehezére esik az írás, ne adja fel – idővel könnyebbé válik! Ne olvassa el, amit írt, csak a hétvé-

gén! Ilyenkor írjon hat befejezést a következő mondathoz: 

Ha valami igaz abból, amit írtam a héten, akkor érdemes lehet… 

 Folytassa a mindennapi mondatbefejezést a hétvégeken is! 

 A program ajánlott ideje 21 hét. (Csak az első 5 hét mondatkezdeteit írtuk ide, a többit mindenki 

elkészítheti magának.) A 21. hét után érdemes 1 hét szünetet tartani, majd az egészet megismételni. 

Meglepetéssel fogja tapasztalni a másodszori válaszokból a saját fejlődését (és néha a vissza-

visszatérő legmakacsabb fejlődési akadályokat). 

 

 

1. hét 

 Ha 5%-kal nagyobb önbecsüléssel tudnék dolgozni menni, … 

 Ha 5%-kal nagyobb önbecsüléssel alakítanám a munkakapcsolataimat, … 

 Ahhoz, hogy fejlődjön az önbecsülésem az kellene, hogy … 

 

2. hét 

 Ha ma 5%-kal tudatosabban dolgozom, … 

 Ha ma 5%-kal jobban elfogadom magam, … 

 Ha ma 5%-kal asszertívabb leszek, … 

 Ha ma 5%-kal céltudatosabb leszek, …



 

3.  hét 

 Ha ma 5%-kal tudatosabb leszek a munkatársaimmal, … 

 Ha ma 5%-kal javítom a kommunikációm minőségét, … 

 Ha ma 5%-kal jobban ügyelek a prioritásaimra, … 

 Ha ma 5%-kal jobban odafigyelek a legfontosabb napi feladatokra, … 

 

4. hét 

 Ha ma 5%-kal jobban elfogadom magam, … 

 Ha ma elfogadom magam akkor is, ha nem szeretem, amit éppen érzek, vagy    gondolok, … 

 Ha ma elfogadom magam akkor is, ha rossz a hangulatom, … 

 Ha el tudom fogadni azt a részemet is, amelyet nem igazán érzek a magaménak, … 

 

5. hét 

 Ha ma éreztetem a munkatársaimmal, hogy elfogadom, megbecsülöm őket, … 

 Ha igyekszek egész lényemmel odafigyelni arra, amit a munkatársaim mondanak, … 

 Ha tudatosítom magamban, milyen hatással van a figyelmem minősége a munkatársaimra, … 

 Ha törekszem arra, hogy jóindulatúan közelítsek a munkatársaimhoz, … 



 

14. GYAKORLAT:   „GESTALT”-ALAPÚ ÖNÉRTÉKELÉS 

 

A „Gestalt” technika a humanisztikus pszichológia egyik fő áramlata. Röviden azt tartja, hogy a 

pszichológiai jelenségeket olyan alakzatokként („Gestalt”-okként) kell kezelni, amelyeket nem lehet 

pusztán alkotórészeik összességeként felfogni. 

A következő gyakorlat is erre épül.  

 

 

Útmutató 

 

 Az alábbi állításokkal kapcsolatban először karikázza be azt a számot, amelyik a jelenlegi viselke-

dését jellemzi (1=szinte egyáltalán nem; 5=szinte teljesen)! 

Ezután rajzoljon egy négyzetet a köré a szám köré, amelyik azt mutatja, hogy hol szeretne lenni! 

 Pipával jelölje meg azt a számot, amelyiket Ön szerint mások (barátai, kollégái stb.) bejelöltek 

volna Önnel kapcsolatban! 

 Az üres helyekre pedig írjon olyan célokat, amelyeket fontosnak tart a fejlődése szempontjából, de 

azok nem szerepeltek a listán! 

 Ha befejezte a kérdőív kitöltését, nézze át a listát, és válasszon ki 3-4 célt, amelyeken most szeretne 

dolgozni! 

 

 

Éntudatosság Értékelő skála 

 

1. Felismerem az érzelmeimet. 1   2   3   4   5 

2. Felismerem az elvárásaimat magam iránt. 1   2   3   4   5 

3. Felismerem az elvárásaimat mások iránt. 1   2   3   4   5 

4. Felismerem, ha bírálom, megítélem magam. 1   2   3   4   5 

5. Felismerem, ha bírálok, megítélek másokat. 1   2   3   4   5 

6. Felismerem, ha igazolni próbálom a viselkedésemet. 1   2   3   4   5 

7. Felismerem, mennyire fogadom el az érzéseimet. 1   2   3   4   5 

8. Felismerem, hogyan reagálok a dicséretre és a bírálatra. 1   2   3   4   5 

9. Felismerem, hogyan reagálok a segítségre. 1   2   3   4   5 

10. Felismerem, hogyan reagálok, ha akadályba ütközöm. 1   2   3   4   5 

11. Felismerem, mikor észlelem, és mikor értelmezem mások viselkedését. 

 1   2   3   4   5 

12. ………………………………………………………………. 1   2   3   4   5 

 

13. ………………………………………………………………. 1   2   3   4   5 

 

14. ………………………………………………………………. 1   2   3   4   5 



 

Másokra figyelés Értékelő skála 

 

1. Felismerem mások érzelmeit. 1   2   3   4   5 

2. Felismerem az érzelmek, a gondolatok, a megfigyelt 

jelenségek közötti különbséget. 1   2   3   4   5 

3. Felismerem, hogyan kezelik az emberek, ha  

feléjük irányuló érzelmek kifejezésével találkoznak. 1   2   3   4   5 

4. Felismerem a testtartások, mozdulatok, arckifejezések 

jelentését. 1   2   3   4   5 

5. Felismerem a beszéd stílusában (gyors-lassú, hangos, 

befejezetlen) rejlő jelzéseket. 1   2   3   4   5 

6. Felismerem a beszédstílus változását. 1   2   3   4   5 

7. Felismerem, hogyan fogadják az emberek a róluk szóló 

visszajelzéseket. 1   2   3   4   5 

8. Felismerem, hogyan kezelik az emberek az érzelmeket 

kiváltó eseményeket. 1   2   3   4   5 

9. Felismerem, mennyire fejezik ki az emberek érzelmeiket. 1   2   3   4   5 

10. Felismerem az ismétlődő viselkedésformákat másokban. 1   2   3   4   5 

 

11. ………………………………………………………………. 1   2   3   4   5 

 

12. ………………………………………………………………. 1   2   3   4   5 

 

13. ………………………………………………………………. 1   2   3   4   5 

 

 

Kommunikáció Értékelő skála 

 

1. Elmondom, amit gondolok. 1   2   3   4   5 

2. Kifejezem az érzelmeimet. 1   2   3   4   5 

3. Világosan közlöm, amit mondani akarok. 1   2   3   4   5 

4. Törekszem arra, hogy megértsem a többieket. 1   2   3   4   5 

5. Odafigyelek arra, amit nekem mondanak. 1   2   3   4   5 

6. Jelzem, hogy meghallottam, amit nekem mondani akartak. 1   2   3   4   5 

7. Rákérdezek, ha valamit nem pontosan értek. 1   2   3   4   5 

8. Felismerem, ha csak más kedvéért mondok valamit. 1   2   3   4   5 

9. Felismerem, mit kommunikálnak és hogyan. 1   2   3   4   5 

 

10. ………………………………………………………………. 1   2   3   4   5 

 

11. ………………………………………………………………. 1   2   3   4   5 

 

12. ………………………………………………………………. 1   2   3   4   5 



 

15. GYAKORLAT:   „EMPÁTIA-LABORATÓRIUM” 

 

 A következő  személyközpontú megközelítésre épülő  gyakorlat célja az empatikus megértés 

fejlesztése. 

 

 

Útmutató 

 

Az „empátia-laboratórium”-hoz három ember kell: a Beszélő, a Hallgató, és a Megfigyelő. 

A Beszélő a „kliens”  az ő feladata az, hogy mondja el egy valódi problémáját, valamit, ami „itt 

és most” foglalkoztatja. Egyébként a Beszélő „azt csinál, amit akar”, de minél őszintébb, annál inkább 

segíti a Hallgató tanulását. 

A Hallgató tanulja az empatikus megértést. Igyekszik megérteni nemcsak azt, amit a Beszélő 

mond, de azt is, amit ezzel ki akar fejezni. Anélkül, hogy értelmezné a Beszélő mondatait, próbálja 

megérezni, mi játszódik le a Beszélőben.  

Ezt a megértését/megérzését a Beszélővel ellenőrzi, hiszen ő (a Beszélő) tudhatja (noha nem biztos, 

hogy tudja), mit gondol, mit érez. 

A Megfigyelő elsősorban a Hallgatót figyeli meg, természetesen a Beszélővel való interakciója so-

rán. Arra figyel, hogy külső szemlélőként hogy észlelte: mikor volt a Hallgató „azonos hullámhos--

szon” a Beszélővel, melyik válasza tűnt empatikusan megértőnek, előfordult-e, hogy külső szempontot, 

értékelést tükrözött valamelyik válasza. 

Az „empátia-laboratórium” lényeges része a „visszajelző kör”: 

 először a Hallgató mondja el, hogy szerinte mennyire sikerült empatikusan   „együtt lennie” a 

Beszélővel („otthonosan mozogni a lelki világában”), melyik reakcióját tartja utólag is segí-

tőnek, melyik az a válasza, amit másképpen mondana, 

 ezt követi a Megfigyelő „külső véleménye” a Hallgató válaszairól, viselkedéséről, 

 végül a Beszélő mondja el, hogy mennyire érezte empatikusnak a Hallgatót, mikor, melyik vá-

lasza volt a leginkább segítségére az önvizsgálat szempontjából, melyik válasza akasztotta 

meg a gondolatait, érzéseit (ha volt ilyen). 

 

(Látható, hogy a Beszélőt senki sem értékeli a „visszajelző kör”-ben.) 

 

 

Az itt leírt folyamatot érdemes más „felállásban” kétszer megismételni, hogy mindenki lehessen 

Hallgató! 



 

16. GYAKORLAT:   „NEUROLINGVISZTIKUS PROGRAMOZÁS” 

 

 A „neurolingvisztikus programozás” (NLP) során nem a kommunikáció tartalmára figyelünk (arra, 

hogy mit mondanak az emberek), hanem inkább azokra a „mintákra”, amelyek a viselkedésben meg-

nyilvánulnak, és amelyek a bensőben lejátszódó folyamatokra utalnak. 

Az NLP modell szerint ugyanis a viselkedés a külső és belső világunkból jövő ingerekre adott belső 

válasz külső megjelenése. Ezért a nyelv másodlagos, nem fejezi ki tisztán az élményt, a viselkedés 

viszont pontos és gazdag jelrendszer a belső folyamatok megismerésére. 

A belső folyamatok ismeretében válik lehetővé új folyamatok létrehozása: a viselkedés, a gondolko-

dás, az érzelmek repertoárjának bővítése. 

 

 

Útmutató 

 

1. Gondoljon vissza egy konkrét üzletkötésére, amelyre büszke! Gondolja végig az üzletkötést a saját 

nézőpontjából! Képzelje maga elé a vevőt minél pontosabban! Hallja újra minél pontosabban a 

vevő szavait! 

 Ezek után képzelje el, hogyan nézett ki az üzlet az ő nézőpontjából! Képzelje el, hogy az ő néző-

pontjából látja magát, hallja a hangját! 

 Ezután képzelje magát egy olyan pozícióba, amely kívül esik az üzleten, és ahonnan láthatja, 

ahogy a vevővel beszélget! 

 

 Melyik nézőpont volt a legkönnyebb? 

 Melyik volt a legnehezebb? 

 

2. Minden nap válassza ki az egyik barátját vagy kollégáját, és élje bele magát az ő nézőpontjába!  

 Hogy érzi magát? 

 Mit akar? 

Ezután térjen át a saját nézőpontjára! 

 Hogy érzi magát? 

 Mit akar? 

Végül vegyen fel egy elfogulatlan nézőpontot! 

 Hogyan viszonyul egymáshoz a kettő? 

 

3. Amikor elérkezettnek látja az időt, csinálja meg ugyanezt egy vevővel is! 

 Hogy érzi magát? 

 Mit akar?  

Végül vegyen fel egy elfogulatlan nézőpontot! 

 

Megfelel egymásnak a vevő szükséglete és a termék vagy szolgáltatás? 



 

17. GYAKORLAT:   ASSZERTIVITÁS KÉRDŐÍV 

 

Útmutató 

 

Ebben a kérdőívben mindig 10 pontot kell szétosztani az (a)-val, (b)-vel és (c)-vel jelölt állítások 

között úgy, hogy az Önre jellemzőbb állítás több pontot kapjon. Előfordulhat, hogy egy állításnak egy-

általán nem ad pontot (mert az szinte sohasem fordul elő Önnel), illetve, hogy egy állításnak 10 pontot 

ad (mert ez az állítás sokkal jellemzőbb Önre, mint a másik két állítás). Válaszait írja a VÁLASZLAP 

megfelelő rubrikájába! 

 

Állítások: 

 

„Olyan ember vagyok, aki … 

 

1.   (a)  hagyja, hogy megsértsék a jogait. 

(b)  megvédi jogait. 

(c)  megsérti mások jogait. 

 

2.   (a)  nem éri el a céljait. 

(b)  eléri a céljait anélkül, hogy másokat megsértene. 

(c)  eléri a céljait akkor is, ha ezzel másokat megkárosít. 

 

3.   (a)  frusztrált és boldogtalan. 

(b)  jól érzi magát. 

(c)  védekező és támadó. 

 

4.   (a)  visszahúzódó. 

(b)  kifejezi az érzelmeit. 

(c)  gyakran kirobban, gyűlölködő vagy mérges. 

 

5.   (a)  szorongó, megbántott. 

(b)  nyugodt és magabiztos. 

(c)  nagyképűen magabiztos. 

 

6.   (a)  feladja a céljait. 

(b)  igyekszik úgy elérni a céljait, hogy mások is elérhessék az övékét. 

(c)  nem törődik mások céljaival. 

 

7.   (a)  könnyen mások csapdájába esik. 

(b)  érdeklődve, nyitottan tekint a világra. 

(c)  gyanakszik és cinikus. 



 

8.   (a)  rosszul érzi magát a gyengeségei miatt. 

(b)  ismeri a gyengeségeit, de ettől még szereti magát. 

(c)  nem ismeri a gyengéit. 

 

9.   (a)  hagyja, hogy mások válasszanak helyette. 

(b)  kiválasztja, mi kell neki. 

(c)  beleszól mások választásaiba. 

 

10. (a)  hagyja, hogy kihasználják. 

(b)  megvédi saját jogait. 

(c)  kihasználja a többieket. 

 

 

VÁLASZLAP 

 a b c Összesen 

1.    10 

2.    10 

3.    10 

4.    10 

5.    10 

6.    10 

7.    10 

8.    10 

9.    10 

10.    10 

Összesen    100 

 

 

Kiértékelés 

 

Adja össze az a, majd a b és a c oszlopokban található számokat (a kapott három szám összege 100 

kell, hogy legyen), majd az összegeket írja át a következő ábra kis négyzeteibe! 



 

AZ ASSZERTIVITÁS HÁROMSZÖG: 

 

 
 

 

 

 

A számok azt jelzik, mennyire jellemző Önre a passzivitás, az asszertivitás illetve az agresszivitás. 

 

Úgy érzi, hogy a kapott arányok jól tükrözik az Ön befolyásolási stílusát? 

 

Ha igen, akar-e rajta változtatni, vagy meg van vele elégedve? 

 

Ha változtatni akar, akkor hogyan? 

(a) Passzivitás (c) Agresszivitás 

(b) Asszertivitás 



 

18. GYAKORLAT:   AZ ÖNÉRVÉNYESÍTÉS FEJLESZTÉSE 

 

Útmutató 

 

Olvassa el, gondolja át, ahol kell, ott értelemszerűen töltse ki az alábbi feladatok vonatkozó részeit, 

majd közösen beszéljék meg az eredményeket, ütköztessék véleményeiket! 

 

Ö, mint önérvényesítés 

 

Az önérvényesítésre képes emberek: 

 

határozottak 

kockázatvállalók 

egyenlők 

becsületesek 

aktívak 

tisztelik a másikat 

konkrétak 

kezdeményezők 

nem ítélkeznek 

világosan beszélnek 

spontánok 

öntudatosak 

 

 

És Ön? 

 

Az önérvényesítésre képes emberek: 

 Én-közléseket használnak. 

 Figyelmesen hallgatnak. 

 Azt kérik, amit akarnak. 

 Elutasítják azt, amit nem akarnak. 

 Felmérik a lehetőségeket, majd döntenek. 

 Meghallgatják a kritikát, majd elfogadják vagy elutasítják. 

 Elfogadják a dicséretet. 

 Elismerik és megdicsérik mások jó tulajdonságait és eredményeit. 

 Elfogadják, hogy másoknak vannak korlátaik. 

 Kifejezésre juttatják pozitív és negatív érzéseiket. 

 Elismerik és elfogadják saját erősségeiket és gyengeségeiket. 

 Egészséges szintű önbecsüléssel rendelkeznek. 

 Élvezik a mát és célokat tűznek ki holnapra. 

 Ösztönzik magukat és másokat képességeik kihasználására. 

 

 

És Ön? 

 

T, mint tévhitek az önérvényesítéssel kapcsolatban: 

Az agresszív emberek önzők, érzéketlenek, erőszakosak és minden áron győzni akarnak! És Ön? 

Gondolja, hogy ilyen az önérvényesítés? 



 

AZ ASSZERTIVITÁS NEM AGRESSZIÓ 

 

 

Önérvényesítés, amikor: Nem önérvényesítés, amikor: 

 

1. Felismerjük és kifejezésre juttatjuk az 

igényeket, negatív és pozitív érzéseket és 

véleményeket. 

2. Világosan és határozottan kérjük azt, amit 

szeretnénk. 

3. Udvarisan mondunk nemet és szabjuk 

meg a határokat. 

4. Megszabadulunk merev viselkedésfor-

máktól, terhes kapcsolatoktól és helyze-

tektől. 

5. Felelősséget vállalunk saját érzéseinkért 

és tetteinkért, „én-közléseket” küldünk. 

6. Tiszteljük saját magunkat; odafigyelünk 

testünk teherbíró képességére. 

 

7. Tisztelünk másokat és odafigyelünk rájuk. 

8. Felkészülünk a kompromisszumra a konf-

liktus megoldása érdekében. 

 

 

9. Célokat tűzünk magunk elé és megtervez-

zük azokat a lépéseket, amelyek ezek el-

éréséhez vezetnek. 

10. Akarni azt, és hozzájárulni ahhoz, hogy 

mások boldoguljanak. 

 

Semmibe vesszük mások igényeit, érzéseit és vé-

leményét. 

 

Követelőzünk és keresztülvisszük a saját akaratun-

kat. 

Agresszívan és elutasítóan mondunk nemet. 

 

Ragaszkodunk a rögzült szokásokhoz, terhes kap-

csolatokhoz és helyzetekhez. 

 

Másokat vádolunk az érzéseinkért és azért, ami 

velünk történik. 

 

Megpróbálunk „szupermennek” látszani: túlhajtjuk 

magunkat akkor is, amikor testünk vészjelzéseket 

ad. 

Elutasítunk másokat, és mondanivalójukat semmi-

be vesszük. 

Elutasítjuk a tárgyalást, hajthatatlanok vagyunk 

azzal kapcsolatban, amit mi akarunk még akkor is, 

ha az elfogadhatatlan a másik fél számára. 

Célok nélkül élünk. 

 

 

Neheztelünk mások sikeréért vagy boldogságáért. 

 



 

Azt gondolom, úgy érzem, azt szoktam tenni 

 

Az alábbi helyzetekben 

 Mit gondol? 

 Hogyan érez? 

 Hogyan viselkedik? 

 

 

Amikor először találkozom ismeretlen emberekkel: 

 

 Azt gondolom … 

 

 Úgy érezem … 

 

 Azt csinálom … 

 

 

Amikor megkérek valakit, hogy tegyen meg valamit: 

 

 Azt gondolom … 

 

 Úgy érezem … 

 

 Azt csinálom … 

 

 

Amikor nemet mondok valakinek: 

 

 Azt gondolom … 

 

 Úgy érezem … 

 

 Azt csinálom … 

 

 

 

Amikor valaki kritikát mond rólam: 

 

 Azt gondolom … 

 

 Úgy érezem … 

 

 Azt csinálom … 

 

 

Amikor valaki megdicsér: 

 

 Azt gondolom … 

 

 Úgy érezem … 

 

 Azt csinálom … 

 

 



 

Amikor a jó tulajdonságaimról beszélek valakinek (pl. eltökéltség, lelkesedés, őszinteség): 

 

 Azt gondolom … 

 

 Úgy érezem … 

 

 Azt csinálom … 

 

 

 

Amikor saját jó tulajdonságaimra gondolok (pl. hatékony vagyok, jól fejezem ki magam): 

 

 Azt gondolom … 

 

 Úgy érezem … 

 

 Azt csinálom … 

 



 

Hogyan viselkedik Ön? 

 

 

A négyféle viselkedési mód 

 

A négyféle viselkedési mód jellemzői a következő feladatlapon találhatók. 

Az alábbi példák útmutatóként szolgálnak. 

 

AGRESSZÍV 

 

 Hogyan érzem magam fogadó félként: jelentéktelennek; sértettnek; mérgesnek; tehetetlennek; 

ijedtnek; megalázottnak. 

 Hogyan érzik magukat ők: elvesztik az önuralmukat; átmenetileg felülkerekednek; félelmetes-

nek; bizonytalannak; kevés önbecsüléssel rendelkezőnek. 

 Előny: hatalom; dominancia; nem szükséges magyarázatot adni, alkudozni vagy meghallgatni 

másokat. 

 Hosszú távú következmények: elszigetelődés; elutasítás; befolyásvesztés; a kölcsönös tisztelet 

és az önbecsülés elvesztése. 

 

PASSZÍV 

 

 Hogyan érzem magam fogadó félként: ingerültnek; zavartnak; unottnak; bizonytalannak; 

frusztráltnak; először sajnálom őket, de… 

 Hogyan érzik magukat ők: tehetetlennek; erőtlennek; alkalmatlannak; mellőzöttnek; fruszt-

ráltnak; jelentéktelennek; kevés önbecsüléssel rendelkezőnek. 

 Előny: felelősségvállalás kerülése; kockázatvállalás kerülése; elutasítás kerülése; a szégyen 

kerülése; a döntéshozatal kerülése. 

 Hosszú távú következmények: a többiek nem tudják, hányadán állnak; félreértésekhez vezet; 

növekszik az elszigeteltség és az elutasítás érzése; csökkent önbizalom. 

 

KÖZVETETTEN AGRESSZÍV 

 

 Hogyan érzem magam fogadó félként: mérgesnek, megbántottnak, zavartnak, nem tudom, mi 

történik, becsapottnak, bűnösnek. 

 Hogyan érzik magukat ők: frusztráltnak, megkeseredettnek, csalódottnak, okosnak, tehetetlen-

nek, kevés önbecsüléssel rendelkezőnek. 

 Előny: önvédelem, kerülik a közvetlen konfrontációt; kerülik a kérdésfeltevést és ezáltal a 

közvetlen elutasítást; befolyásolás, mert az emberek először nem veszik észre, mi történik, az-

tán meg már késő! 

 Hosszú távú következmények: stressz, megszakadt barátságok, mások bizalmának elvesztése, 

haragszanak magukra és másokra. 



 

ASSZERTÍV 

 

 Hogyan érzem magam fogadó félként: tisztában vagyok a helyzettel, megbecsülnek, tisztel-

nek, figyelnek rám. 

 Hogyan érzik magukat ők: biztosnak, nyugodtnak, tiszta fejűnek, nagy önbecsülést éreznek 

belső erővel társulva. 

 Előny: eredményeket tud felmutatni, érthető, megragadja a lehetőségeket, őszinte kapcsolato-

kat tud kialakítani, növeli az önmaga iránt érzett tiszteletet. 

 Hosszú távú következmények: egyértelműbben halad az életcélok felé, őszinte kapcsolatokat 

épít ki, kölcsönös tiszteletet vált ki. 

 

Megjegyzés 

 

Emlékeztesse a résztvevőket, hogy amikor hajlamosak nem asszertív módon viselkedni, segítsé-

gükre lehet, ha arra gondolnak, milyen a nem önérvényesítő viselkedés fogadó felén lenni! Ez ösztö-

nözheti őket az asszertív viselkedésre. 

 

A saját viselkedésemről alkotott értékelésem 

 

Passzív Agresszív Közvetett Asszertív 

tétova 

szolgaian alázatos 

 

gátlásokkal küzdő 

 

önsajnáló 

 

elkerülő 

 

alázatos 

 

várakozó 

vesztes 

eredménytelen 

gyáva 

áldozat 

erőtlen 

 

„Nekem mindegy” 

követelőző 

kompromisszumra nem 

hajlandó 

arrogáns 

 

hibáztató 

(közvetlenül) 

nem figyel másokra 

 

másokat hibáztat 

(szembe) 

elnyomó 

megbántó 

erőszakos 

harsány 

győztes 

erőfölényt demonstrál 

 

energiát szív el 

ítélkező 

manipulatív 

 

megtévesztő 

 

hibáztató 

(közvetetten) 

félig hallgat meg  

másokat 

másokat hibáztat 

(a hátuk mögött) 

reagáló 

bosszúálló 

elnyomó 

érzelmileg zsarol 

mártír 

erőtlen 

 

„Nekem mindegy” 

én-közlések 

közvetlen 

 

őszinte 

 

felelősségvállaló 

 

figyelmesen hallgató 

 

saját magát és  

másokat tisztelő 

kezdeményező 

megbocsátó 

hatékony 

spontán 

realista 

belső erővel bíró 

 

képesség-aktiváló 

 

Gyakorlat 

 

1. Karikázza be az Önre jellemző tulajdonságokat! 

2. Egy viselkedési típus vagy több keveréke jellemző Önre? Melyek ezek? 

3. Mely tulajdonságai tetszenek Önnek? 

4. Milyen tulajdonságait szeretné megváltoztatni? 



 

Gyanakvó Ön? 

 

A dicséret 

„Szerintem kiváló volt az újonnan felvett munkatársaknak tartott prezentációd.” 

 

 

Válaszok: 

 

AGRESSZÍV (KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT) 

 

 „Ne hízelegj!” 

 „Ne viccelj!” 

 „Ne gyere nekem ezzel!” 

 „Kit akarsz átverni?” 

 Gyorsan témát vált. 

 Kerüli a szemkontaktust, és nem reagál. 

 A másik rovására viccel. 

 „Te nem tudod, mit beszélsz.” (leértékeli a másik személyt) 

 „Most mit akarsz ezzel?” (gyanakvó, vádló) 

 

PASSZÍV 

 

 „Szerintem nem.” (leértékeli önmagát) 

 Elvörösödik és a padlót bámulja. 

 „Jóska műve az egész. Ö segített megírni.” (elhárítja az érdemet) 

 „Nem csoda, két hete készülök rá.” (magyarázattal gyengíti az érdemeit!) 

 „Mázlim volt.” (leértékeli önmagát) 

 „Feleannyira sem volt jó, mint a tied a múlt héten.” (leértékeli önmagát az összehasonlítással) 

 

ÖNÉRVÉNYESÍTŐ 

 

 „Köszönöm. Örülök, hogy ezt mondod.” 

 „Köszönöm, hogy mondod. Jó ilyet hallani.” 

 Elpirul és azt mondja: „Zavarban vagyok, de nagyon örülök, hogy ezt mondod.” 

 „Kösz. Én is úgy éreztem, hogy jól sikerült.” 

 „Kösz. Örülök, hogy így látod. Örülnék, ha konkrétan meg tudnád mondani, mi volt jó, hogy 

építhessek erre a következő alkalommal is.” 

 „Nagyon köszönöm. Nem is gondoltam volna.” 



 

A gyerek, a felnőtt és a bíráló 
 

A kritika: „Olyan rendetlen vagy!” 

 

 A passzívan viselkedő gondolata: „Miért én vagyok a hibás?” 

 Az agresszívan viselkedő gondolata: „Feleannyira sem, mint te!” 

 Az önérvényesítő gondolata: „Igen, az vagyok, de megjavulok.” 

 

 

Az új megközelítés: fogjuk fel ajándéknak a kritikát 

 

 A kritika olyan önismerethez segít, amelyhez másképp nem juthatnánk hozzá; segítségével 

mérlegelhetjük és megváltoztathatjuk a viselkedésünket, ha akarjuk. Valaki felkínálja nekünk 

a lehetőséget, hogy jobbak legyünk. 

 Már önmagában a kritika szó negatív hatást vált ki. Próbáljunk pozitív jelentésű szavakat 

használni: véleménykérés, visszajelzés, javaslatok, tanács, vélemény. 

 

 

Gyerekkori emlékek a megbélyegzésről: miért esik rosszul a kritika? 

 

A kritikával kapcsolatos érzéseink gyerekkori tapasztalatainkból származnak.  

Azok az emberek, akik kritikát mondtak rólunk kis korunkban, rendszerint nem tettek különbséget a 

viselkedésünk és személyünk között. Címkéket ragasztottak ránk és az egész lényünkhöz kapcsolták: 

„Olyan lusta, kezelhetetlen, hülye vagy.” A szeretetet is megvonták vagy elvettek valamit, amit akar-

tunk. „Menj aludni, nem kapsz vacsorát”, „Mami nem szeret már” stb.. Minél több címkét kaptunk – 

barátoktól, szüleinktől, tanároktól, stb. – annál jobban elhittük ezeket. 

 

 

A címkék kapcsolódtak: 

 

 A külsőnkhöz: dagi, pulykatojás, nagyszemű 

 Az értelmi képességeinkhez: ostoba, reménytelen, hülye. 

 A viselkedésünkhöz: önző, undok, nehéz eset, borzalmas. 

 

Ezek a címkék gyakran személyiségünkhöz tapadtak, és nem ahhoz, amit tettünk. Nem csoda, hogy 

felnőttként annyira személyesnek vesszük a kritikát. 

Tudattalanul éveken át magunkkal hordozhatjuk a megbélyegzés fájdalmas emlékeit és egy hasonló 

bélyeg még harminc évvel később is fájhat! 



 

Reakciók a kritikára felnőttkorban 

 

Gyerekként nagyon érzékenyek voltunk. Mindenben a felnőttekre támaszkodtunk, gyakorlati és 

emocionális síkon egyaránt. Azt az üzenetet szívtuk magunkba, hogy ezek a „kritikák” vagy „hiányos-

ságok” valamiképpen szeretetre méltatlanná tettek minket. Ez azt a félelmet váltja ki, hogy a tekintél--

lyel rendelkező emberek – akiknek hatalmuk van vagy akik fontosak a számunkra – meg fogják vonni 

tőlünk a szeretetüket, ha nem tanuljuk meg, hogyan tegyünk a kedvükre. Ezért felnőttként nehezünkre 

esik elhinni, hogy kaphatunk anélkül is kritikát, hogy elveszítsük az illető szeretetét, tiszteletét vagy 

barátságát. 

 Segítségünkre lehet annak felismerése, hogy amikor a szokásos módon sietünk választ adni a kriti-

kára, akkor válójában a bennünk rejlő kisgyerek bújik elő és reagál: 

 

 Az agresszív: „Én nem vagyok …, te vagy ….” 

 A passzív: Elpityeredik. 

 A közvetten agresszív: A sarokban duzzog, de magában azt gondolja: „Ezért még megfizetsz!” 

 

 

Az előre vezető út 

 

Próbáljuk ajándéknak tekintetni a kritikát – körültekintően mérlegeljük magát a kritikát és döntsük 

el, hogy egyetértünk-e vele vagy sem, inkább, mintsem egyszerűen védekezni kezdjünk vagy sajnálni 

kezdjük magunkat! Lehet, hogy több információra van szükségünk annak eldöntéséhez, hogy egyetér-

tünk-e, pl.: „Pontosan mire gondolsz?” vagy „El tudnád pontosan magyarázni, mit csinálok?” (Ez segít 

eldönteni, hogy valaki a jellemünket vagy a viselkedésünket kritizálja-e.) És ha időre van szükségünk 

a mérlegeléshez, mondjuk azt: „Szeretném egy pillanatig átgondolni.” 

 

 

Átgondolt vélemény: önérvényesítő készségek 

 

 Ne feledjük, hogy a kritika valaki más véleménye és nem ténymegállapítás!   Jogunk van 

egyetérteni, egyet nem érteni vagy részben egyetérteni vele. 

 Ne feledjük, hogy a kritikát gyakran rosszul tálalják, mert a bíráló fél feszült vagy gyakorlat-

lan! Ezért a kritika rosszabbul eshet, mint amilyen valójában. 

 Ne feledjük, hogy használjunk önérvényesítő testbeszédet és verbális készségeket is! Beszél-

jünk határozott hangon, tartsunk szemkontaktust és kerüljük a vihogást, az ajakbiggyesztést 

vagy a lekicsinylő mosolygást. 



 

Hogyan kezeljük a kritikát önérvényesítően? 

 

1. Hallgassuk figyelmesen a kritikát! 

2. Döntsük el, hogy (a) teljes egészében igaz-e, (b) teljességgel valótlan-e, (c) részben igaz-e! 

 

 A kritika: „A jegyzőkönyved nem valami jó.” 

 Hallgassuk meg és döntsük el, egyetértünk-e vele! 

 Az információ itt nem konkrét és ezért nem elég a döntéshez. 

 Kérjünk pontosítást! 

 Kérdés: „Meg tudnád pontosan mondani, mi az, ami nem tetszik benne?” 

 Válasz: „Túlságosan leíró és részletes; mindenki hozzászólását tartalmazza. 

 A jegyzőkönyv azt a célt szolgálja, hogy rögzítse a főbb pontokat, a meghozott döntéseket és 

azt, hogy ki fogja ezeket a döntéseket végrehajtani.” 

 Hallgassunk figyelmesen és döntsünk ismét! Teljes egészében igaz, teljességgel valótlan vagy 

részben igaz-e? 

 

 

TELJES EGÉSZÉBEN IGAZ    (Ekkor egyetért vele.) 

 

 Használjunk én-közléseket! Ne mondjuk, hogy „Igazad van”, hanem: 

 Értsünk egyet (asszertív beismerés)! „Valóban, nem voltam elég precíz.” 

 Tárjuk fel az érzéseinket! „Én sem vagyok vele elégedett.” 

 Kérjünk konstruktív visszacsatolást! „Szerinted mit csináljak?” 

 Ajánljuk fel, hogy változtatunk a  

viselkedésünkön! 

„A jövőben tömörebbre fogom, ahogy tanácsol-

tad.” 

 

 

TELJESSÉGGEL VALÓTLAN 

 

 Használjunk én-közléseket! Ne mondjuk, hogy „Nincs igazad”, hanem: 

 Határozottan utasítsuk el a kritikát! „Nem értek ezzel egyet, szerintem nem vagyok 

reménytelen a jegyzőkönyvkészítés terén.” 

 Viselkedjünk önérvényesítően – tegyünk 

pozitív, személyes kijelentést! 

„Szerintem világos és tömör jegyzőkönyvet ké-

szítek.” 

 Alkalmazzunk negatív rákérdezést! „Miért mondod ezt?” 

 

(A negatív rákérdezést csak akkor használjuk, ha nagy az önbecsülésünk, és úgy gondoljuk, meg 

tudunk birkózni a negatív megjegyzésekkel és érzelemkifejezésekkel! Azzal szembesülünk, miért elé-

gedetlen valaki velünk és/vagy hogyan hat vissza rá vagy valaki másra a viselkedésünk a negatív rá-

kérdezés hatására. Negatív rákérdezés például: „Haragszol rám?” „Problémát jelent a számodra, ha 

folytatom a …?”)



 

RÉSZBEN IGAZ 

 

Példa a kritikára: „Miért készítesz mindig ilyen bő lére eresztett jegyzőkönyveket?” Ezúttal részben 

egyetértünk. Értsünk egyet azzal a résszel, ami igaz és utasítsuk el, azt, ami nem! Válasszuk ki a vo-

natkozó készségeket a „Teljesen igaz” és a „Teljességgel valótlan” részből, pl.: „Egyetértek azzal, 

hogy ez a jegyzőkönyv nem elég lényegre törő, de nem mindig így készítem el. Tudok nagyon világos 

és tömör jegyzőkönyvet készíteni.” 

 

Kritika vagy minősítés? 

 

 A kritika konkrét, és a viselkedés egy aspektusára irányul. 

 Ha a kritika konstruktív módon történik, egy probléma megoldását szolgálja és javítja a kap-

csolatokat. 

 Ezzel ellentétben a minősítés célja, hogy fájjon, dühöt vált ki, alacsony önbecsülést és konflik-

tust eredményez. 

 Példa a kritikára: „Aggaszt a jelentésben található hibák mennyisége.  

 A jövőben legyen szíves gondosabban átolvasni a jelentéseket. Látom, hogy nehéz egyedül ke-

zelnie ekkora anyagot, ezért javaslom, hogy kérjen meg valakit az osztályról, aki segít átol-

vasni.” 

 Példa a minősítésre: „Micsoda reménytelen összevisszaságot csinált ebből!” 

 

 

Mi akadályoz meg, hogy konstruktív kritikát adjunk? 

 

A kritika adásával kapcsolatban érzett aggályok és az önérvényesítő készségek hiánya nem asszer-

tív viselkedést eredményez. 

A kritika fogadásával kapcsolatos negatív tapasztalat (reaktív) megakadályozza, hogy kritikát 

mondjunk (proaktív). Különböző vezetői szinten lévők esetében a nem asszertív viselkedés az alábbi 

módokon nyilvánulhat meg: 

 

 Ha a fogadó fél szerepébe képzeljük magunkat, feltételezésekbe bocsátkozunk azzal kapcsolat-

ban, hogy az illető hogyan fogja magát érezni és mit fog helyteleníteni a kritika fogadásakor 

és ezért teljes mértékben kerüljük a kérdést (passzív vezető). 

 Ha nincs bátorságunk közvetlenül beszélni az illetővel, az egyik kollégánkkal (és az övével) 

beszéljük meg, remélve, hogy a szavaink eljutnak hozzá (közvetett vezető). 

 Ha nem tudunk megbirkózni a kritika adásával kapcsolatos saját bonyolult érzéseinkkel, sok 

mindent besöprünk a szőnyeg alá, majd váratlanul és robbanásszerűen tör ki belőlünk a kriti-

ka – erőszakosan, rosszul időzítve és sértő módon (agresszív vezető). 

 

Az önérvényesítő viselkedés – konstruktív kritika adása – bátorságot és az önérvényesítő készsé-

gek ismeretét kívánja meg. 



 

Hogyan reagáljunk a minősítésekre? 

 

Példa: „Önző vagy.” 

 

1. Magyarázat kérése 

Például: „Pontosan miből gondolod ezt?” 

Ha nem őszinte a kritika, hamarosan kiderül, mert ennek a kérdésnek a hatására a     vádaskódó 

valószínűleg meghátrál: „Á, semmi.” 

Ha valóban jogos a kritika, megtudhatja, mi az konkrétan, és elfogadhatja vagy  visszautasíthatja. 

 

2. A minősítés visszautasítása 

„Szerintem nem vagyok önző.” 

 

3. Pozitív, személyre szóló kijelentések 

„Én nagylelkű vagyok.” 

 

4. A szándék megerősítése 

Ha ez helyénvaló, erősítse meg, mit szándékozik, vagy nem szándékozik tenni! (pl. „…de nem 

akarom támogatni ezt a jótékonysági akciót.”) 

 

5. Tárja fel az érzéseit! 

Például: „Bántónak találom a megjegyzésedet.” 

 

6. A viselkedés megváltoztatásának kérése 

„Légy szíves, ne mondd ezt máskor!” Kérje a másik beleegyezését! Lehet, hogy ellenőriznie 

kell, hogy az illető valóban meghallotta, amit kért tőle, de ez határozott hanggal és szemkontaktus-

sal (pl. önérvényesítő testbeszéd) valószínűleg elérhető. 

 

7. Visszhang technika 

Ez olyan önérvényesítő készség, amellyel elkerülhető a vita. 

(pl.: „Olyan rendetlen vagy!” „Igen, az vagyok.”) 

 

8. Az időkülönbség kezelése 

Néha csak sokkal az eset után vesszük észre, hogy megbélyegeztek.  

Próbáljunk meg visszatérni rá és kezelni a dolgot!  

Pl.: „A múlt héten azt mondtad, hogy önző vagyok. Nagyon bántott a megjegyzésed, mert én 

nagylelkű vagyok. Nem akarom, hogy máskor is önzőnek nevezz!” 

 

9. A túlzás kezelése 

Például: „Túlságosan érzékeny vagy.” „Szerintem nem vagyok túlságosan érzékeny, de szeren-

csére érzékeny vagyok. Bosszant, ha túlérzékenynek hívsz, tehát kérlek, ne mondd ezt a jövőben!” 



 

19. GYAKORLAT:   A CSEND TEMPLOMA (RELAXÁCIÓS GYAKORLAT) 

 

Relaxációs előjáték 

 

Helyezkedjen el kényelmesen, a háta legyen egyenes testhelyzetben! 

Csukja be a szemét! 

Koncentráljon a légzésére! Először a hasürege teljék meg levegővel, majd a mellkasa! 

A levegő töltse ki a kulcscsont alatti üregeket is! 

Könnyedén engedje ki a levegőt! Kilégzésnél lágyan sóhajtson egy kicsit!  

Az összes levegőt engedje ki! 

Sietség és erőltetés nélkül lélegezzen be! 

Figyelje meg, hogy testének mely részei érintkeznek a székkel és a talajjal!  

Engedje át magát ennek a biztonságos támasznak! 

Képzelje el, hogy a szék és a talaj kissé megemelkedik, így a támasz még biztonságosabbá válik! La-

zítsa el minden izmát, melyeket eddig a megtartásához használt! 

 

 

A Csend Temploma 

 

Képzelje el, hogy egy zsúfolt, zajos városban jár … Érezze a talpát, amint az a járdához ér … Fi-

gyelje meg a többi gyalogost, amint elhalad mellettük, az arcukat, az arckifejezésüket, a testüket … 

Figyelje meg, néhányan rohannak, mások viszont nyugodtnak, vidámnak látszanak. Figyelje a forgal-

mat, a sebességet, a zajt … a dudák hangját, a fékek csikorgását … Hall más zajt is? ... Nézze meg jól 

a kirakatokat, ahogy elhalad mellettük … háztartási bolt, virágüzlet … Az ott egy ismerős arc a tö-

megben. Megáll és vált néhány szót ezzel az emberrel? Vagy tovább megy? Hogy érzi magát ebben a 

zajos, élénk utcában? Most forduljon be a sarkon egy kevésbé lármás mellékutcába! Amint beljebb 

megy, észrevesz egy nagy épületet, amely nem illik a többi közé. Az ajtó felett nagy betűkkel ki van 

írva: „A Csend Temploma”. Rájön, hogy ez az a hely, ahol nem keltenek zajt, ahol egy szót sem ejte-

nek ki. … Odaér a súlyos, faragott kapuhoz. Az egyik szárnyat kinyitja, majd belép. Azonnal teljes, 

tökéletes csend veszi körül … 

 Amikor menni akar, nyissa ki újra a kaput, és térjen vissza a városba.  

Hogy érzi most magát!  

Ne felejtse el, hogy jut a mellékutcába, így bármikor, amikor csak akar, visszatérhet „A Csend Temp-

lomába”! 

 

E fantáziagyakorlat után hasznos a tapasztalatokat lejegyezni egy füzetbe. 

Mit tanult meg a gyakorlat elvégzése közben? 

Hogyan tudná a mindennapi életben is alkalmazni? 

Ne feledkezzen meg a „földre szállásról”: a fantáziáját a külső világban folyó életére irányítsa – ez 

megmenti attól, hogy az ábrándozás „narkósává” váljon! 



 

20. GYAKORLAT:   MUNKAHELYI SZORONGÁS KÉRDŐÍV 

 

Útmutató 

 

Az alábbi kérdéseket mérlegelje abból a szempontból, hogy a kérdések alapjául szolgáló állítások 

mennyire jellemzők Önre! Ha úgy találja, hogy az állítás általában igaz Önre, akkor húzza alá az 

Igen, ha általában nem igaz, akkor pedig a Nem választ! 

 Ha nem tudja eldönteni, hogy az állítás inkább igaz vagy inkább nem igaz Önre, akkor karikázza be 

a kérdőjelet! 

 Ha az állítás semmiféleképpen nem vonatkoztatható Önre, akkor ne reagáljon erre a kérdésre! 

 Kérjük, hogy az utóbbi két lehetőséggel csak ritkán éljen! 

 

1. Érez-e félelmet olyankor, amikor a főnöke arra kéri, 

számoljon be a munkájáról? Igen ? Nem 

2. Nyugtalanítja-e, hogy esetleg kimarad 

egy várható előléptetésből?  Igen ? Nem 

3. Fél-e, ha prezentációt kell tartania?  Igen ? Nem 

4. Ha a főnök mérlegeli, kinek adjon ki egy nehéz feladatot, 

reméli-e, hogy nem Önt fogja választani?  Igen ? Nem 

5. Szokta-e néha azt álmodni, hogy nem tud megoldani 

egy munkahelyi feladatot?  Igen ? Nem 

6. Gyorsabban dobog-e a szíve, 

amikor a főnöke ellenőrzi a munkáját?  Igen ? Nem 

7. Gyakran gondolja-e értekezleteken, 

hogy a többiek jobban értik amiről szó van?  Igen ? Nem 

8. Előfordul-e, hogy otthon azon aggódik, 

mi fog történni másnap a munkahelyen?  Igen ? Nem 

9. Ha prezentáció során táblára kell írnia, előfordul-e, 

hogy remeg a keze?  Igen ? Nem 

10. Ha a főnöke valamit magyaráz a csoportnak, 

előfordul-e, hogy úgy érzi: kevésbé érti, mint a többiek?  Igen ? Nem 

11. Igaz-e, hogy Ön jobban tart a főnökétől, 

mint a csoport többi tagja?  Igen ? Nem 

12. Ha egy probléma megoldásán dolgozik, 

szokott-e félni attól, hogy nem lesz jó a megoldása?  Igen ? Nem 

13. Amikor beteg, nem tart-e attól, hogy mire visszamegy 

a munkahelyére, a többiek valamit jobban tudnak mint Ön?  Igen ? Nem 

14. Szokott-e olyasmit álmodni, hogy a munkatársai valamit 

meg tudnak csinálni, amit Ön nem?  Igen ? Nem 

15. Ha egy beszámolóra készül, fél-e attól, 

hogy esetleg nem fog sikerülni?  Igen ? Nem 

16. Szokott-e furcsa érzést észlelni a gyomra táján, 

amikor a főnöke azt mondja, beszélni akar Önnel?  Igen ? Nem 

17. Előfordul-e, hogy sírhatnéka támad, 

amikor kiderül, hogy valamit rosszul csinált?  Igen ? Nem 

18. Álmodott-e már arról, hogy a főnöke haragszik Önre, 

mert egy munkát rosszul végzett el?  Igen ? Nem 

19. Fél-e a nehéz munkafeladatoktól?  Igen ? Nem 

20. Szokott-e félni beszámolók előtt?  Igen ? Nem 

21. Izgatott-e amikor beszámolót tart valamiről?  Igen ? Nem 

22. Szokott-e aggódni a beszámolók után, 

hogy vajon a többiek milyennek találták?  Igen ? Nem 

23. Előfordult-e, hogy azt álmodta: 

rosszul sikerült a beszámolója?  Igen ? Nem 



 

24. Előfordult-e, hogy beszámoló közben idegességében 

hadart vagy dadogott?  Igen ? Nem 

25. Előfordult-e, hogy azt gondolta: „Mindenki megoldotta 

a részfeladatát, csak az enyém nem lesz, jó.”?  Igen ? Nem 

26. Ha nehéz feladaton dolgozott, előfordult-e, 

hogy úgy érezte, azt is elfelejtette, amit korábban tudott?  Igen ? Nem 

27. Gyakran gondolja-e: „Bárcsak ne félnék annyira 

a megmérettetéstől!”?  Igen ? Nem 

28. Ideges lesz-e, ha a főnöke azt mondja: 

átnézi a múlt heti munkáját?  Igen ? Nem 

29. Egy nehéz feladat közben gyakran érzi-e úgy: 

„ez nem fog sikerülni”?  Igen ? Nem 

30. Munkába menet előfordul-e, hogy fél attól, 

milyen feladatot fog kapni?  Igen ? Nem 

 

 

Kiértékelés 

 

Adja össze az aláhúzott Igen-ek számát! 

 

21-30 pont  a munkával kapcsolatos erős szorongásra utal 

15-20 pont   a munkával kapcsolatos szorongásra utal 

10-14 pont   arra utal, hogy Ön annyira szorong a munkahelyén, mint mások 

 5-9 pont   Ön könnyedén, szorongásoktól jórészt mentesen dolgozik 

    0-4 pont   arra utal, hogy Ön egyáltalán nem szorong a munkahelyén 



 

21. GYAKORLAT:   MUNKAMÁNIÁS VAGYOK-E? 

 

Útmutató 

 

Ez a kérdőív abban kíván Önnek segíteni, hogy felmérje, sikerült-e megtalálnia a munka és a ma-

gánélet egyensúlyát. 

 „Lehet, hogy kicsit túlhajtom magam – győzködjük magunkat –, de ettől még igazán nem vagyok a 

munka megszállottja.” Mielőtt teljesen meggyőzné magát erről, próbáljon meg felelni a következő 

kérdésekre a „gyakran”, a „ritkán”, vagy a „soha” válasszal! 

 

 

 KÉRDÉSEK Gyakran Ritkán Soha 

1.  Dolgozom-e munkaidőn kívül is?    

2.  Lemondok-e a munkám miatt találkozót szeretteimmel, 

barátaimmal? 

   

3.  Halogatom-e a sétát, azzal, hogy „majd ha befejeztem a 

munkámat”? 

   

4.  Dolgozom-e hétvégéken is?    

5.  Elviszek-e munkát a szabadságom idejére is?    

6.  Megyek-e szabadságra?    

7.  Szidnak-e a hozzám közelállók, hogy örökké csak dol-

gozom? 

   

8.  Próbálok-e két dolgot csinálni egyszerre?    

9.  Hagyok-e magamnak a befejezett és az újabb munka 

között pihenésre időt? 

   

10.  Igyekszem-e a feladataimnak határt szabni?    

11.  Halogatom-e az utolsó simításokat a munkán?    

12.  Miközben egy munkát csinálok, belekapok-e három 

másikba is? 

   

13.  Dolgozom-e esténként, ahelyett, hogy a családommal 

lennék? 

   

14.  Hagyom-e, hogy telefonálgatások zavarják meg a mun-

kaidőmet? 

   

15.  Ragaszkodom-e a napi egyórai valóban örömteli mun-

kához? 

   

16.  Alkotói álmaim fontosabbak-e számomra a munkámnál?    

17.  Megengedem-e magamnak a semmittevést?    

18.  Szabadidőmben is magammal hordom-e a mobilomat, a 

noteszemet? 

   



 

Kiértékelés 

 

A „Gyakran” válaszoknak adjon 3, a „Ritkán” válaszoknak 2, és a „Soha” válaszoknak 1 pontot! 

 Adja össze az 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 11., 12., 13., 14., és 18. kérdésre kapott pontszámokat, és vonja 

le ebből a 6., 9., 10., 15., 16., és 17. kérdésre kapott pontszámok összegét! 

 

 

Az eredmények értelmezése: 

 

 

Ha a kapott összpontszám: 

 

-12 és -1 közé esik (negatív),      ez azt jelenti, hogy az Ön számára a magánélet, a 

nyugodt munkatempó fontosabb a munkahelyi si-

kereknél, 

0 és 12 közé esik,                          ez azt jelzi, hogy sikerült megtalálnia a munka és a 

magánélet egyensúlyát, 

13 és 24 közé esik,                    ez azt jelzi, hogy Ön valószínűleg túlhajtja magát 

és érdemes lenne odafigyelnie arra, hogy nehogy a 

munka megszállottjává váljon. 



 

22. GYAKORLAT:   STRESSZŰZŐ TANÁCSOK 

 

Az „Erőleves a dolgozó léleknek” (Bagolyvár Könyvkiadó, 2001) című kötetben Tim Clauss 126 

tanácsot oszt meg velünk, amely szerinte segítheti az egészséges élet megőrzését. 

 

Néhány ezek közül: 

 

Vizsgáld felül a céljaidat! 

Időnként masszíroztasd magad! 

Tervezd meg azt a teret, amely körülvesz! 

Oszd meg érzéseidet másokkal! 

Élvezd a virágok illatát! 

Segíts valakinek! 

Óvd az egészségedet! 

Végezz kerti munkát! 

Egyszerűsíts! 

Kövesd a természetes ritmusodat! 

Menj el időnként sétálni! 

Vegyél egy forró fürdőt! 

Beszéld ki, ami bánt! 

Mondj igazat! 

Tarts ebédszünetet! 

Nevess minden nap! 

Hagyj időt a hobbijaidra! 

Tedd rendbe az íróasztalodat! 

Szeress, és hagyd, hogy szeressenek! 

 

 

Tim Clauss 20 évig gyűjtögette ezeket a tanácsokat, de mindenki maga tudhatja a legjobban, hogy 

mi az ő számára az egészséges élet titka. 

 Fordítson egy héten keresztül minden nap 10-10 percet arra, hogy elgondolkodik: mi az a három 

tanácsa, amit, ha meghallgatna, egészségesebb, kiegyensúlyozottabb, boldogabb ember lenne! Írja le a 

három legfontosabbnak tűnő tanácsot! 

 A hét végén nézze át a gyűjteményét, és rangsorolja a tanácsokat!  

A legfontosabb tanács betartásával kezdje a következő hetet! 



 

23. GYAKORLAT:   MUNKAHELYI STRESSZKEZELÉS 

 

A stressz előidézői 

 

A képesség hiánya arra, hogy nemet mondjunk, időt kérjünk a dolgok átgondolására vagy megvál-

toztassuk a véleményünket, elkerülhetetlenül stresszhez vezet. A végén olyan dolgokat teszünk, amit 

nem akarunk megtenni és magunkat okoljuk, amiért elég bolondok voltunk, hogy ilyen helyzetbe ke-

rültünk. Aggódunk és állandóan azon gondolkodunk: „Hogyan keveredjek ki ebből a helyzetből?”. 

Elkedvetlenít annak felismerése, hogy rábólintottunk valaki más kérésére, miközben megtagadtuk a 

saját igényeinket. Az eredmény pedig az, hogy csökken az önbecsülésünk. Végül, az utolsó percben 

kitalálhatjuk, hogy fáj a fejünk, csak ne kelljen mindenbe beleegyeznünk.  

Az ilyen kitalált betegség gyakran válik valósággá! 

 

 

A stressz csökkentése 

 

JOGOK 

 

1. Jogom van meghatározni saját korlátaimat, kielégíteni igényeimet és nemet mondani. 

2. Jogom van gondolkodási időt kérni mielőtt belegyezésemet vagy bele nem egyezésemet adom, 

illetve döntök. 

3. Jogom van újragondolni a dolgot, és másképp dönteni. 

 

TECHNIKÁK 

 

1. Nemet mondani. 

2. Gondolkodási időt kérni. 

3. Másképp dönteni. 

 

 

A stressz csökkentése önérvényesítő készségek segítségével 

 

Nemet mondani 

 

1. Az eredmény megtervezése. Ismerje fel, mikor akar nemet mondani! Tudatosítsa a negatív érzése-

ket, melyek az igent mondás lehetőségének felmerülésekor keletkeznek Önben! Döntse el, milyen 

eredményt akar elérni, milyen az ideális, a reális és a még elfogadható pozíció! Alternatívaként 

milyen kompromisszumot tudna javasolni, ha nem éri el azt, amit akar? 

 

2. Pozitív hozzáállás. Tudatosítsa azt a jogát, hogy „Jogom van meghatározni a saját korlátaimat, 

kielégíteni az igényeimet és nemet mondani.”! 

 

3. Önfeltárás. Mondja el, mit érez, amikor nemet mond! Pl.: „Nem szívesen utasítom vissza, de most 

nem akarok új feladatot vállalni.” Tárja fel a kérés hatásával kapcsolatos érzéseit! Pl.: „Nagy 

nyomás nehezedne rám, ha éppen most vállalnék el egy másik feladatot.” 

 

4. Világos és pontos megfogalmazás. Mondja azt, hogy „Nem” vagy „Nem akarom” és ne azt, hogy 

„nem tudok”, „lehetőleg” vagy „talán”! Pl.: „Most semmit nem akarok elvállalni.” 

 

5. Alkalmazzon önérvényesítő testbeszédet! Pl.: határozott hang, jó szemkontaktus. 

 

6. Mutasson empátiát! Mutassa ki, hogy megérti a másik személy álláspontját!  

Pl.: „Megértem, hogy mielőbb el akar készülni az alapozással, de én most nem akarok semmit sem 

elvállalni.” 



 

 

7. Elakadt lemez. Ha valaki ragaszkodik az álláspontjához és nyomást gyakorol önre, hogy a bele-

gyezését adja, ismételje meg az elutasítást! Pl.: „Most nem akarok új feladatot vállalni.” Kapcsolja 

össze az önfeltárást az elakadt lemez technikával!  

Pl: „Úgy érzem, nyomást gyakorol rám, hogy azonnal kezdjem el a munkát, én pedig októberben 

szeretnék kezdeni.” 

 

8. Megvalósítható kompromisszum. Mutassa ki, hogy meg szeretné oldani a helyzetet és nem az ille-

tőt utasítja el, csak az adott kérdést! Tegyen javaslatot egy elfogadható alternatívára! Pl.: „Nem 

kezdem el a munkát teljes munkaidőben októberig, de szeptemberben elkezdem a piackutatást.” 

 

9. Előnyök. Adja el az előnyöket! Pl.: „Ha októberben kezdem el a projektet, teljes figyelmemet erre 

tudom fordítani.” 

 

10. Negatív rákérdezés. Ellenőrizze, hogy az elutasítás valóban problémát jelent-e!  

Pl.: „Milyen problémákkal kerülnének szembe, ha októberben kezdenék és nem szeptemberben?” 

 

11. Kérdezzen önérvényesítően! Tegyen fel a problémák megoldására irányuló kérdéseket! Pl.: „Addig 

is, Ön szerint mit tehetnék?” 

 

 

Időt kérni 

 

1. Ismerje fel, amikor valóban bizonytalan és időre van szüksége a mérlegeléshez! 

2. Tudatosítsa magában a következő jogot: „Jogom van gondolkodási időt kérni, mielőtt eldöntöm, 

hogy beleegyezésemet adom-e vagy sem.”! 

3. Fogalmazzon világosan és pontosan! Pl.: „Nem vagyok biztos benne.  

4. Át szeretném gondolni. Felhívom kedden délután kettőkor, és tájékoztatni fogom.” 



 

Másként dönteni 

 

1. Ismerje fel, amikor nem akar az eredeti megállapodásnál maradni! 

2. Tudatosítsa magában az önérvényesítő jogot: „Jogom van újragondolni és másként dönteni.”! 

3. Másként dönteni. Pl.: „Tudom, hogy azt mondtam, elkezdem a munkát szeptemberben, de most 

úgy érzem, ettől túlságosan nagy nyomás nehezedik rám (önfeltárás), és szeretnék októberben 

kezdeni.” 

 

 

Nemet mondani: ötletek 

 

Ha nem jut eszébe semmilyen valós élethelyzet, válasszon az alábbi szituációk közül egyet vagy 

egy hasonlót az önérvényesítő készségek gyakorlásához! 

 

 

Nemet akarok mondani: 

 

1. amikor a főnököm megkér, hogy maradjak bent tovább. 

2. az egyik beosztottamnak, aki családi ügyek miatt állandóan előbb akar elmenni. Nemet akarok 

mondani, de megfelelő kompromisszumot találok. 

3. az egyik beosztottamnak, aki azt akarja, hogy a vállalat fizesse az egyik tanfolyamát, amely nem 

jár közvetlen előnnyel a munkájára nézve. 

4. amikor az asszisztensem visszaadja befejezésre azt a munkát, amit én adtam ki neki. 

5. arra, hogy én főzzek kávét mindenkinek az osztályon, mert én vagyok a legfiatalabb. 

 

Megmozgatja a fantáziáját, amikor ezeket a példákat olvassa? 

Most már eszébe jut egy valós élethelyzet? 

Ha nem, akkor gyakoroljon ezek közül valamelyikkel. 

 

 

Nemet mondani (munkalap) 

 

1. Röviden ismertesse azt a helyzetet, amelyben önérvényesítő módon akar nemet mondani! 

2. Milyen a másik személy megjelenése, viselkedése, stb.? 

3. Jelölje meg azokat a készségeket, amelyek megfelelőek ebben a szituációban: 

 

a) Önfeltárás (mondja meg, hogy érez), amikor nemet mond. 

b) Pontos megfogalmazás. Mondja azt, hogy „nem” vagy „nem akarom”! 

c) Tegyen alternatív javaslatot, ha lehetséges! 

d) Tartsa tiszteletben a másik személyt (a kérését utasítja el, nem őt magát)! 

e) Mondja meg, miért mond nemet, ha szükségét érzi! 

f) Köszönje meg a megértését! 

 



 

24. GYAKORLAT:   AZ ÖTLETELÉST SEGÍTŐ MÓDSZEREK 

 

 A hatékony problémamegoldáshoz, az eredményesség növeléséhez elengedhetetlen az ötletek mi-

nél nagyobb számú generálása. Létezik néhány módszer, melyek ezt támogatják: 

 

1. A részek újra összerakása 

 Az eljárás lényege, hogy a problémát részekre, független változókra bontja, majd ezen részek kü-

lönféle kombinációinak egyike eredményezi a megoldást. 

 (Például: A parfümök tégelyeinek formagazdagsága talán egyetlen más használati tárgyéhoz sem 

hasonlítható. Tételezzük fel, hogy kreálnunk kell – egy a nevünkkel fémjelzett – parfümöt. Ebben az 

esetben változóként választhatjuk az alakot, az űrtartalmat, a külső méretet, a színt, az adagolási mó-

dot, a tégely anyagát stb., és akkor az illat forrásáról még nem is beszéltünk. A szóba jöhető variációk 

közül egyesek már léteznek, mások nem praktikusak, de lehet, hogy köztük van a keresett megoldás.) 

 

2. Tulajdonságlista 

 A módszer lényege a kérdéses tárgy (vagy szolgáltatás) főbb tulajdonságainak elkülönítése, felso-

rolása, majd ezeknek a tulajdonságoknak minden lehetséges módon történő módosítása. Ebben a fá-

zisban tilos bármiféle előzetes értékelés, fontolgatás.  

A javasolt változtatások megítélésére akkor kerül sor, amikor már kifogytunk az ötletekből. Mindvé-

gig törekednünk kell arra, hogy figyelmünket a tárgy alapvető funkciójára koncentráljuk. 

E módszer egyik változata a tulajdonság-átvitel. A tárgy alapos vizsgálata, és a domináns tulajdonsá-

gok felsorolása után olyan területre koncentrálunk, ahol az adott tulajdonságot nem használják fel. 

(Például: Háztetők parkosítása.) 



 

3. Ellenőrző lista 

 Ezek a listák olyan változtatásokat, tevékenységeket sorolnak fel, melyekkel valószínűleg javítani 

lehet egy terméken, vagy szolgáltatáson. 

Az ellenőrző listáknak két fajtája használatos, a speciális és az általános ellenőrző listák: 

a) A speciális ellenőrző listák egy bizonyos folyamat fontosabb lépéseire emlékeztetnek. Jól használ-

hatók új termékek bevezetésekor, egy bevált ötlet új szituációban történő alkalmazásánál, vagy be-

tanításnál. Túl merev alkalmazásuk azonban korlátozhatja is a kreativitást. 

b) Az általános ellenőrző listák sokféle szituációban alkalmazhatók, ezért népszerűek is. Gyakran az 

alábbiakhoz hasonló kérdésekkel, felszólításokkal próbálják fantáziánkat serkenteni: 

 „Mi lenne ha a tárgy más anyagból lenne?” 

 „Hogyan lehetne másképp csinálni?” 

 „Képzelje el fordítva!” stb. 

 

 (Például: Mi lenne, ha a villamos kerekei nem fémből készülnének? Megszabadulhatnánk a zajos, 

elavult technológiától. Számos fejlett európai városban már jó ideje gumikerekű villamosok járják az 

utcákat, melyek nemcsak, hogy sokkal csendesebbek, hanem egy esetleges nyomvonalon bekövetke-

zett baleset esetén, egyszerűen kikerülik a bajba került járműveket.) 

 

4. Erőltetett kapcsolatok 

 Két, vagy több, egyébként független tárgy, vagy fogalom között többféleképpen is létesíthetünk 

„erőltetett” kapcsolatot. 

Ötleteinkből újabb ötletek születhetnek, melyek általában értékesebbek a korábbiaknál. Újabb tárgyak, 

újabb asszociációival ötletek egész sorát generálhatjuk. 

 (Például: A különleges járművek építői – sokszor feltűnési vágytól hajtva – egészen különleges 

párosításokra képesek. Így nem ritka a személyautó motorral hajtott, karosszéria nélküli alvázra szerelt 

fürdőkádban elhelyezett kormánykerék, vagy az állati prémekkel, trófeákkal teljesen beborított motor-

kerékpár sem.) 

 

5. A nevetségesség felhasználása 

 Csoportos ötletelés során gyakran előfordul, hogy valaki olyan ötlettel áll elő, amely annyira szo-

katlan, hogy a többiekből kitör a nevetés. Azután valaki azt mondja: „Várjunk csak, nem is olyan bu-

taság!”, és kiderül, hogy az első hallásra nevetséges ötlet – ha nem is pontosan az eredeti formájában, 

de – mindenképpen továbbgondolásra érdemes. A módszer lényege az, hogy a felmerülő alternatívák 

közül éppen a legnevetségesebbet választjuk ki további elemzésre. 



 

6. Módosítás 

 Egy jó „alapötlet” birtokában már tudatosan törekedhetünk az olyan apró módosításokra, melyek-

kel alapötletünket igazán nagy ötletté varázsolhatjuk. 

Ezt a módszert ott használhatjuk különösen eredményesen, ahol például egy tárgyon eszközölt kisebb 

külalakbeli módosítás is viszonylag nagy különbséget jelent 

     (Például: divat, reklám stb.). 

 

7. Friss szem 

  A módszer célja, hogy segít meglátni az adott tárgyban rejlő lehetőségeket.  

Egy közönséges tárgy közeli, szokatlanul alapos, erősen koncentrált vizsgálata is sok-sok, mindaddig 

figyelmen kívül hagyott tulajdonságot hozhat felszínre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. GYAKORLAT:   PÉLDATESZT A KREATIVITÁS VIZSGÁLATÁRA 

 

Tesztfelvételi útmutató 

 

 Keressen minél több, minél többféle és minél eredetibb megoldást a következő problémákra! A 

megoldásokat tömören, de mégis mások számára is érthetően írja le! 



 

 Egy-egy problémán négy percig dolgozhat! 

 

 

1. Probléma 

 

 Egy termeléssel foglalkozó nagyvállalat terjeszkedési politikája részeként fel szeretne vásárolni 

egy szomszédos országban működő, hasonló profilú vállalatot. 

 

 Írjon le minél több olyan tényezőt, amelyet a vásárlásról való döntéskor figyelembe kell venni! 

 

1. …..……………………………………………………………………………………………. 

2. …..……………………………………………………………………………………………. 

3. …..……………………………………………………………………………………………. 

4. …..……………………………………………………………………………………………. 

5. …..……………………………………………………………………………………………. 

6. …..……………………………………………………………………………………………. 

7. …..……………………………………………………………………………………………. 

8. …..……………………………………………………………………………………………. 

9. …..……………………………………………………………………………………………. 

10. ………………………………………………………………………………………………. 

11. ………………………………………………………………………………………………. 

12. ………………………………………………………………………………………………. 

13. ………………………………………………………………………………………………. 

14. ………………………………………………………………………………………………. 

15. ………………………………………………………………………………………………. 



 

2. Probléma 

 

 Az Ön vállalata biztosítja egy nagyváros tömegközlekedésének túlnyomó részét. 

Az utolsó felmérésük adatai szerint az utóbbi hónapokban nagyon megnőtt az érvényes jegy vagy 

bérlet nélkül utazók száma. 

 

 Soroljon fel minden olyan intézkedést, amit a fenti jelenséggel kapcsolatban tenni kívánna! 

 

1. …………………………………..……………………………………………………………. 

2. …………………………………..……………………………………………………………. 

3. …………………………………..……………………………………………………………. 

4. …………………………………..……………………………………………………………. 

5. …………………………………..……………………………………………………………. 

6. …………………………………..……………………………………………………………. 

7. …………………………………..……………………………………………………………. 

8. …………………………………..……………………………………………………………. 

9. …..……………………………………………………………………………………………. 

10. ………………………………………………………………………………………………. 

11. ………………………………………………………………………………………………. 

12. ………………………………………………………………………………………………. 

13. ………………………………………………………………………………………………. 

14. ………………………………………………………………………………………………. 

15. ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Értékelési útmutató 

 

 A válaszokról először döntse el, hogy relevánsak-e! (Csak a nyilvánvalóan nem a kérdésről szóló 

válaszokat hagyja ki.) A releváns válaszokról állapítsa meg, hogy melyik válaszkategóriába tartoznak! 

A felhasznált válaszkategóriák száma adja az adott feladat Flexibilitás értékét, és az összes releváns 

válasz száma az adott feladat Fluencia értékét. 

 Az „egyéb” kategóriába eső válaszokat külön, egyedileg kell értékelni (minden egyedi válasz külön 

pontot ér a Flexibilitás skálán)! 

 Az érékelés során figyeljen arra, hogy a túl általános válaszok – mint például az 1. problémára a 

„megtérülés” – az Általános kategóriába sorolandók! 

 



 

 Kategóriák az 1. problémára adott válaszok értékeléséhez: 

 A válaszokat a következő kategóriák egyikébe kell besorolni: 

 

1. Saját vállalaton belüli körülmények 

 van-e elég pénzforrás – tőkeerő, hitelfelvételi képesség, kamat 

 a másik vállalatnál fejlettebb/gyengébb technológia 

 munkaerő felvétel/leépítés, szakszervezetek 

 tulajdonosok reakciója 

 

2. A felvásárlásra kerülő vállalaton belüli körülmények 

 a kért ár 

 a vállalatban rejlő érték (fejlettebb/gyengébb technológia) 

 munkaerő helyzet és szakszervezetek 

 

3. A világpiaci körülmények 

 a termék iránti kereslet várható alakulása a világpiacon 

 a termék előállítási költségének várható alakulása a világpiacon 

 

4. A két ország gazdaságának tulajdonságaiból fakadó körülmények 

 bármelyik országban a helyi kereslet várható növekedése/csökkenése 

 bármelyik országban a helyi előállítási költség várható növekedése/csökkenése, ideértve a 

munkaerő piac változását is 

 eltérő adók, közterhek 

 

5. Politikai tényezők 

 biztonság – jogbiztonság, háború, állomosítás 

 állami támogatás 

 

6. A két vállalat között húzódó országhatár átjárhatóságából fakadó tényezők 

 import/export/vám szabályozások és költségek 

 a fizetőeszközök árfolyamváltozása 

 a nyereség kivehetősége az országból 

 

7. Jogi szabályozás 

 a felvásárlást a jogi szabályozás lehetővé teszi-e – monopólium, külföldi tulajdonos 

 

8. Versenytársak 

 a felvásárlás a versenytársak pozícióját gyengíti 

 ha a versenytársak vásárolják fel, az a vállalat pozícióját gyengíti 



 

9. A közös szervezet működtetésének előnyei és hátrányai 

 bevétel növelés: nagyobb piac, nagyobb hatás az árra 

 költségcsökkentések: közös beszerzések olcsóbban, funkciók hatékonyabb elosztása, felesle-

gessé váló funkciók leépítése 

 negatívumok: szállítás, eltérő vállalati kultúra 

 

10. Public relations 

 szakszervezetek tiltakozása 

 lakosság támogatása/ellenszenve 

 

11. Általános 

 minden olyan válasz, amely a fenti kategóriák valamelyikéhez kapcsolódik, de nincs eléggé 

kifejtve 

 

12. Egyéb 

 

 

Kategóriák a 2. problémára adott válaszok értékeléséhez: 

 

1. Ellenőrzés 

 ellenőrök gyakrabban járjanak 

 ellenőrök keményebben lépjenek fel 

 ellenőrök együttműködését javítani a rendőrséggel 

 

2. Büntetés 

 büntetés nagyságát növelni 

 biztosítani a nagyobb behajtási arányt 

 elérni, hogy priusznak számítson a lebukás 

 

3. Adatok ellenőrzése 

 hibásak az adatok 

 nem jó a mintavétel 

 

4. Árképzés/Speciális kedvezmények 

 csökkenteni a jegyárakat 

 speciális kedvezményt nyújtani a leginkább rászorultaknak 

 

5. Állami beavatkozás 

 elérni, hogy priusznak számítson a lebukás 

 elérni, hogy bizonyos vonalak működési költségét az állam állja 



 

6. Public Relations 

 elérni, hogy a bliccelést elítéljék az emberek 

 elrémíteni az embereket a lebukás következményeivel 

 

7. Módosítások a járatokon 

 járatok minőségének javítása 

 leginkább érintett járatok megszűntetése 

 járat módosítása 

 

8. Kutatás/Adatgyűjtés 

 meghatározni a bliccelők körét 

 meghatározni a bliccelők alapvető motivációit és félelmeit 

 meghatározni a bliccelők közlekedési szokásait 

 

9. Általános 

 minden olyan válasz, amely a fenti kategóriák valamelyikéhez kapcsolódik, de nincs eléggé 

kifejtve 

 

 

Kiértékelés 

 

1. Számolja össze, hogy hány releváns megoldási javaslatot adott a két feladatra, ez lesz a fluencia 

nyerspontszáma! 

2. Számolja össze, hogy hányféle megoldási javaslatot adott a két feladatra, ez lesz a flexibilitás 

nyerspontszáma! 

3. A nyerspontszámokat átszámíthatja centilisekké az alábbi táblázat segítségével (a centilis olyan 

szám, amely megmutatja, hogy az összehasonlítás alapjául szolgáló minta hány százalékánál ért el 

jobb eredményt): 

 

Fluencia Flexibilitás 

Nyerspontszám Centilis Nyerspontszám Centilis 

16 

14-15 

12-13 

10-11 

8-9 

6-7 

4-5 

3 

1-2 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

13-16 

11-12 

9-10 

7-8 

6 

5 

4 

3 

1-2 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

(Az átszámolás alapjául szolgáló minta egyetemistákból áll.) 

 

Elégedett a kapott eredménnyel? 

Ha nem, hogyan tudná fokozni a kreativitását? 



 

26. GYAKORLAT:   ÖTLETROHAM („BRAINSTORMING”) 

 

Útmutató 

 

Válasszon ki egy problémát, egy megválaszolandó kérdést! 

(Például: Hogyan lehetne csökkenteni az éhezők számát a Földön?), és – egyedül vagy csoportban – 

haladjon végig a következő lépéseken: 

 

 

 

Egyéni ötletroham 

 

1. Írja le a válaszát! 

(Hacsak nem gyakorlott újító, valószínűleg egy-két válasz kerül a papírra.) 

 

2. Írjon annyi választ a kérdésre, amennyit csak tud! 

Ne törődjön azzal, hogy a válaszok némelyike furcsa, szokatlan csak, írja le a válaszokat! 

Erre a lépésre öt perce van! 

(Nincs jó vagy rossz válasz, és rendszerint sikerül 10-30 választ rögzíteni.) 

 

3. Most – és csak most – értékelje a megoldási javaslatok előnyeit, hátrányait, feltételeit, következ-

ményeit! 

 

 

 

Csoportos ötletroham 

 

Csoportos ötletroham esetén egy „levezető” (ún. moderátor) segít, aki ügyel arra, hogy az ötletek 

gyűjtése közben senki se bírálja a másik ötletét.  

A moderátor egymás alá felírja a bekiabált ötleteket egy „flip-chart” táblára.  

Az ötletek kiapadása után kezdődhet az értékelés, egy a moderátor által meghatározott pontszám 

tetszőleges egyéni, a táblára került ötletek közötti szétosztásával. 

 Végül a legtöbb összpontszámot kapott két-három ötlet továbbgondolás tárgyát képezheti. 



 

27. GYAKORLAT:   „SHERBROOKE” PROBLÉMA ORIENTÁCIÓ TESZT 

 

Útmutató 

 

A következő lapokon kérdéseket talál. Annyi idő áll rendelkezésére a kérdőív kitöltéséhez, amennyi-

re szüksége van. Válaszoljon minden kérdésre! Minden kérdésre csak egy választ adjon! Ha azt vála-

szolja, hogy ezt nem tanultam, tegyen egy keresztet (x) az első oszlopba! Ha azt válaszolja, hogy nem 

tudom, tegyen egy keresztet (x) a második oszlopba! Ha talál egy olyan választ, ami körülbelül megfe-

lel, írja ezt be a harmadik oszlopba! Ha úgy gondolja, hogy a helyes válasz több mint egy bizonyos 

szám, vagy kevesebb, mint egy másik szám, írja a választ a negyedik oszlopba! 

És végül, ha a pontos választ akarja megadni, írja ezt az utolsó oszlopba! Kérdésenként csak egy 

választ írjon! Dolgozhat piszkozati papíron, de a választ írja a megfelelő oszlopba! Mielőtt hozzákez-

dene az „igazi” feladatokhoz, oldja meg a három gyakorló feladatot! 

 

 

Gyakorló feladatok: 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Ezt nem 

tanultam 

Nem 

tudom 
Körülbelül 

Több 

mint … 

Kevesebb 

mint … 
Pontosan 

1. példa: 

Ha egy tábla csokoládé 50 

Ft-ba kerül, mennyibe ke-

rül 3 tábla? 

      

2. példa: 

Jancsi cukorkát vásárolt. 

Nem emlékszik pontosan 

arra, hogy mennyit vett, de 

azt tudja, hogy több volt, 

mint 10 dkg és kevesebb, 

mint 30 dkg. 10 dkg cukor-

ka 30 Ft-ba kerül. 

Mennyit fizetett Jancsi a 

cukorkáért? 

      

3. példa: 

Három tejesüvegünk van, 

mindegyikben körülbelül 

fél liter tejjel. Lehet, hogy 

az üvegekben valamivel 

több, vagy valamivel keve-

sebb van, mint fél liter, de 

mindegyikben kb. fél liter 

tej van. 

Mennyi tej van összesen a 

három üvegben? 

      



 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Ezt nem 

tanultam 

Nem 

tudom 
Körülbelül 

Több 

mint … 

Kevesebb 

mint … 
Pontosan 

1. Sanyi idősebb, mint 

Mari. Mari idősebb, mint 

Jancsi, Sanyi 25 éves, Jan-

csi 10 éves. 

Hány éves Mari? 

      

2. Négy darab cukorkám 

van. Négy gyereket kínál-

tam meg belőle. Három 

gyerek annyit vett magá-

nak, amennyit akart. 

Mennyi maradt az utolsó-

nak? 

      

3. Pisti és Feri elhatározták, 

hogy megosztoznak 20 dkg 

cukorkán. Sajnos a nagy 

osztozkodásban a cukorka 

fele lepotyogott a porba. 

Ezután eszegettek egy ke-

veset a megmaradt cukor-

kából, de Ferinek csakha-

mar haza kellett mennie. 

Mennyi cukorkát vitt haza 

magával Feri? 

      

4. Egy dobozban 20 piros 

és 20 zöld golyó van. János 

bekötött szemmel kivesz a 

dobozból 20 golyót. 

Hány pirosat vett ki? 

      

5. Egy Fiat autónak 100 km 

megtételéhez 8 liter ben-

zinre van szüksége. Buda-

pest és Szeged között 180 

km a távolság. 10 Fiat autó 

indult neki a Budapest-

Szeged útnak, de nem min-

den autó ment végig rajta. 

Mennyi benzint fogyasztot-

tak összesen? 

      

6. Szabó János, a 6 éves 

Tomika nagyapja, 55 éves. 

Hány éves Tomika apja? 

      

7. Egy gyalogos 5 óra alatt 

teszi meg az utat Budapest-

től Szentendréig. 

Mennyi idő alatt teszi meg 

ugyanezt az utat egy ke-

rékpáros? 

      



 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Ezt nem 

tanultam 

Nem 

tudom 
Körülbelül 

Több 

mint … 

Kevesebb 

mint … 
Pontosan 

8. Egy nagy dobozban van 

két másik doboz. Ezek 

mindegyikében van két kis 

doboz. Mindegyik kis do-

bozba belefér 1 liter ho-

mok. 

Mennyi homok fér a nagy 

dobozba? 

      

9. Hányszor tudja ráírni a 

nevét a telefonkönyv fedő-

lapjára? 

      

10. Pisti és Gyuszi ugyan-

olyan idősek. Kati felean--

nyi idős, mint Pisti. Gyuszi 

40 éves. 

Hány éves Kati? 

      

11. Hány gyufaszál fér 

bele egy közönséges gyu-

fásdobozba? 

      

12. Van egy ilyen papí-

runk: 

 
 

Hány cm2 a papírszelet 

területe? 

      

13. Két, egymástól 10 m-re 

lévő fa között autók állnak 

egymás mellett. Hány autó 

áll a két fa között, ha a 

legkeskenyebb autó széles-

sége 2 m? 

      

14. Van egy 3 cm vastag 

könyvem. Hány lapja van? 

      

15. Egy halász 10 halat 

fogott. A legkisebb 10 cm, 

a legnagyobb 50 cm hosszú 

volt. Az egyik hal vissza-

ugrott a vízbe. 

Milyen hosszú volt ez a 

hal? 

      

16. Van egy 4 cm hosszú 

gumidarabom. Ha 8 cm 

hosszúra kihúznám, elsza-

kadna. Egyszer játszogat-

tam vele, és majdnem el-

szakadt. Hány cm hosszú 

volt abban a pillanatban? 

      

1 cm 

2 cm 



 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Ezt nem 

tanultam 

Nem 

tudom 
Körülbelül 

Több 

mint … 

Kevesebb 

mint … 
Pontosan 

17. Tegnap 30 dkg sajt és 

két egér volt a konyhában. 

Senki más nem evett a 

sajtból csak az egerek. Egy 

egér legfeljebb 10 dkg 

sajtot tud megenni naponta. 

Mennyi sajt maradt mára? 

      

18. Milyen szám hiányzik 

a sorozatból? 

5, 6, 7, … , 9, 10, 11 

      

19. Mennyi húst tud egy 

oroszlán megenni napon-

ta? 

      

20. Van 3 dobozom. A 

másodikban több golyó 

van, mint az elsőben. A 

harmadikban több golyó 

van, mint a másodikban. 

Az első dobozban 18, a 

harmadikban 20 golyó van. 

Hány golyó van a második 

dobozban? 

      

21. A kugli játékban legfel-

jebb 9 bábu áll egyszerre. 

Egy alkalommal 3 dobással 

12 bábut ütöttem el. 

Hány bábut ütöttem el a 

negyedik dobással? 

      

22. Milyen számot tudna a 

sorba, a pontok helyére 

beilleszteni? 

0, 3, 6, 10, 11, 12, 20, 

27, 29, 30,  … , 39, 40. 

      

 



 

Kiértékelés 

 

Adja össze a 3. (Körülbelül) és 4. (Több mint …, Kevesebb, mint …) oszlopokba eső válaszok 

számát, majd az összegből vonja ki az 1. (Ezt nem tanultam) és 2. (Nem tudom) oszlopokba eső vála-

szok számát. 

 

 

10-20 pont estén Ön nagyon gyakran szembenéz a bizonytalan helyzetekkel, és 

igyekszik megoldani azokat. 

6-9 pont esetén Ön általában szembenéz a bizonytalan helyzetekkel, és igyekszik 

megoldani azokat. 

(-5)-(+5) pont esetén Ön néha szembenéz a bizonytalan helyzetekkel, néha megoldha-

tatlanként elfordul tőlük. 

(-6)-(-9) pont esetén Ön inkább elfordul a bizonytalan problémáktól, mintsem szembe-

nézzen velük. 

(-10)-(-22) pont esetén Ön olyan ember, aki nem törekszik a furcsa, bizonytalan problé-

mák megoldására. 



 

28. GYAKORLAT:   PRODUKTIVITÁS PREFERENCIA TESZT 

 

Útmutató 

 

A következő oldalakon mindig két feladatot talál. Ezek közül csak az egyiket oldja meg: azt, amelyik 

„jobban fekszik” Önnek (amelyiket szívesebben csinálja)! 

Nem kell sietnie, annyi ideig dolgozhat a feladatokon, ameddig csak akar! 

 

1. Írja le, hogyan működik a kerékpár! Gondolja ki, és írja le, 

hogyan lehetne megoldani a teniszlabdaszedés 

gépesítését! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Készítsen egy érdekes ábrát az alábbi formák-

ból! 

 

 

(Mindegyik ábrából többet is felhasználhat.) 

Másolja le az alábbi ábrákat 

6-szor egymás alá! 

 

 

(Olyan pontosan, ahogyan csak tudja!) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rajzoljon egy ragadozómadarat! 

 

Képzelje el, milyen lenne egy egér, ha ragado-

zómadár lenne! Rajzolja le! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Írja le ezt a történetet háromszor: 

Egyik nap Micimackó meglátogatta Nyuszi ba-

rátját, aki finom falatokkal megvendégelte. Mi-

cimackó olyan sokat evett, hogy hazafelé menet 

nem fért ki a kijáraton – beszorult. 

Találjon ki, és írjon le egy történetet, 

amelyben az alábbi három 

eszköz szerepel! 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Hogyan lehetne a villámcsapásokat hasznosí-

tani? 

Miért veszélyes a villám 

az emberre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mire lehet használni a vizet? Leginkább mire használják a jeget? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Találjon ki olyan jeleket, 

amelyekkel az írást gyorsabbá 

lehetne tenni! 

Írja le, 

hogy mi a gyorsírás lényege 

és hol használják! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiértékelés 

 

Számolja össze a produktív megoldások számát! 

 

A következő feladatok a produktívak (B jelöli a baloldalt, J a jobboldalt): 

 

        1 J 

        2 B 

        3 J 

        4 J 

        5 B 

        6 B 

        7 B 

 

 

   6-7 pont arra utal, hogy Ön a produktív feladatokat kedveli. 

   4-5 pont arra utal, hogy Ön a produktív feladatokat többnyire előnyben részesíti a reproduk-

tív feladatokkal szemben. 

   2-3 pont arra utal, hogy Ön épp annyira kedveli a produktív feladatokat, mint a reproduktív 

feladatokat. 

      1 pont arra utal, hogy Ön inkább a reproduktív feladatokat kedveli. 

      0 pont  arra utal, hogy Ön csak a reproduktív feladatokat kedveli. 



 
28. GYAKORLAT:   „HAT KALAP” MÓDSZER 

 

 

 A hat színes kalap az emberi agy hat tevékenységét szimbolizálja. Azért van szükség a szimbólu-

mok használatára, mert egyszerűbbé teszi az üzemmódok ki- és bekapcsolását. Annak a mondatnak az 

égvilágon semmi hatékonysága nincs, ha azt mondjuk valakinek: „Ne legyél már olyan negatív, nézd a 

dolgok előnyös oldalát!” Ezt egyszerűen nem lehet így megvalósítani. Ezzel szemben ha azt mondjuk: 

„OK, ezek korrekt fekete kalapos észrevételek voltak. Most azonban vegyük fel egy kicsit a sárga kala-

punkat, és nézzük meg úgy a kérdést!” – akkor ezzel már lehet mit kezdeni. A fogalmazásmód látvá-

nyosan mesterkélt – és épp ez a módszer lényege. A cél az, hogy spontán és diffúz közlésfolyamok 

helyett a kommunikációban részt vevő összes fél összes szempontja szépen, egyenként rákerülhessen a 

közös mentális térképre – és ha minden össze lett rakva, akkor közösen lehessen megtalálni az optimá-

lis (vagyis a lehetőségek szerinti legjobb, tehát nem feltétlenül az ideális) megoldást. A módszer hasz-

nálatával a kommunikáció immár nem vita, hanem a megoldás közös keresése. 

A módszer gyakorlati alkalmazásához szükséges tényezők: 

 a módszer ismerete, 

 fegyelem, 

 némi (minimális) nyitottság a játékosságra. 

Ha valaki annyira komolyan veszi magát, hogy derogál neki gondolatban színes kalapokat le- és fel-

venni, az megfosztja önmagát a módszer előnyeitől. 

A módszerrel ismerkedés első fázisában gyakori félreértés, hogy a kalapokat ki kell osztani a résztve-

vők között. („OK, én fekete kalapban leszek!”) Erről szó sincs. A hat kalap módszer lényege, hogy 

megbeszélés közben a résztvevők agyának különböző üzemmódjai nem összevissza kapcsolódnak ide-

oda, vagy – ami talán még rosszabb – egy-egy résztvevő nem fixálódik egyetlen szerepben (pl. ötletelő 

vagy ördög ügyvédje), hanem a megoldáskeresés különböző fázisaiban mindenki egyszerre vesz részt, 

vagyis egyazon pillanatban mindenkinek a fején ugyanolyan színű kalap van. 

 

Az egyes kalapok 

 Fehér kalap: tények 

A fehér kalap a tények szimbóluma. Ha fehér kalap van rajtunk, akkor nincs mellébeszélés, nincs ér-

telmezés, nincsenek ötletek vagy aggályok: csak a tiszta tényeket gyűjtjük össze. A „tény” szó persze 

különböző dolgokat jelenthet. Vannak elsődleges tények, amelyeket bizonyítékok, adatok támasztanak 

alá (ill. maguk az adatok), és vannak másodlagos tények, amely szerint X-nek ez és ez a véleménye. 

Pl. „Dezsőke szerint ez a film nézhetetlenül unalmas.” Itt a tény nem arra vonatkozik, hogy a film 

milyen (ez vita tárgya), hanem arra, hogy Dezsőke mit állít róla – ami viszont objektív valóság. 

 Piros kalap: érzések 

A piros kalap az érzéseké. E szó itt mást jelent, mint az ún. erőszakmentes kommunikációban: érzések 

alatt nemcsak a tényleges emóciókat értjük, hanem mindazt, ami nem racionális: a benyomásokat, 

intuíciókat, sejtéseket. Piros kalapban elmondható, hogy „szerintem az ötlet úgy pocsék, ahogy van” 

vagy „ha ez nem válik be, akkor semmi”. Piros kalapban nem kell, mi több, nem is szabad indokolni. 

 Fekete kalap: ellenvetések 

A fekete kalap nagyon ismerős mindannyiunknak, mert egész nyugati vitakultúránk erre alapul: ez az 

ellenvetések kalapja. Amikor a társaság tagjai fölteszik a fekete kalapot, akkor mindenki (a terv kez-

https://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C5%91szakmentes_kommunik%C3%A1ci%C3%B3


 

deményezője és legnagyobb támogatója is!) elmondhatja, hogy milyen aggályai vannak a jövőre néz-

ve: hogy a tervet miért és mennyiben látja károsnak, veszélyesnek, milyen rejtett buktatói lehetnek stb. 

A fekete az óvatosság kalapja, a fék az autóban. 

 Sárga kalap: előnyök 

A sárga kalap a derűs napsütést hivatott eszünkbe idézni: ez a pozitív gondolatok kalapja. Sárga ka-

lapban azt szedjük össze mindannyian (az ötlet legnagyobb ellenlábasa is!), hogy egy ötlet miért jó, 

milyen előnyei vannak, mitől fog működni, kinek kedvező, mely vonatkozásokban lesz nyereséges, 

stb. A sárga az optimizmus kalapja, de nem a vak hurráoptimizmusé, hanem a tapasztalatokkal meg-

alapozott reményeké, akkor is, ha kicsinyke reményről, apró esélyről van csak szó csupán. 

 Zöld kalap: kreativitás 

„Egyszerűen figyelmen kívül hagytam egy axiómát” – mondta állítólag Einstein. Amíg sárga kalapban 

létező megoldások előnyeit vesszük sorra, zöld kalapban új utakat keresünk: mindenütt. Ott is, ahol 

józan ész szerint nem is létezhet út. Zöld kalapban bármilyen ötlet bedobható, a legképtelenebb is. Ha 

aztán valamelyikkel elkezdünk foglalkozni, fehér kalapban összegyűjtjük a szükséges tényeket, sárgá-

ban felkutatjuk a reálisan várható előnyeit, feketében pedig a hátrányait. 

 Kék kalap: folyamat 

A kék kalap biztosítja a kereteket, ez fogja össze az egész folyamatot. Kék kalapban kezdhetjük az 

egész megbeszélést, és abban is zárhatjuk le, megállapítva, hogy hova sikerült eljutni. Kék kalapban 

határozzuk meg, hogy milyen sorrendben vesszük fel a többi kalapot. A kék kalap biztosítja, hogy 

amit csinálunk, az ne öncélú locsogás legyen, hanem valóban haladás valamilyen irányba. 

 

 

 

Példák 

A kalapokat megbeszélés közben lehet többször is cserélgetni, de nagyon fontos, hogy egyazon pilla-

natban mindenkin egyforma kalap legyen. Ehhez kell a fegyelem, amit adott esetben a vezetőnek kell 

kézben tartania. Pl.: 

Morgó: Ha kiadjuk ezt a könyvet, teljesen lenullázzuk magunkat anyagilag! 

Vidor: A pénz nem minden! Ha az erkölcsi vonatkozásait nézzük, akkor… 

Tudor: Vidor, ne haragudj, hogy félbeszakítalak: feltesszük majd a sárga kalapot is, egyelőre 

azonban fekete kalap van rajtunk. Mi a véleményed így a témáról? 

 

Másik példa: 

Hapci: Én prüszkölök az ötlet puszta gondolatától is. 

Szende: De miért? Te is láttad, hogy minden felmérés azt igazolja, hogy… 

Tudor: A felmérések eredményét valóban megnéztük fehér kalapban. Most viszont piros ka-

lap van rajtunk, úgyhogy ha Hapci prüszköl, akkor nem kell indokolnia. Mi a te piros kalapos 

véleményed a tervről? 

Szende: Szerintem tök jó, én nagyon fogom élvezni, ha nekiállunk. 

 

 

A kalapok sorrendje 

A gyakorlat több használható protokollt dolgozott ki a sorrendre, attól függően, hogy épp milyen prob-

lémát kell megoldani. Más sorrend hatékony két személy konfliktusának kezelése során, más egy vál-



 
lalat kármentő akciójánál, ismét más egy civil mozgalom elindításakor stb. A kidolgozott sorrendek 

azonban javaslatok, nem előírások. 

Egy lehetséges protokoll a következő: 

1. Kék kalapban megbeszéljük, hogy milyen céllal jöttünk össze, és megállapodunk a további 

kalapok sorrendjéről. 

2. Megyünk egy kört piros kalapban, ekkor mindenki elmondhatja egy-két mondatban, hogy 

hogy érzi magát a bőrében, hogy milyen (jó vagy rossz) érzései vannak a tárgyalt problémával 

kapcsolatban. Indoklás nincs! 

3. Fehér kalapban összegyűjtjük a tényeket, de szigorúan tartózkodunk azok értékelésétől, 

olyan szinten is, hogy a másik által bedobott információ releváns-e, vagy sem. Odafigyelünk 

az elsődleges és másodlagos tények különbségére. 

4. A megbeszélés vezetője egy pillanatra fölveszi a kék kalapot, és javasolja, hogy 3 percig 

mindenki ötleteljen magában. 

5. Ezt követően ki-ki elmondja zöld kalapban, hogy milyen ötletek jutottak az eszébe a problé-

mára vonatkozóan. Megkötés nincs, a legképtelenebb gondolat is bedobható, és tilos a másik 

ötletének minősítése. Az összegyűlt ötleteket felírjuk. 

6. Egy gyors piros kalapos körben elmondhatjuk, hogy a bedobott ötleteket hallva hogy érezzük 

magunkat, ill. hogy – még a megbeszélés előtt – „szagról” miként vélekedünk egyik vagy má-

sik ötletről. 

7. Kék kalapban megállapodunk abban, hogy az ötletek közül melyek azok, amelyeket részlete-

sen meg akarunk vitatni. A döntést nyilvánvalóan befolyásolja a felbukkant ötletek száma, ill. 

a rendelkezésre álló idő, valamint (kevésbé nyilvánvalóan) az, hogy az imént piros kalapban 

valamelyik ötletről nyilvánvalóvá vált-e, hogy valakinek kifejezetten a szívügye. Ha megvan a 

sorrend, akkor az egyes ötleteket egyenként szemrevételezzük, az alábbiak szerint: 

8. Sárga kalapban mindenki (!) mond egy vagy több olyan előnyt, amelyet előzetes tapasztala-

tai alapján az adott ötlettől remél. (Kizárt dolog, hogy egy ötlet egyértelműen, minden vonat-

kozásában és százszázalékosan pocsék, kontraproduktív és használhatatlan legyen, ezért a 

legnagyobb ellenlábas is, ha korrektül játszik, megfogalmazhat valamilyen előnyt.) 

9. Fekete kalapban mindenki (!) elmondja, hogy szerinte előzetes tapasztalatai alapján milyen 

hátulütői lehetnek az ötletnek. (Kizárt dolog, hogy egy ötlet egyértelműen, minden vonatkozá-

sában és százszázalékosan fenomenális, zseniális és előnyös legyen, ezért az eredeti ötletgazda 

is, ha korrektül játszik, megfogalmazhat valamilyen averziót.) 

10. Ha szükséges, az adott ötlet kapcsán fehér kalapban összegyűjthetünk további objektív in-

formációkat, tényeket, adatokat. 

11. Piros kalapban ki-ki elmondja, hogy szubjektíve miként viszonyul az ötlethez. Indoklásnak e 

ponton nincs helye! 

12. Kék kalapban a vezető összefoglalja, hogy mire jutottunk a megbeszélés során. 

Ekkorra a résztvevők közös mentális térképére már fölkerült minden fontos tényező: az adatok, az 

ötletek, az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok, illetve a szubjektív érzések. Mindezek nem 

ömlesztve, hanem strukturáltan kerültek a térképre: az egyes elemek fölhelyezésekor mindenki 

ugyanazt látta. Hogy aztán a tényleges döntés ezek alapján miként születik meg, az értelemszerűen az 

adott csoport sajátosságaitól függ: szavazással, a vezetők közötti további egyeztetésével, egyszemélyes 

döntéssel, közfelkiáltással vagy más úton. A hat kalap módszer célja nem a szervezetek átalakítása, 



 

nem a döntés módjának standardizálása, hanem a döntéshez vezető út lerövidítése az információk ha-

tékony csoportosítása révén. 

 

Egy tetszőlegesen választott példán keresztül próbáljuk ki! 

 

 

 

 

29. GYAKORLAT:   „CORT” MÓDSZER 

 

 

     Edward de Bono „CoRT”- programja széles körben alkalmazható „eszközökből” áll. 

Az egyéni gondolkodásmód fejlesztését szolgáló leghatékonyabb stratégiák rendszerezett összefogla-

lásának tekinthetjük őket.  

A módszert alkalmazva – egy tetszőlegesen választott példán keresztül – menjünk végig, és részlete-

sen vitassuk meg az alábbi tényezőket:  

      

  VMT — Vizsgáljunk meg minden tényezőt!  

  ÁMS — Állapítsuk meg a sorrendet!   

  EHÉ —  Előnyös, hátrányos, érdekes szempontok. 

  K&F —  Következmények és fejlemények.   

  TCC —  Törekvések, célok, célkitűzések.    

  ALV —  Alternatív lehetséges választások.   

  MSZ —  Mások szempontjai. 

 

 

A közös megbeszélés végén alakítsuk ki a végső tervet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

30. GYAKORLAT:   A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS „EDWARD DE BONO” FÉLE ÖT SZAKA-

SZA 

 

 

    Edward de Bono a problémamegoldó gondolkodást a következő 5 szakaszra bontja: 

 

EL:       Mi a célom? 

ÁT:      Milyen információkkal rendelkezem? (illetve adott esetben kellene rendelkeznem) 

LE:      Milyen lehetőségeim vannak? 

KI:      Melyik lehetőséget válasszam? 

MEG:      Miként valósítsam meg?  

 

 

Fenti öt lépést próbáljuk ki – egy a csoport által közösen elfogadott – valós probléma megoldása során 

úgy, hogy először egyedül megyünk végig az öt lépésen. Ezután a csoport tagjai egyenként ismertes-

sék megoldásaik lényegét, majd a csoport közösen  alakítsa ki a legjobbnak vélt megoldást! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. GYAKORLAT:   DÖNTÉSEK 

 

 

 A döntés formálisan választást jelent alternatívák között. Az alternatíva legalább két különböző 

cselekvési, választási lehetőségre terjed ki, a nem-cselekvés is a lehetőségek közé tartozik.  

A döntés objektív kényszer, amelynek tünete a probléma, forrása a célok és az adottságok közötti el-

lentmondás. A döntés mindig jövő-orientált irányultságot fejez ki a jelenben. 

A megalapozott döntéshez tudnunk kell, hogy mit akarunk elérni, hova akarunk eljutni (célok), és 

hogy hol vagyunk most, kiindulópont, (jelenlegi adottságaink). 



 

A döntés további ismérve, a döntési akarat fontossága és a döntéshozó tudata. Impulzív, indulatszerű 

vagy ösztönös cselekvés setén tehát nem beszélünk döntésről. 

Maga a döntés lényegében két mozzanatból áll: 

1. mérlegelés, az alternatívák összehasonlítása 

2. ítélet: választás 

Checkland a döntési folyamat résztvevőinek a következő lehetséges szerepeit különíti el: 

• megbízó, aki tudni vagy tenni akar valamit a probléma megoldása érdekében 

• _ döntéshozó, aki az adott rendszer tartalmát, tevékenységeit, felépítését meg tudja változtatni, ren-

delkezik az ehhez szükséges erőforrásokkal 

• _ problémagazda, aki a helyzetet tarthatatlannak érzékeli, és szeretné, hogy valami történjen a prob-

léma megoldása érdekében, szükségszerűen nincs elképzelése arról, hogy mi is lenne a 

megoldás 

• problémamegoldó, az a személy (v. csoport), aki a probléma megoldására törekszik. 

 

A döntési folyamat szakaszai: 

 

 Helyzetfelmérés 

 

 Helyzetelemzés 

 

 Célkitűzés 

kritériumok meghatározása 

 

 Alternatívák kidolgozása 

és értékelése 

 

 Döntés 

 

 Realizálás - megvalósítás 

ellenőrzés, értékelés 

 

Pár konkrét példán keresztül vezessük végig a fenti folyamatot! 

32. GYAKORLAT:   DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK 

 

 

1. Ishikawa-diagram 

 

  Nevét feltalálójáról, Dr. Kaora Ishikawa, japán minőségellenőr statisztikusról kapta. Az eszköz-

zel a helyzet elemzése során az okoknak az okozattól való különválasztását végezhetjük el. (Azért 

hívják „halszálkaábrának”, mert az ábra egy hal csontvázára emlékeztet.)  

A módszer olyan esetekben megfelelő, amikor a problémamegoldás során sok lehetséges befolyásoló 

ok merül fel. A halszálka segítségével a probléma minden szempontból megfelelően elemezhető és 

teljes egészében átlátható. Az alkalmazás során feltárhatók a vizsgált problémát kialakító valóságos 

okok (alapvető-, vagy gyökérokok). A módszer ennek érdekében jól láthatóan különválasztja az oko-

zatot az okoktól.  

A problémát, az okozatot írjuk fel először a papír jobb oldalára, a „hal fejéhez”, ebből húzunk először 

balra egy vastag vonalat, a „hal gerincét” majd ebből ágaztatjuk el az okokat. Először a problémához 

kapcsolódó alapvető okokat ábrázoljuk vastagabb vonallal és a „hal gerincéből” elágaztatva, majd az 

alapvető okokat tovább részletezzük, és alsóbbrendű okokat kapunk, amiket egyre vékonyabb vonal-



 
vastagsággal ábrázolunk. Így az alapvető és kevésbé jelentős okok láncolata alakul ki (összeáll a hal 

csontváza), ami azért fontos, mert az ördög a részletekben rejtőzködik.  

Az alapvető okokat általában a következő szempontok adják: gépek/berendezések, emberek, módsze-

rek, anyag, (4M: machines, men, methods. materials) amik az utóbbi időben kiegészülnek a fizikai 

tényezők (hőmérséklet, nyomás) és szervezeti, kulturális tényezők csoportjával (measurements). 

 

Nézzünk egy konkrét példát, egy pizzaszállító vállalkozás keresi az okát a hétvégi reklamációknak a 

késő pizzaszállítások miatt. 

 

 

Ügyeljünk arra, hogy valóban okokat, és ne célokat nevezzünk meg! Az okcsoporton belül ezután kb. 

10–20 okot sorolhatunk fel. A különböző okcsoportoknál különböző szinteken azonos okok is szere-

pelhetnek. Az okok okait is kell elemezni, tehát a fő okcsoporttól kiindulva általában maximum 5-ször 

Gépek / berendezé-

sek 
Emberek 

Módszerek Anyag 

Elkésett piz-

zaszállítás 

pénteken és 

szombaton 

Emberek nem mennek 

munkába 

Megbízhatat-

lan járművek 

Túl kicsik a 

kályhák 

Gépkocsiveze-

tők eltévednek 

Elfogytak a 

hozzávalók 

Rossz terve-

zés 

Megrendelések 

rossz feldolgo-

zása 

PROBLÉMA



 

tesszük fel a kérdéseket, addig, míg az eleminek, „gyökérnek” nem tekinthető okhoz nem jutunk. Ha 

túl bonyolult a struktúra, a globális okokra végezzünk külön elemzést. Ha egy ok valódiságával kap-

csolatban kételyek merülnek fel, akkor arra vonatkozóan újabb adatgyűjtés kezdeményezhető. Ha az 

ok valótlansága beigazolódik, akkor az okfeltáró folyamatot az új adatbázisra ismételjük meg! Az 

okelemzés során próbáljunk az elemzést végzők hatáskörén belül maradni. 

 

2. Fa-diagram 

 

A módszer nevét a fához hasonló alakjáról kapta. A fadiagramot felépíthetjük a "fa" törzsétől 

indulva, ekkor az általános megfogalmazástól haladunk a konkrét meghatározások felé. Ennek követ-

keztében a fa egyre több, illetve egyre kisebb ágakat kap.  

 

 

 

 

 

 
 

Példa: 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Súlyozás 

 

 Vegyünk egy példát. Károly családja autóvásárlás előtt áll. Abban kell dönteniük, hogy melyik 

személygépkocsi márkát és típust válasszák. A döntést a súlyozás módszerével hozzák meg, a követ-

kező lépések szerint haladnak: 

 

1. lépés: értékelési szempontok kiválasztása: 

 

A családtagok sorra olyan szempontokat javasolnak, amik majd befolyásolják a döntésüket. Ká-

roly feljegyzi a szempontokat. A csoportnak olyan vitás kérdésekben, mint mit is értünk adott szem-

pont alatt, összevonjunk vagy különválasszunk szempontokat, meg kell egyeznie. Ebben a lépésben az 

a kérdés, hogy melyik szempont fontosabb, melyik kevésbé, nem merül fel. A konszenzus után a kö-

vetkező mérlegelési szempontok alakulnak ki: 

 

S1  a vezető kényelme 

S2  utas/csomag kapacitás 

S3  biztonság 

S4  kezelhetőség 

S5  megbízhatóság 

S6  az utasok kényelme 

 

A tájékoztatás megtervezése 

A menedzsment egyetértése 

A vevő támogatása 

Koncepció tervezése 

A prototípus kialakítása és kipróbálása 

 

Részletes tervezés 

A gyártósor tervezése 

A gyártósor működtetése 

Minőségbiztosítás 

Készletmenedzsment 

Szállítási menedzsment 

A termék eljuttatása a vevőhöz 

Vevőkapcsolatok 

Termékfejlesztés 

Gyártás 

Elosztás 

A vevő megelége-

dettségé-nek növe-

lése 



 

 

2. lépés: súlyszámok meghatározása 

 

Mennyire fontos kategória az egyik vagy másik szempont? A választ úgy lehet megadni, hogy 

súlyszámokat rendelünk az egyes szempontokhoz. A kiosztott százalékértékek összege 100 %. A 

szempontokhoz súlyszámok hozzárendelésére a preferenciamódszert alkalmazzák. A döntési szempon-

tokat páronként összehasonlítjuk egy mátrixban. A mátrix annyi sorból és oszlopból áll, ahány szem-

pontot korábban megneveztünk. 

                     preferencia 

         S1  S2  S3  S4  S5  S6  

    S1        

    S2        

    S3        

    S4        

    S5        

    S6        

diszpreferencia        

 

A preferenciamátrixot minden csoporttag külön-külön tölti ki úgy, hogy soronként halad a mát-

rixban, és páros összehasonlítást végez. Ha S1 sorában haladva S1-et fontosabbnak tartja S2-nél, akkor 

S1 sor és S2 oszlop metszéspontjában lévő cellába 1-et ír, ellenkező esetben 0-t. Károly a következő 

preferenciamátrixot kapja: 

 

 

                     preferencia 

         S1  S2  S3  S4  S5  S6  

    S1         1   1   1   1   1  

    S2      0     1   1   1   1  

    S3      0   0     0   0   1  

    S4      0    0   1     1      1  

    S5      0   0   1   0     1  

    S6      0   0   0   0   0   

diszpreferencia        

 

Miután végzett a páros összehasonlítással, és kitöltötte a mátrixot, soronként összegez a prefe-

rencia oszlopban: 

                     preferencia 

         S1  S2  S3  S4  S5  S6  

    S1         1   1   1   1   1    5 

    S2       0      1   1   1   1    4 

    S3      0   0      0   0   1    1 

    S4      0   0   1     1   1    3 

    S5      0   0   1   0     1    2 

    S6      0   0   0   0   0      0 

diszpreferencia        

 

Tehát Károly a következő preferenciasorrendet kapja: 

S1→S2→S4→S5→S3→S6 

 

Legfontosabbnak tehát a vezető kényelmét ítéli, legkevésbé fontosnak az utasok kényelmét. A töb-

bi csoporttag véleményét is figyelembe véve a fenti preferenciasorrend nem változik.  

A szempontok sorrendjében ún. kettős felosztással osszuk szét a 100 %-ot a szempontok között 

úgy, hogy mindig kettéválasztjuk a preferáltság sorrendjébe állított szempontokat. Így S1, S2, S4 10, 

míg S5, S3, S6 csoportja 5 ponttal bír. Ez azt jelenti, hogy a 100%-ot úgy kell ketté osztani, hogy az 

egyik csoport 2-szer annyi %-ot kapjon, mint a másik. Ebben az esetben ez 70% és 35%. A kapott két 



 
csoportot ezután megint kettéosztjuk, egészen addig, amíg minden szempontnak lesz súlyszáma. Ha 

páratlan elemszámú a szempontcsoport, akkor a magasabb preferáltságú csoport legyen az eggyel ma-

gasabb értékű. Minden felezésnél a jobban preferált csoport kapja a nagyobb százalékértéket. A legel-

ső százalékfelosztásnak a nagyobb preferáltságú csoporthoz legalább kétszer nagyobb százalékot kell 

rendelnie, mint a másikhoz. 

 

100% S1  70%  35% 

    S2  35%  18% 

    S4     17% 

    S5  30%  15% 

    S3  15%  8% 

    S6     7% 

Összegezve tehát a következő súlyszámokat rendeltük a szempontokhoz: 

 

S1  a vezető kényelme   35% 

S2  utas/csomag kapacitás 18% 

S3  biztonság        8% 

S4  kezelhetőség     17% 

S5  megbízhatóság    15% 

S6  az utasok kényelme    7% 

 

 

3. lépés: pontozás 

 

Károly a csoport tagjai számára pontozólapokat készít. Annyi lapra van szükség, hogy minden 

csoporttag minden lehetséges választásról véleményt tudjon mondani. A súlyozott pontszámok (a sú-

lyokkal megszorzott pontszámok) összege fejezi ki az adott csoporttag véleményét, ezek összesítésé-

vel fejeződik be a döntési eljárás. 

  

 

 

      súly    pontszám   súlyozott pontszám 

S1     0,35   

S2     0,18   

S3     0,08   

S4     0,17   

S5     0,15   

S6     0,07   

Összesen:              X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

33. GYAKORLAT:   KONFLIKTUSKEZELÉS 

 

 

1.  Bevezető gyakorlat 

 

   Idézzen fel egy vagy több megélt konfliktushelyzetet! 

  Soroljon fel szavakat, kifejezéseket, amivel jellemezni tudja partnerét, partnere   viselkedését 

a felidézett konfliktushelyzetben:    

 

 

  

 

 Majd soroljon fel olyan szavakat, kifejezéseket, amivel jellemezni tudja a saját   viselkedését 

a felidézett konfliktushelyzetben: 

 

 

 

 

  Osszák meg tapasztalataikat! Milyen tanulságokat, következtetéseket von le a    gyakor-

latból? 

 

 

 

2.  A bizalom útja 

 

 

•   Írjon le egy olyan élményt vagy helyzetet, amikor bíznia kellett valaki segítségében! 

 

•   Képzelje el, hogy már két hete haragban van a legjobb barátjával, és már nem is bízik benne! 

Már belefáradt a veszekedésbe,  hiányzik a vele való beszélgetés, és szeretne kibékülni vele. 

  Hogyan tanulhatnak meg újra bízni egymásban?  

 

•   Amikor valaki egy problémájáról vagy konfliktusáról mesél nekünk, miért fontos, hogy ne 

mondjuk el senki másnak? 

 

•   Miért fontos a bizalom a konfliktusmegoldás folyamatában? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Aktív figyelem 

 

   Írjon példákat az alábbiakra! 

 

Pozitív testbeszéd: Soroljon fel néhány módszert, amellyel tudtára adhatja valakinek, hogy figyel 

rá! 

 



 
Negatív testbeszéd: Soroljon fel néhány módszert, amellyel tudtára adhatja valakinek, hogy NEM 

figyel rá! 

 

 

Ezután alkossanak párokat! (Az egyikük a „mesélő”, a másikuk a „hallgató” lesz.) 

 

1. A „mesélő” mesélje el egy mostanában átélt nézeteltérését, vagy konfliktusát! 

A „hallgató” negatív testbeszéddel kísérve hallgassa! 

 

2. Egy-két perc elteltével a „hallgató” váltson, és ezután alkalmazzon pozitív testbeszédet a 

„mesélő” hallgatása közben! 

 

3. A végén a „mesélő” mondja el, hogy: 

 

- Milyen érzés volt, amikor a „hallgató” negatív testbeszédet használt! 

- Milyen érzés volt, amikor a „hallgató” pozitív testbeszédet használt! 

 

 

  Végül vitassák meg a következőket! 

  Beszéd nélkül hogyan lehet kimutatni valakinek, hogy hallgatjuk őt? 

  Miként használt a partnere pozitív testbeszédet? 

  Mikor valakivel nézeteltérése van, miért fontos a pozitív testbeszéd? 

 

 

 

4.  „Én-üzenetek” 

 

  Az én-üzenetek hatékonyan alkalmazhatók konfliktushelyzetekben. Felépítésük a következő: 

 

 „Én (érzelem) vagyok, amikor te (cselekvés), mert (ok).” 

 

 

A következő mondatokat változtassa én-üzenetekké!    

      •   „Ne légy már ilyen undok! Azt hiszem egyszerűen csak irigykedsz, amiért    én olyan 

jól szórakoztam a tónál.” – mondja Violetta. 

 

      •   „Csak azért szórakozol remekül a tónál, mivel azt hiszed, hogy csak úgy     hem-

zsegnek ott a jóképű srácok! Utálom, mikor rád mosolyognak és veled    beszélgetnek! En-

gem senki sem néz meg.” – feleli Szonja. 

 

 •    „Utálom, mikor ezt mondod! Ez egyszerűen nem így van! Láttam amikor néhány fiú téged 

nézett.  Sőt, hogy pontosak legyünk, azt hiszem mind téged  bámultak.” – mondja Vi-

oletta. 

 

      •   „Utálod, amikor feltárom előtted a valós érzelmeimet? Azt hittem barátok vagyunk, de rá-

jöttem, hogy nem. Menj egyedül a tóhoz! Jó szórakozást!”  – kiabálja Szonja. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Képességeink és személyiségünk is akkor fejlődnek leginkább, amikor a folyamat önirányított, és 

belső motiváció hatására, szándékosan fejlesztjük személyiségünk bizonyos vonásait. Ez akkor válhat 

hatékonnyá és tartóssá, ha megértjük a változás folyamatát és a hozzá vezető lépéseket.  

 



 

 
 

Boyatzis önirányított tanuláselméleti modellje 

 

A folyamat az alábbi lépéseket követi: 

 

1. Milyen szeretnék lenni? 

Én-ideálunk megismerése motiválja képességeink fejlesztését, hiszen képzeletben előttünk áll az 

a személy, akinek látni szeretnénk magunkat. Mindegy, hogy ez a kép álmunkban, vagy képzele-

tünkben jelenik meg csupán, vagy életcéljaink és értékrendünk kikristályosodása révén tudatosul, a 

lényeg az, hogy lelkesítsen és reményt adjon. Ez a kép ad majd erőt és bátorítást a változás nehézsé-

gei és átmeneti kudarcai között. 

 

2. Ki vagyok én valójában? 

Tisztázzuk, hogy mi mozgatja tetteinket, milyennek látnak bennünket mások. „Felfedezéseink” 

során találunk majd olyan elemeket, amelyek egyeznek ideális énképünkkel (ezek lesznek az erőfor-

rásaink, és akadnak majd olyan motívumok is, amelyek elválasztják azt a személyt, akik vagyunk 

attól, akivé válni szeretnénk (ezek a hiányosságaink). Erősségeink és hiányosságaink megismerése 

készíti elő személyiségünk változásait. 

 

3. Hogyan tudnék azzá válni, aki szeretnék? 

A kívánt változást elősegíti, ha részletesen kidolgozunk egy tanulási (fejlődési) tervet, amely 

erőforrásainkra építve minden napra kijelöli a megoldandó feladatokat. Lényeges, hogy ez a terv 

testre szabott és sikeresen teljesíthető legyen, alkalmazkodjon tanulási preferenciáinkhoz, életvite-

lünkhöz és munkarendünkhöz. 

 

4. Elég kitartó vagyok-e? 

Be kell gyakorolnunk az új ismereteket, ami kitartást igényel. A változáshoz többnyire nem ve-

zet „királyi út”. (ahogyan Buddha tanította: „Nem az én látásomban, hanem a szorgalmas gyakor-

lásban rejlik a megvilágosodás.”) 

 

5. Ki az, aki segíthet? 

Én-ideálunk, reális én-képünk, erőforrásaink és hiányosságaink megismeréséhez, terveink rész-

letes kidolgozásához, a kísérletezésekhez és a gyakorláshoz is szükségünk van más emberekre. Vál-

lalnunk kell kapcsolatainkat a maguk bonyolultságában, a bennük rejlő összes lehetőséggel együtt. 



 
Embertársainktól megtudhatjuk azt is, ami a figyelmünket elkerülte, vagy megerősítést kaphatunk 

arról, amit már elértünk. 

 

 

 

Végezetül, sikeres és élményekben gazdag személyes kompetenciafejlesztést kívánok Önöknek! 

 

Dr. Kunos István 


