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A KÉPZÉS CÉLJA

Rohanó, globalizálódó világunkban egyre fontosabb szerepe van a közösségeknek, ez az
élet minden területén érezteti a hatását, áthat minden tevékenységet. A közművelődésben
elterjedt  új  elnevezés  és  trend  –  a  közösségi  művelődés  –  is  jelzi,  hogy  hangsúlyos
változások hatják át az egész szakmát.

A  közösség  kapcsolatokból  áll,  ami  azért  is  érdekes,  mert  kapcsolatainkon  keresztül
vagyunk képesek a tanulásra. … vagy ahogy Peter Senge írja: "A tanulás lényege maga a
kapcsolat. Emberi kapcsolatainkon keresztül vagyunk képesek világunk valódi megértésére.“
A Harvardon végzett 1938-as évfolyam 75 éven át (!) tartó után-követéses vizsgálatából (a
leszármazottakat is bevonták a kutatásba) tudjuk, hogy a hosszú, egészséges és boldog élet
titka nem más, mint a jó emberi kapcsolatok1, az emberek összetett hálózata, a közösségek.

Ez a képzés kistelepüléseken működő, közösségi művelődésben dolgozó segítők részére
készült. A tematika az elméleti alapok és a gyakorlati tapasztalatok egyensúlyára épül. A
képzés  során  építünk  arra,  hogy  a  résztvevők  egymást  is  segítik,  és  erre  később  is
támaszkodni  tudnak.  Nem  célunk,  hogy  a  témakörök  mindegyikét  teljes  részletességgel
megismerjük, de iránymutatást, kapaszkodókat adunk ahhoz, hogy a résztvevők később is
fejleszthessék  tudásukat  azokban  az  irányokban,  amelyekben  ennek  szükségét  érzik;  a
tevékenységük  során  megtapasztalt  hiányosságokra,  kérdésekre,  problémákra  tudjanak
megoldásokat keresni.

A képzés egy komplex modell része, ami segíti az ott élőket megfelelni az új kihívásoknak,
sikereséllyel bekapcsolódni a folyamatokba. Elemei:

1. Érzékenyítés: a kistelepüléseken, és a térség központi közösségi intézményében a
közösségekért dolgozók ismerkedése, lehetőségeik és problémáik feltérképezése, a
közösségért érzett felelősség erősítése.

2. Képzés: jelen képzési anyag alapján.
3. Mentorállás:  a  képzésben  résztvevők  közösségi  tevékenységeinek  támogatása,

problémáik megoldásának segítése.

1 http://nepszava.hu/cikk/1084881-a-boldogsag-receptje 
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Képzés cím Közösségi művelődési segítő képzés

Témakörök 1. Csapatépítés, keretrendszer és alapok
2. Közösségi segítés
3. Módszerek és technikák
4. Közösségi művelődés

Célok A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a közösségfejlesztés és 
közösségi művelődés alapfogalmait, keretrendszerét, folyamatát. Továbbá 
cél az is, hogy a résztvevők saját élményű tapasztalatokat szerezzenek a 
közösségfejlesztés és közösségi művelődés módszertanáról, különböző 
technikáiról és megismerkedjenek azzal kapcsolatos jó megoldásokkal is.

Óraszám 120 óra

Elvárt eredmények,
megszerezhető
kompetenciák

(konkrét, részletes
tanulási eredmény)

• értelmezni tudja a közösségfejlesztést mint társadalomfejlesztési
eszközt

• megismer a közösségfejlesztésre vonatkozó gyakorlati példákat,
jó megoldásokat

• tudja értelmezni a közösségi segítést, mint fejlesztési eszközt

• megismeri  a  közösségfejlesztés  különböző  módszereit  és
technikáit

• megismeri  a  projektek  kezelésének  alapjait  és  a  különböző
közösségi szerepeket

• megismeri a közösségi művelődés alapjait, annak kapcsolatát a
közösségfejlesztéssel

• ismeri  az  esettanulmány módszerét,  alkalmazni  tudja  azt  egy
megvalósult közösségfejlesztési folyamat feltárása során

• fejlődik  a  kapcsolatteremtő,  együttműködési,  kommunikációs
készsége, a problémakezelő és szervező készsége
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1. alkalom: Felmérés, csapatépítés

1. nap: Ismerkedés a megjelentekkel tematikusan (hely, helyzet, regeneráció, 
szabályalkotás, keretek, a képzők-képzés bemutatása, feladatok delegálása), az 
ő ismerkedésük magukkal a mi „tükreinkben”, egymással való 
ismerkedésük/ismerkedésünk

A tanultak rendezése, módjának egyeztetése, Internet és adminisztráció a 
közösségek szolgálatában, elektronikus kapcsolattartás és dokumentáció 
kialakítása

2. nap: Települési példák bemutatása, ismerkedés azzal a helyzettel, amiben ők 
léteznek helyben (létesítmények, anyagi helyzet, emberi közeg - különös 
tekintettel a csoportokra), jó példák
Célrendszer (együttműködés és kreativitás, bizalomépítés)

3. nap: Komplett csapatjáték, csapattag-típus teszt

2. alkalom: Közösség és segítés – közösségi segítés

1. nap: Rangúsági-elv, egyén-csoport-közösség-szervezet

2. nap: A kommunikáció fejlődése, közösségfejlődés
Mitől működik jól egy közösség? – a téma feldolgozása kreatív tréning 
módszerrel

Pedagógiai tervezés: a rangúság, a kommunikáció, a közösség és a 
modulrendszerek fejlődésének tervezése
A közösségfejlődés tervezésének praktikumai  – gondolatok gyűjtése ötletroham
módszerrel, majd azok rendezése

3. nap: Vezetési nyolcas, a különböző csapattag- és személyiség-típusok jellemzői, 
kezelésük vezetőként

Kommunikációs kódok és kezelésük vezetői oldalról
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3. alkalom: Az eszköz bennünk van – segítés, közösségsegítés

1. nap: A segítőiség alapelvei, a személyes segítés eszközei: segítői beszélgetés, 
párbeszéd, részvétel

2. nap: Közösség-segítés, a segítőiség alapelvei a közösség-segítésben, a személyes
segítőiség módszereinek adaptálása közösségekre

A problémafeltáró módszertan felvezetése (saját tevékenységük és helyzetük 
problémáiról)

3. nap: Problémafeltárás (folytatás)

4. alkalom: Közösségi művelődés – a működés és működtetés módszerei

1. nap: A problémafeltáró folyamat zárása, kiegészítése, értékelése

2. nap: 
A közösségi művelődés új elmélete, módszertana, felépülése Intézmények, 
pályázatok, perspektívák, kihívások (országos-helyi)

Projekt-menedzsment (feladat-kezelés) és szervezés gyakorlat

3. nap: Összegzés, élmények, jövőkép (a képzés lezárása)
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1. FELMÉRÉS, CSAPATÉPÍTÉS

1. Ismerkedés

Cél

Egy közösségi esemény kezdetekor vannak a lépcsőfokok, amiket megkerülhetetlenül be
kell  járnunk,  és  amelyet  a  vezető(k)nek  tudatosan  meg  kell  tervezniük  (az  otthonérzet
regenerációja: otthonlét kialakítása a helyen, egymás között és a tevékenység(ek)ben). A
résztvevőkben  tudatosodjon,  hogy  ezek  a  lépések  a  közösségi  eseményen  résztvevők
aktuális  én-állapotának  (személyiség  rangúságának)  megfelelő  igényeket  elégítik  ki.  A
résztvevők  nyerjenek  bepillantást  abba,  hogy  az  aktuális  én-állapotok  mellett  van  egy
általános én-állapotunk is, amelynek megfelelően kell kialakítani a hosszabb távú közösségi
folyamatokat is.
A vezetőnek mindvégig tartania kell a biztonságot nyújtó csoportkereteket. Az „itt és most”
zajló csoportdinamikai folyamatokat vissza kell tudnia csatolni az elméleti keretrendszerhez.
A  reflexió  gyakorlása  során  világossá  kell  tennie  bizonyos,  ehhez  feltételül  szolgáló
kommunikációs  eszközöket,  valamint  gyakorlati  mintát  kell  nyújtania.  A  tanulás  során
először mindig a saját élményből indulunk ki, ezután mutatjuk be az elméletet, és vezetett
beszélgetés  keretében  mindig  lehetőséget  adunk  a  reflexióra,  ezzel  is  elmélyítve
kommunikációs, önreflexiós és együttműködési készségeket.

Témák

1. Az otthonlét tudatos kialakításának lépései (az otthon-érzet regenerációja)
2. Csoportszabályok  és  vállalások  közös  kialakítása  (az  együttműködés  kereteinek

tisztázása)
3. Az  én-állapotok  (aktuális  személyiség  rangúság)  jelentősége  az  otthonlét

kialakításában
4. A résztvevők elvárásainak tisztázása
5. Az igényfelmérés jelentősége és technikái a közösségi folyamatban, az igények és a

személyiségrangúság összefüggései, hogy lesz az egyéniből közös?
6. Közösségi szerepeink, szívesen végzett feladatok

1. Az otthonlét kialakítása, regenerációs technikák : a helyszín és a házigazdák
bemutatása, bemutatkozása

A helyszín és a házigazdák bemutatásának, bemutatkozásának szempontrendszere: 
 Az otthonlét, otthon-érzet, otthonosság kialakítását segíti, ha érkezéskor vezetett be-

mutatással körbesétáljuk a helyet, megmutatjuk a fiziológiai szükségletek kielégítésé-
nek helyszíneit (mosdó, étkező, kávézó hely, cigarettázó hely, teafőzési lehetőség,
stb.) 

 A közösségi használatba vételt segíti, ha ismertetjük a helyszínnel kapcsolatos sza-
bályokat, elvárásokat, a házigazdákat és az ő szerepeiket. 

 A helyszínnel kapcsolatos „alapidentitás” kialakításának segítésére hasznos, ha be-
mutatjuk a helyszín egyéb használóit, az itt zajló egyéb programokat, a helyszín tör-
ténetét, személyes kapcsolódási pontokat, pozitív érzelmi töltetű történeteket. 
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2. Egymás megismerése, bemutatás, bemutatkozás

Az  ismerkedő  bemutatkozó  körben  elsőként  a  vezetők,  képzők,  segítők  bemutatása,
bemutatkozása  történik  meg.  Ha  nincs  mindenki  jelen,  akkor  fényképes  prezentáció
szükséges a képzők teljes  köréről.  Bemutatkozás tartalma:  név,  végzettség,  munkahely-
szakma, civil-közösségi-közművelődési tevékenységek, képzői tapasztalat, családi helyzet,
stb. 
Ezután  a  résztvevők  bemutatkozása  történik  meg:  név,  munkahely,  civil-közművelődési-
közösségi tevékenység, családi helyzet stb. 

3. A program bemutatása (keretek, elvárások)

A  teljes  program  bemutatása  tartalmazza  a  célját,  az  érintet  témakörök  vázlatos
bemutatását, az időbeli és egyéb kereteit, az elvárásokat, a várható kimeneti lehetőségeket,
stb.

4. Csoportszabályok és vállalások közös kialakítása (együttműködés 
kereteinek tisztázása)

Egyéni gyűjtéshez használt kérdéssor:
 Akkor  érzem  biztonságban  a  fiziológiai  szükségleteim  kielégítését,  ha  az  alábbi

szabályokat betartjuk:… Ezzel kapcsolatban én vállalom, hogy…
 Akkor  tudok  bizalommal  megnyílni  a  képzésen  résztvevők  előtt,  ha  az  alábbi

szabályokat betartjuk:… Ezzel kapcsolatban én vállalom, hogy…
 Akkor  tudok  aktívan  bekapcsolódni  a  képzés  gyakorlati  megvalósulásába,  ha  az

alábbi szabályokat betartjuk:… Ezzel kapcsolatban én vállalom, hogy…

6. Az én-állapotok (aktuális személyiség rangúság) jelentősége az otthonlét 
kialakításában

A  személy  valós  életkorát,  illetve  az  adott  közösségi  folyamatban  történő
személyiségfejlődését  közösen  kell  figyelembe  venni.  Az  én-állapot  alapja  a  személy
igényeinek  és  alapattitűdjeinek  a  felmérése.  Az  igények  ismeretében  segíthetünk  azok
kielégítésében, míg az aktuális viszonyulások segítenek felmérni a problémákat. A fejlődési
folyamat állomásait rangúsági szinteknek nevezzük. A fejlődési szintek önmagukban nem
értékmérők.  A  folyamaton  minden  (akár  felnőttkorú)  személyiség  végighalad  egy
közösségfejlődés  során,  ki-ki  személyiségének  és  életkorának  megfelelően  halad  egyik
szintről a másikra.

Csecsemő-rangúság

Minden közösségfejlődési folyamatba belépő személy csecsemő-rangúként indul. Számára
fő igény az, hogy a testi, biológiai igényei kielégítésre kerüljenek, illetve ezeket biztonságban
tudja. Fontos a számára, hogy tudja, hol ihat, hol fog étkezni, milyen lesz a fekhelye, hol
található a mosdó, fürdőszoba, stb.
Az idősebbeknél ez az igény leginkább a biztonságról szól, míg az egészen fiatalok között
magának az igénynek a valós kielégítése:
- A résztvevők megérkezésének, „beköltözésének“ segítése.
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- A hely teljes körű megmutatása, a résztvevők „körbevezetése“, az infrastruktúrához
tartozó szabályok részletes ismertetése.
-  Fontos  szerepe  van  a(z  első)  közös  étkezésnek  (felnőtt  körben  a  cigarettázással
kapcsolatos szabályok tisztázásának, illetve az első kávézásnak).

Gyermek-rangúság

Ha a  csecsemő-rangú  igények  már  teljesültek,  egyre  inkább  a  személy,  a  személyiség
biztonsága kerül előtérbe: az, hogy érezze, törődnek vele, így  biztonságban van. Ennek
egyik oldala a személyiségét, az „egóját“ védő szabályok ismerete, míg a másik oldala azon
személyek megismerése és szerepének beazonosítása, akikhez a problémáival fordulhat,
akik  elfogulatlanul  törődnek  vele.  Mindezzel  együtt  jár  az,  hogy  kezd  eligazodni  az  őt
befogadó közösségben, vagyis „megtalálja a helyét“.
Ezen a szinten két feladat van: biztosítani, hogy a résztvevők megismerkedjenek egymással,
és  a  felelős  vezető-segítő  kör  tagjai  is  be  legyenek  azonosítva,  akikhez  a  résztvevők
fordulhatnak problémáikkal.

Kamasz-rangúság

A  közösségfejlődési  folyamatban  éppen  kamasz-rangú  személyiség  fő  igénye  önmaga
megvalósítása. Célja, hogy megtalálja saját maga határait és helyét a közösségben, illetve
elemi igénye, hogy megmutathassa önmagát (kreativitás, szabálykerülés és szabályszegési
kísérletek).  A   kamasz-rangúság  folyamatos  konfliktusokkal  terhelt,  viszont  a  közös
tevékenység  olyan  terepe  az  önmegvalósításnak,  amelyben  lelkesedhetnek,  kiélhetik
kreativitásukat,  és  megtalálják  a  nekik  megfelelő  tevékenységeket,  amelyekben
kiteljesedhetnek.  Fel  kell  készülni  a  konfliktusok  rendezésére  és  a  szabályszegések
kezelésére;  lehetőséget  kell  teremtenie  arra,  hogy minél  szélesebb tevékenységi  körben
kereshessék a megfelelő feladatokat és sikereket.

Felnőtt-rangúság

Ebben az állapotban az egyén képes a folyamat keretein belül ellátni magát és saját, felelős
döntéseket  hozni.  Kialakul  másokkal  való  törődés  igénye  és  képessége  is.  A  közös
munkában és együttműködésekben érdemben részt vesz.
A közösségfejlesztési folyamatokban a személyiségekkel kapcsolatos cél éppen a felnőtt-
rangúság elérése, ez a fejlődési folyamat egyfajta végpontja. Az erre a szintre jutó részt-
vevők – életkoruknak megfelelő módon – partnerként bevonhatóak, sőt, bevonandóak.
A fejlődési folyamat alapelvei
A  személyiségfejlődési  szinteken  való  végighaladásnak  van  néhány  fontos
szabályszerűsége:

• egy adott rangúsági szinten lenni nem hordoz értékítéletet,
• minden  személy,  aki  belép  egy  adott  közösségi  folyamatba,  végigjárja  a  fenti

szinteket,
• az életkor, illetve az illető fő személyiségvonásai persze befolyásolják, hogy mennyi

időbe telik és milyen feltételei vannak a továbblépésnek,
• a fejlődés során, ha valaki  megreked ezen fejlődési  fokok valamelyikén,  akkor az

automatikusan elkezd alacsonyabb szintű igényeinek kielégítése felé fordulni, 
• az előrehaladás során a magasabb rangúsági  szinteken egyre több időt  tölt  el  a

személyiség.
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• a  fenti  rangúsági  szintek  nem  abszolútak:  általában  könnyedén  megmondható
valakiről,  hogy  milyen  szinten  van,  de  akad  olyan  is,  aki  mintha  a  fenti  szintek
határain mozogna.

Nagy szerepe van azoknak a módszereknek, amelyeken keresztül a folyamat résztvevője
önmagát helyezheti el ebben a rendszerben, megtanulhatja, mit jelentenek ezek a szintek,
és  önmaga képes saját  magáról  megállapítani,  hogy  hol  áll,  mire  kell  figyelnie,  mit  kell
tennie. Egyszóval a fenti rendszer segítői eszköz.

7. A résztvevők elvárásainak tisztázása

A résztvevők kapnak időt arra, hogy egyénenként végiggondolják a képzéssel, a képzési
folyamat  egészével  kapcsolatos  elvárásaikat,  esetleges  kérdéseiket,  félelmeiket.  Ehhez
kapnak egy segítő kérdéssort is: 

 Akár  a  munkájában,  akár  a  magánéletében  tapasztal-e  olyan  problémákat,
konfliktusokat,  nehézségeket,  kihívásokat,  amiről  úgy  gondolja,  hogy  azok
megoldásához hozzájárulhat a jelen képzés? Hogyan járulhat hozzá? 

 Akár a munkájában, akár a magánéletében vannak-e olyan egyéni fejlődési céljai,
amelyek eléréséhez hozzájárulhat a jelen képzés? Hogyan járulhat hozzá? 

Ezt követően közös listát készítünk a felmerült előzetes elvárásokról. 

8. Közösségi szerepeink, szívesen végzett feladatok

A  résztvevők  kapnak  időt  arra,  hogy  egyénenként  végiggondolják,  hogy  az  eddigi
közösségben  végzett  munkájuk  során  milyen  szerepeket  töltöttek  be,  és  ezek  közül
melyeket  végezték  szívesen.  Ennek  célja  többrétű:  a  résztvevők  ismerkedésének  újabb
aspektusa,  a  saját  csoportszerepeik  beazonosítása,  a  csoportszerepek  sokféleségének
bemutatása.

Külső, belső kommunikáció

Milyen eszközöket használhatunk?

 E-mail – levelező lista
 Facebook – csoport, oldal
 Közös tárhely – Google-docs/drive
 Weboldal, blog, vlog
 Csoportmunka felület – pl. Trello

A kapcsolattartás megfelelő eszközei

Szabadon választhatunk az elérhető, ingyenes eszközök közül.
A  legelterjedtebb  a  Facebook  csoport  (vagy  oldal)  –  készítsünk  közösen  ilyet  (indokolt
esetben  választhatunk  más  megoldást).  Használjuk  a  rendelkezésre  álló  elektronikus
eszközöket (laptop, okostelefon, tablet, stb.)
Tisztázzuk  a  szerepköröket,  felhasználói  jogosultságokat  (adminisztrátor,  szerkesztő,
hozzászóló, nyilvános-zárt csoport).  Válasszuk ki, hogy ki lesz az adminisztrátor. Hozzuk
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létre a  megfelelő  Facebook-csoportot,  alakítsuk  ki  a  hozzáférések megfelelő  rendszerét,
alakítsuk ki a megjelenését.
Beszéljünk  az  alapvető  tartalmakról  (dokumentumok,  média  –  fotó,  videó,  külső  linkek,
bejegyzések-hozzászólások), azok strukturálásáról – az áttekinthetőség érdekében.
Beszéljünk a szabályokról – ha szükséges, rögzítsük.
Osszuk be, hogy ki milyen tartalmat fog összegyűjteni, és feltölteni, ki fogja a tartalmakat
archiválni?

Háttéranyagok

Miért fontos a külső kommunikáció? 
https://www.nonprofit.hu/tudastar/Miert_fontos_a_kulso_kommunikacio

Miért fontos a belső kommunikáció?
https://www.nonprofit.hu/tudastar/miert-fontos-belso-kommunikacio

Ajánlott olvasmányok és források

Majár János dr. (2010): A közösségfejlesztés módszertára. Csillagpor Alapítvány, Szolnok
http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41231 (letöltve: 2017.09.26.)

13

http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41231
https://www.nonprofit.hu/tudastar/miert-fontos-belso-kommunikacio
https://www.nonprofit.hu/tudastar/Miert_fontos_a_kulso_kommunikacio


2. Települési példák bemutatása

Cél

A településeken is az otthonlét kialakításának a megismert lépcsőfokok végigjárásával lehet
megismerni leghatékonyabban a közösségi munka objektív és szubjektív feltételrendszerét,
az emberi és tárgyi környezetet. 
Tudatosuljon az adott terület emberi, tárgyi és közösségi értékei, erőforrásai, alakítsanak ki
ehhez személyes viszonyulást. Ismerjék meg a többi település értékeit is. 
Tudatosuljon, hogy az erőforrások felkutatása és tudatosítása önmagában is erősíti a saját
térségi kötődésüket, identitásukat. Ez a saját személyes alapidentitásuk a kiindulópontja a
másokért való személyes felelősségvállalásaiknak a közösségi munkájuk során.
A vezetőnek ehhez mindvégig tartania kell a biztonságot nyújtó csoportkereteket. Az „itt és
most”  zajló  csoportdinamikai  folyamatokat  vissza  kell  tudnia  csatolni  az  elméleti
keretrendszerhez.  A  reflexió  gyakorlása  során  világossá  kell  tennie  bizonyos,  ehhez
feltételül  szolgáló kommunikációs eszközöket,  valamint  gyakorlati  mintát  kell  nyújtania.  A
tanulás során először mindig a saját élményből indulunk ki, ezután mutatjuk be az elméletet,
és vezetett beszélgetés keretében mindig lehetőséget adunk a reflexióra, ezzel is elmélyítve
kommunikációs, önreflexiós és együttműködési készségeket.

Témák

1. közösségi, művelődési létesítmények, helyszínek
2. közösségi, művelődési csoportok, szakemberek, személyiségek
3. sikeres közösségi, művelődési tevékenységek, (települési, térségi) akciók 
4. személyes üzenetek megfogalmazása a települési és térségi értékekről a mai napon

gyűjtöttek  tükrében,  „Az  én  kis  falum”:  közös  mosolygyűjtemény  (videó-üzenet)
készítése

1. Ismerkedés az érintett településekkel - közösségi, művelődési 
létesítmények, helyszínek

A települések térbeli, tárgyi környezetét alkotó objektív infrastruktúra elemei (létesítmények,
helyszínek, épületek, stb.) elhelyezve egy-egy települési vaktérképen, felhelyezve (felírva,
felrajzolva, felragasztva) rá a gyűjtött létesítmények, helyszínek. 
A települési puzzle során pedig egymás mellé,  köré, alá, fölé, stb. elhelyezik a települési
vaktérképeket, így mintázva meg az adott térség egészét.

2. Közösségi, művelődési csoportok, szakemberek, személyiségek

A települések humánerőforrásai, személyiségei és közösségei, akik a település közösségi
életét formálják, arra hatással vannak. 
Visszaidézve  az  én-állapotok  során  tanult  bölcs-jellemzőket,  próbáljuk  meg  közösen
megkeresni és megnevezni a térség bölcseit. 
Ezután  a  bölcs  kalendárium  készítése  következik,  ahol  összegyűjtjük,  hogy  kitől  mit
tanulhatunk.
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3. Sikeres közösségi, művelődési tevékenységek, (települési, térségi) akciók 

A résztvevők kapnak arra egyéni időt, hogy végiggondolják és összegyűjtsék a településük
számára fontos és sikeres rendszeres és alkalmi közösségi eseményeket, ünnepeket, stb. 
Ezután térségi program-naptárat készítenek 4 kiscsoportban, évszakonként:  tavasz, nyár,
ősz, tél.

4. Személyes üzenetek megfogalmazása a települési és térségi értékekről - „Az
én kis falum”: közös mosolygyűjtemény (videó-üzenet) készítése

Mik  a  legfontosabb  települési  értékek  számunkra:  helyszínek,  emberek-közösségek  és
tevékenységek. Fogalmazzanak meg ezzel kapcsolatban néhány mondatos vallomásokat. 
Ezt követi a vallomások filmre vétele, a videó-üzenet lánc elkészítése.

Ajánlott olvasmányok és források

dr. Arapovics Mária – dr. Vercseg Ilona (szerk.) (2017): Közösségfejlesztés módszertani 
útmutató 
https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_kozossegfejlesztes_o
nline_20170331-1.pdf (letöltve: 2018.05.04.)

Beke Márton – Ditzendy Károly Arisztid (szerk.) (2011): Közös jövőnk – Vitairat a közösségi 
művelődés megújításának stratégiájáról. http://docplayer.hu/1368207-Kozos-jovonk-
vitairat-a-kozossegi-muvelodes-megujitasanak-strategiajarol-2011-februar.html (letöltve: 
2017.09.26.)

15

http://docplayer.hu/1368207-Kozos-jovonk-vitairat-a-kozossegi-muvelodes-megujitasanak-strategiajarol-2011-februar.html
http://docplayer.hu/1368207-Kozos-jovonk-vitairat-a-kozossegi-muvelodes-megujitasanak-strategiajarol-2011-februar.html
https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_kozossegfejlesztes_online_20170331-1.pdf
https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_kozossegfejlesztes_online_20170331-1.pdf


3. Csapatjáték, csapattag-típus és személyiség teszt

Cél

Tapasztaljuk  meg  személyes  működésünket  a  csoportban,  legyen  saját  élményünk  az
együttműködésről,  a  bizalomról,  a  toleranciáról  és  ennek  során  a  csoportban  betöltött
szerepeikről,  továbbá  ezen  tapasztalataikat  el  tudjuk  helyezni  egy  elméleti  kapaszkodót
nyújtó keretrendszerben. 
A  vezetőnek  ehhez  mindvégig  tartania  kell  a  biztonságot  nyújtó  csoportkereteket,  a
megosztások során világossá kell tennie bizonyos, ehhez feltételül szolgáló kommunikációs
eszközöket:  pl.  az  én-nyelv  használatát,  mások  figyelmes  meghallgatását,  a  minősítés
elkerülését. Ehhez gyakorlati példát kell mutatnia, tudnia kell tisztázó és segítő kérdéseket
megfogalmazni. Fontos, hogy mindvégig meg kell tartania a saját kompetenciahatárait, és
figyelembe  kell  vennie,  hogy  ez  nem  mély-önismereti  csoport.  A  tanulás  során  először
mindig  a  saját  élményből  indulunk  ki,  ezután  mutatjuk  be  az  elméletet,  és  vezetett
beszélgetés  keretében  mindig  lehetőséget  adunk  a  reflexióra,  ezzel  is  elmélyítve
kommunikációs, önreflexiós és együttműködési készségeket.

Témák

1. Hídépítés csapatjáték – saját-élményű csoportszerep gyakorlat
2. Belbin csapattagtípus elmélete és az ehhez tartozó tesztje 
3. Kommunikációs gyakorlatok
4. Érzékenyítés a toleranciára

1. Hídépítés

Cél:  Ebben  a  gyakorlatban  a  résztvevők  azt  tapasztalhatják  meg,  milyen  másokkal
együttműködni,  tárgyalni,  és  felismerhetik  saját  maguk,  hogy  ezekben  a  folyamatokban
milyen szerepet vállalnak.  Emellett  megismerhetik,  milyen a közvetett  kommunikáció egy
olyan csoporttal, amelyről alig tudnak valamit.
Szükséges eszközök: mindenféle hulladék, kartonpapír, ragasztó, olló, vonalzó

1. Osszuk ketté a csoportot! Mondjuk el, hogy ők most két város lakói, akiket egy hatalmas
folyó  választ  el  egymástól!  Évek  hosszú  tárgyalásai  után  úgy  határoztak,  hogy  hidat
építenek a folyóra: az egyik város a híd egyik felét, a másik a másik felét fogja megépíteni. A
gond  csak  az,  hogy  majdnem  lehetetlen  az  egymással  való  kommunikáció.  A  másik
csoporttal csak egy ember tud majd beszélni a híd terveiről, és ő is csak két alkalommal
tárgyalhat a másik csoport szóvivőjével. Ezt a szóvivőt a csoport választja meg.
2. Mindkét csoportnak két olyan szobába kell  majd mennie, ahonnan nem láthatják vagy
hallhatják  egymást.  A  saját  szobájában  mindkét  csoportnak  mindenféle  anyag  a
rendelkezésére áll,  amiből megépíthetik a hidat.  A híd terveiről csak annyit  tudnak, hogy
annak át kell ívelnie a folyón, hossza egy méter, és amikor a híd két felét összekapcsolják,
annak meg kell tartania egy játékautót. A két csoport dolgozza ki egymás közt, hogy a híd
milyen széles és magas legyen. Ezután a csoportnak fél órán belül meg kell választania a
szóvivőt, fel kell osztania a feladatokat, és munkához kell látnia. A fél óra elteltével a szóvivő
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10  percig  négyszemközt  beszélhet  a  másik  csoport  szóvivőjével.  A  szóvivők  csak
beszélhetnek egymással, a híd terveit azonban nem cserélhetik ki egymás között. Ezek után
a  csoportok  újra  kapnak  fél  órát,  hogy  meghallgassák  a  szóvivőjük  beszámolóját,
dolgozzanak  a  hídon,  és  (ha  szükséges)  kiigazítsák  a  híd  terveit.  Ezután  egy  másik
szobában  újra  egy  10  perces  találkozó  következik  a  két  szóvivő  között,  ami  után
megkezdődik az utolsó fél óra munka.
3. Ezt követően a két csoport újra összejön: megmutatják a híd általuk készített felét, és le is
tesztelik a hidat.
4. A játékautós teszt után a csoportok saját  csoportjukon belül  és a teljes csoportban is
megbeszélik, hogyan tudtak együttműködni és hogyan osztották fel a feladatokat.
Észrevételek és értékelés:

 Hogyan szerveztétek meg a munkát?
 Mindenkinek volt szava a munkában?
 Hogyan választottátok meg a szóvivőt?
 Mindenkit bevontatok a munkába?
 Milyen jól zajlottak a tárgyalások?
 Kitartottatok az eredeti tervek mellett vagy megváltoztattátok azokat? Miért?
 Voltak konfliktusok a csoporton belül?
 Észleltetek valamilyen problémát a másik csoporttal való kommunikáció során?

2. Belbin csapatszerepek

Csapatszerepek rövid leírása

Csapatszerep Tulajdonságai Előnyei Elnézhető hibái

Vállalatépítő VÁ

Konzervatív, 
kötelességtudó, 
kiszámítható

Jó szervező, 
gyakorlatias, 
fegyelmezett, kemény 
munkabírású

Rugalmatlan, kevéssé 
fogékony az új iránt

Elnök EL
Nyugodt, magabiztos, 
önuralma van

Előítéletek nélkül, 
érdemek alapján 
értékel, motivál

Átlagosan kreatív és 
intelligens

Serkentő SE

Ideges, aktív, 
dinamikus

Küzd a 
cselekvésképtelenség,
a hatékonyság hiánya, 
az önáltatás ellen

Ingerültségre, 
türelmetlenségre és 
erőszakra hajlamos

Palánta
(ötletgyáros)

Individualista, komoly 
gondolkodású, új 
utakat keres

Képzeletgazdag, kiváló
értelmi képességű

A fellegekben jár, nem 
törődik a részletekkel 
és formaságokkal

Forrásfeltáró FO
Extrovertált, törekvő, 
érdeklődő, 
kommunikatív

Jó kapcsolattartó, jól 
értesült, megfelel a 
kihívásoknak

Kezdeti lelkesedés 
után elveszti 
érdeklődését

Helyzetértékelő HE
Megfontolt, érzelmek 
nélkül, józanul ítél

Jó az ítélőképessége, 
előrelátó, gyakorlatias

Alul-motivált, másokat 
nem motivál

Csapatjátékos CS

Társas hajlamú, 
jóindulatú érzékeny

Erősíti a 
csapatszellemet, 
pozitív reagálás 
személyekre és 
eseményekre

A kritikus pillanatokban
határozatlan

Megvalósító
(befejező) ME

Precíz, lelkiismeretes, 
rendszerető

Tökéletességre 
törekszik, nem hagy 
semmit befejezetlenül

Csekélységek miatt 
aggódik, szorongó

(Erre vonatkozó teszt és prezi hivatkozást lásd alább a háttéranyagoknál.)
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3. Kommunikációs gyakorlatok

Rosszul értelmezett üzenetek

Cél:  bevezetés  a  kommunikációelméletbe,  a  nonverbális  kommunikáció  gyakorlása,  a
sikertelen kommunikáció következményeinek tudatosítása.

Öt-hat fős kiscsoportok alakulnak. A tagok egytől ötig, illetve hatig kapnak sorszámot, ez a
szereplés sorrendjét jelzi. Az 1-es számú résztvevő kigondol egy hétköznapi tevékenységet
és elmutogatja (pl. megvajazza a kenyeret). A 2-es számú igyekszik megérteni, és anélkül,
hogy elárulná, amire gondolt, mutogatással folytatja a cselekvést (pl. lekvárt ken a vajas-
kenyerekre  és  szendvicset  készít).  A  3-as  számú  tovább  mutogat  (pl.  körbeadhatja  a
szendvicseket), s ugyanezt teszik a következők is. (Az adott példát folytatva 4-es számú
megeszi a szendvicseket, az 5-ös pedig elmosogatja a tányérokat.) Fontos szabály, hogy a
gyakorlat közben senki sem szólhat a másikhoz, és metakommunikációs eszközökkel sem
árulhatja el egyetértését vagy egyet nem értését. 
Ha minden csoport befejezte a feladatot,  meg kell  beszélni,  hogy mi volt  az első számú
játékos mondandója, és mennyiben kötődtek, vagy nem kötődtek ehhez a többiek.

Variációs lehetőség: Egy erre vállalkozó résztvevő a teljes csoport előtt mutogatja el a kezdő
tevékenységet. A csoportból bárki, aki úgy gondolja, hogy felismerte azt, feláll és folytatja a
következő mozzanattal. Aki ezt felismeri, szintén feláll  és folytatja az eseménysort. Addig
kell  folytatni,  amíg  mindenki  részt  nem  vett.  A  feladat  végén  hasonlítsuk  össze  az
elképzeléseket és legyünk felkészülve a meglepetésekre. 
A kapcsolódó beszélgetés témái:

 Miért nevezzük a feladatot „Rosszul értelmezett üzeneteknek?”
 Mi történt a játék folyamán? 
 Megesik, hogy az üzeneteket az életben is rosszul értelmezzük? 
 Milyen következményekkel járhat ez? 
 Mit tehetünk ennek elkerülése érdekében? 

4. Érzékenyítés a toleranciára

„Tegyél egy lépést előre”

(Kompasz kézikönyv 282-286. oldalán található leírás alapján.)
Minden  ember  egyenlő,  de  egyesek  egyenlőbbek  a  többieknél.  Ebben  a  feladatban  a
résztvevők megtapasztalják, milyen is másvalakinek lenni társadalmunkban. 
Cél:  a  tőlünk különböző emberek felé irányuló empátia fejlesztése,  a társadalmi  esélyek
közötti  különbözőségek  meglétének  tudatosítása,  egy  társadalmi  kisebbséghez  vagy
kulturális  csoporthoz  való  tartozás  lehetséges  személyes  következményei  megértésének
elősegítése.

Előkészítés

1. Alakítsunk ki nyugodt légkört, nyugodt háttérzenével. Esetleg kérjük meg a résztvevőket,
hogy maradjanak teljesen csendben.
2. Osszuk ki a szerepkártyákat találomra, egyet minden résztvevőnek. Szólítsuk fel őket,
hogy őrizzék meg, és ne mutassák meg senkinek a kártyát.
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3.  Kérjük  meg  őket  arra,  hogy  üljenek  le  (lehetőleg  a  földre),  és  olvassák  el
szerepkártyájukat,  és  helyezkedjenek  bele  a  szerepbe.  Segítségképpen  olvassunk  fel
néhányat az alábbi kérdésekből. A kérdések között hagyjunk szünetet, adjunk időt nekik a
reakciókra és arra, hogy kialakítsanak egy képet a kártyán szereplő önmagukról és életükről.
Milyen volt a gyermekkorod? Milyen házban laktál? Milyen játékokat játszottál? Mit dolgoztak
a szüleid?

 Hogyan élsz  manapság? Hol  dolgozol,  kikkel  töltöd a szabadidődet? Mit  csinálsz
reggel, délután és este?

 Milyen  az  életstílusod?  Hol  élsz?  Mennyit  keresel  havonta?  Mit  csinálsz  a
szabadidődben? Mit csinálsz, ha szabadságon vagy?

• Mi zaklat fel, és mitől félsz?
5. Most kérjük meg a résztvevőket, hogy teljes csendben sorakozzanak egymás mellé (mint
egy startvonalra).
6. Mondjuk el a résztvevőknek, hogy most egy helyzeteket és eseményeket tartalmazó listát
olvasunk fel. A résztvevőknek minden olyan alkalommal,  amikor szerepük szerint igennel
kell válaszolniuk az állításra, előre kell lépniük egyet, máskülönben ott kell maradniuk, ahol
állnak, és nem szabad megmozdulniuk.
7. Olvassuk fel a helyzeteket egyenként.

 Ön soha életében nem került súlyosan nehéz anyagi helyzetbe.
 Az Ön lakáskörülményei elég jók, van telefonja és televíziója.
 Ön úgy érzi, hogy anyanyelve, vallása és kulturális hovatartozása elfogadott abban a

társadalomban, amelyben él.
 Ön úgy érzi, hogy a társadalmi és politikai kérdésekről alkotott véleménye, valamint

nézetei meghallgatásra találnak.
 Az emberek tanácsért fordulnak Önhöz különböző kérdésekben.
 Ön nem tart attól, hogy a rendőrség letartóztatja.
 Ön tudja, hogy hova forduljon tanácsért és segítségért, ha szükségét érzi.
 Ön soha nem érezte magát hátrányosan megkülönböztetve származása miatt.
 Ön igényeinek megfelelő szociális és egészségügyi ellátásban részesül.
 Ön évente egyszer el tud menni nyaralni.
 Ön meghívhatja otthonába barátait egy vacsorára.
 Az Ön élete érdekes, és bizakodó saját jövőjét illetően.
 Ön úgy érzi, hogy tanulhat, és gyakorolhatja az Ön által választott szakmát.
 Ön nem fél  attól,  hogy  megfélemlíthetik  vagy  megtámadhatják  az  utcán  vagy  a

médiában.
 Ön szavazhat az országos és helyi választásokon.
 Ön megünnepelheti a legfontosabb vallási ünnepeket rokonaival és közeli barátaival.
 Ön részt vehet egy külföldön tartott nemzetközi szemináriumon.
 Ön hetente legalább egyszer elmehet moziba vagy színházba.
 Ön nem nyugtalan gyermekei jövőjét illetően.
 Ön háromhavonta legalább egyszer tud új ruhát venni.
 Ön beleszerethet az Ön által választott személybe.
 Ön  úgy  érzi,  hogy  szakértelme  elismert  és  elfogadott  abban  a  társadalomban,

amelyben él.
 Ön használhatja az internetet, és profitálhat belőle.
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Álljunk  meg egy kis  időre minden egyes állítás  felolvasása  után,  hogy időt  hagyjunk  az
embereknek  az  előrelépésre  és  arra,  hogy  körülnézhessenek,  hol  állnak  a  többiekhez
képest.
8. Végül kérjünk meg mindenkit, hogy jegyezze meg végső helyzetét. Ezután adjunk nekik
néhány  percet,  hogy  a  csoportos  értékelés  kezdete  előtt  visszahelyezkedjenek  eredeti
szerepükbe.

Feldolgozás és értékelés

Kezdjük  azzal,  hogy  megkérdezzük  a  résztvevőket,  mi  történt,  és  mit  gondolnak  a
gyakorlatról, majd folytassuk a beszélgetést a felmerült témákról és arról, hogy mit tanultak.
1. Hogyan érezték magukat az előrelépő/előre nem lépő emberek?
2.  Azok,  akik  gyakran léptek előre,  mikor vették észre,  hogy mások nem olyan gyorsan
mozognak, mint ők?
3. Érezte-e valaki, hogy voltak olyan pillanatok, amikor emberi jogait semmibe vették?
4.  Kitalálták  a résztvevők egymás szerepeit?  (A megbeszélésnek ebben a  szakaszában
árulhatják el a résztvevők a szerepüket.)
5.  Mennyire  volt  könnyű  vagy  nehéz  eljátszani  a  különböző  szerepeket?  Milyennek
képzelték az általuk megjelenített személyt?
6. Tükrözte-e valamilyen módon a társadalmat a gyakorlat? Hogyan?
7. Melyek az egyes szerepekre vonatkozó emberi jogok? Mondhatja-e valaki, hogy emberi
jogait megsértették, vagy nem gyakorolhatta azokat?
8. Melyek lennének az első lépések, amelyekkel fel tudnánk hívni a társadalom figyelmét az
egyenlőtlenségekre?

Szerepkártyák

Egyedülálló, munkanélküli anya
Egy politikai párt ifjúsági szervezetének
elnöke (amelynek anyapártja most van

hatalmon)

A helyi bank igazgatójának a lánya,
közgazdaságtant tanul az egyetemen

Sikeres gyorséttermi vállalkozást üzemeltető
kínai emigráns fia

Mohamedán arab lány, aki buzgó hívő
szüleivel él

Egy olyan országban élő lány, ahol a
jelenlegi amerikai nagykövet az édesapja

Katona a hadseregben, aki kötelező
sorkatonai szolgálatát tölt

Sikeres külkereskedelmi vállalkozás
tulajdonosa
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Mozgáskorlátozott fiatal férfi, aki csak
kerekesszékben ülve tud közlekedni

Egy cipőgyár már nyugalmazott munkása

17 éves roma (cigány) lány, aki nem fejezte
be az általános iskolát

Heroin függő fiatal művész barátnője

HIV-pozitív középkorú prostituál 22 éves leszbikus nő

Munkanélküli tanár egy olyan országban,
amelynek új hivatalos nyelvét nem beszéli

felsőfokon
Afrikai származású modell

24 éves afgán menekült 27 éves hajléktalan fiatal férfi

Illegális bevándorló Maliból
Távoli hegyek közt megbúvó kis faluban élő

gazda 19 éves fia

Háttéranyagok

Belbin teszt

Belbin csapattag szerepekhez prezi: http://prezi.com/rt9jxvykpp8w/?
utm_campaign=share&utm_medium=copy (letöltve: 2017.09.26.)

Brander-Gomes-Keen-Lemineur-Oliveira-Surian: Kompasz – Kézikönyv a fiatalok emberi 
jogi képzéséhez. http://www.sos.hu/getmedia/9912805c-08de-4d33-9273-
b1d66049a61f/Kompasz_Kezikonyv_a_fiatalok_emberi_jogi_kepzesehez.pdf (282-286. 
oldalán található leírás) (letöltve: 2017.09.26.)

Ajánlott olvasmányok és források

Meredith Belbin (2003): A team, avagy az együttműködő csoport. Edge 2000. Kft.

Rudas János (2007): Delfi örökösei. Lélekben otthon Kiadó.
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2. KÖZÖSSÉG ÉS SEGÍTÉS – KÖZÖSSÉGI SEGÍTÉS

1. Rangúsági-elv, egyén-csoport-közösség-szervezet

Cél

A mikor kapcsolatba kerülünk másokkal és amikor emberi rendszerekről beszélünk, akkor
valójában  több  különböző  organizmus  működéséről  van  szó,  melyek  egymással
kölcsönhatásba lépnek: egyénekről, csoportokról, szervezetekről, közösségekről. Mindezt el
tudják helyezni egy elméleti keretrendszerben, mely kapaszkodót ad ahhoz, hogy a szerves
fejlődés folyamata milyen törvényszerűségek mentén történik, mit is jelent a tanuló szervezet
fogalma. Legyen saját élményük arról, hogy az együttműködések minősége függ ezeknek a
különböző  organizmusoknak  a  fejlettségétől  és  tudatosságától,  valamint  gyakorolják  a
reflexiót és az önreflexiót. 
Ehhez mindvégig tartani kell  a biztonságot nyújtó csoportkereteket. Az „itt  és most” zajló
csoportdinamikai  folyamatokat  vissza  kell  tudni  csatolni  az  elméleti  keretrendszerhez.  A
reflexió  gyakorlása  során  világossá  kell  tenni  bizonyos,  ehhez  feltételül  szolgáló
kommunikációs eszközöket, valamint gyakorlati mintát kell nyújtani. A tanulás során először
mindig  a  saját  élményből  indulunk  ki,  ezután  mutatjuk  be  az  elméletet,  és  vezetett
beszélgetés  keretében  mindig  lehetőséget  adunk  a  reflexióra,  ezzel  is  elmélyítve
kommunikációs, önreflexiós és együttműködési készségeket.

Témák

1. Organikus fejlődési modellek (1.): szervezet, egyén, rangúság
2. Organikus fejlődési modellek (2.): csoport, közösség, közösségfejlődés

1. Emetérkép (mindmap) technika

Az elmetérképet Tony Buzan (USA) találta ki, az Interneten megtalálható a weboldala sok
illusztrációval.  Ez  egyfajta  jegyzet,  amivel  egyfelől  bármilyen  nagy  anyagrészt  ki  lehet
jegyzetelni,  másfelől pedig jól lehet strukturálni az adott témákkal kapcsolatos felbukkanó
ötleteket, szerteágazó gondolatokat. A lap közepén szerepel a központi téma, majd innen
ágaznak  ki  az  alcímek,  amelyekből  újabb  alcímek  válnak  ki,  mindezt  egyszerű  rajzok
illusztrálják. Ebből egy színes ábra, egy „térkép” születik, egy olyan koncentrátum, ami tele
van kulcsszavakkal.
Az elmetérkép felhasználási területe nagyon sokszínű:

 összefoglalásokkor, dolgozatra, vizsgára készüléskor
 brainstorming-nál, azaz ötleteléskor
 nyelvtanulásnál pl. szavak tanulásához
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Használata segít,  hogy megtanuljuk  kiszűrni  a lényeget,  valamint  mindkét  agyféltekénket
mozgásban tartja.
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Elkészítése

Fektessünk le egy bármekkora papírt (ha csoportban dolgozunk, akkor elég nagyot, hogy
mind hozzáférjünk). Középre írjuk fel a központi témát. Ebből a központi témából ágaznak ki
a főbb témák, amelyeket egy-egy kulcsszóval jelölünk, nem használunk teljes mondatokat,
hanem csak tömör kifejezéseket, kulcsszavakat, vázlatpontokat. Minden egyes fő témából
húzzunk  további  altémákat.  Játsszunk  bátran  a  színekkel,  formákkal,  rajzokkal  (pl.
csoportosítsunk a színekkel, a fő ágakat rajzoljuk nagyobbakra, a kulcsszavakhoz kerüljenek
ábrák, stb.)
A kézzel készített elmetérkép mutatós és egyedi, de az Internet tele van ingyenes mindmap
programokkal, ezeket is használhatjuk, pl.: Mindmeister, Mindmup, Xmind.

2. Ötletroham (brainstorming)

Olyan  csoportos  technika,  amely  elősegíti  az  ötletek  felszínre  hozását,  a  kreativitás
megőrzését, kiaknázását.
Kiválasztjuk  a  témát  és  a  feladatot.  Ezután  (gyors,  rövid,  pontosan  megfogalmazott)
ötleteket  gyűjtünk.  Bárki  bármit  javasolhat,  azt  a  többiek  nem kommentálhatják  és  nem
bírálhatják.  Minden ötlet  felkerül  a  táblára.  Hagyunk egy rövidebb-hosszabb szünetet  az
„érlelődésre”.
Az  előnyök  és  hátrányok  megbeszélésével  rendezzük  az  ötleteket,  az  életképtelenek
lekerülhetnek  a  tábláról,  rangsoroljuk  a  legeredetibb,  legmegfelelőbb  ötleteket,  végül
eldöntjük, melyik lesz a legjobb.
Alapszabályok:

 Ne ítélkezzünk! A gyűjtésekor nem szabad értékelni, kritizálni.
 Adjunk teret a szabad áramlásnak! Mindenki engedje el a fantáziáját! (A többiek nem

minősítenek! Nyugodt asszociáció, építhetünk mások ötleteire is!)
 Minél  több,  annál  jobb!  Minél  több ötletet  vessünk fel,  a  gyűjtéskor  a mennyiség

számít!
 Minden ötletet rögzítsünk!
 Értékelés előtt érleljünk!

3. PBL (problem based learning) technika

A  probléma-alapú  tanulás  technikáját  (PBL)  arra  fejlesztették  ki,  hogy  tanulás  közben
fejlődjenek  a  résztvevők  önszabályozó  tanulási,  problémamegoldó,  kommunikációs,
együttműködő  képességei,  amelyek  elősegítik  a  tanultak  későbbi  felhasználását;
segítségével  a  kritikai  és  analitikus  gondolkodásuk  fejlődik,  valamint  megtanulják
megkeresni és használni a helyes tanulási forrásokat. A módszer legelső változatát Barrows
és  Tamblyn  dolgozta  ki,  kezdetben  az  orvostudomány  területén  alkalmazták,  hogy
segítsenek az orvostanhallgatóknak a helyes diagnózis  felállításában,  egyre több helyen
kezdték használni.
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A résztvevők csoportosan együtt dolgoznak, és keresik az életszerű probléma megoldását.
A  PBL  módszer  egy  problémahelyzet  felvetésével  kezdődik.  A  résztvevőknek  el  kell
dönteniük, hogy milyen problémával állnak-e szemben. (Valós-e? Mi a probléma?) Ezután
kiscsoportban összegyűjtik, amit a problémával kapcsolatban tudnak, amire szükségük lehet
a  probléma  alaposabb  megértéséhez,  esetleges  megoldásához,  hipotézisek
megfogalmazásához,  ellenőrzéséhez  stb.  Meglévő ismereteik  alapján  ötleteket  gyűjtenek
(brainstorming)  az  értelmezési  lehetőségekre,  illetve  megoldási  módokra.  Ezt  követően
felosztják egymás között a feladatokat, megbeszélik, hogy ki minek és hol néz utána, melyik
részt dolgozza ki.

Háttéranyagok

egyen_csoport_kozosseg_szervezet_rangusag.ppt – mellékelve

Ajánlott olvasmányok és források

Csúsz Klára: Csoportlélektan. Híd Családsegítő Központ – Nemzeti Egészségvédelmi 
Intézet Mentálhygiénés csoportja – Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés 
Szekciója. Bp. (Családsegítés, mentalhygiéné módszertani füz., II.)

Ichak Azides (1992): Vállalatok életciklusai. HVG könyvek. Budapest.

Korom Pál (1989): A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség kiindulópontjai a tudatos 
közösségfejlesztéshez. http://www.ve-ga.hu/files/VE-GA_kozosseg_fejlesztes1989.pdf 
(letöltve: 2017.09.26.)

Majár János dr. (2010): A közösségfejlesztés módszertára. Csillagpor Alapítvány, Szolnok
http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41231 (letöltve: 2017.09.26.)

Makádi Mariann – Farkas Bertalan Péter – Horváth Gergely: Tanulási-tanítási technikák a 
földrajztanításban – 3.4. A gondolattérképek módszertani-tartalmi rendszere. 
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http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/TanulasiTanitasiTechnikakAFoldrajzta
nitasban/ch03s02.html#d0e2564 (letöltve: 2017.09.26.)

Molnár Gyöngyvér (2005): A probléma alapú tanítás. Az ismeretek alkalmazásának és az 
együttműködő készség fejlesztésének egy módszere. Iskolakultúra. 10. sz. 31-43. http://
epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iskolakultura_EPA00011_2005_10_031-043.pdf 
(letöltve: 2017.09.26.)

Ötletroham http://tanmester.tanarkepzo.hu/otletroham (letöltve: 2017.09.26.)

Peter M. Senge (1998): Az 5. alapelv. A tanuló szervezet kialakításának elmélete és 
gyakorlata. HVG Kiadó, Budapest 

Stephen R. Covey (2014): A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása – Az 
önfejlesztés kézikönyve. Bagolyvár Trade Kft. 

Takáts Péter (2007): Menedzserkalauz I. kötet – A vállalkozások organikus szemlélete. Új 
Mani-fest Kiadó. http://menedzserkalauz.hu/wp-content/uploads/MenedzserKalauz-1-
ok.pdf (letöltve: 2017.09.26.)

Tony Buzan: Mind map http://www.tonybuzan.com
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2. A kommunikáció fejlődése, közösségfejlődés, pedagógiai 
tervezés

Cél

A közösségfejlesztés módszertana, és a mögötte meghúzódó elvi-elméleti  megfontolások
rendszerének  megismerése.  Emellett  kiemelten  fontos,  hogy  a  korábban  szerzett
tapasztalataikat  el  tudják  helyezni  a  tanult  keretekben,  így gyakorlatban  is  alkalmazható
tudást szereznek saját tevékenységi körükben. Olyannyira, hogy cél egy rendezvény saját
tervének elkészítése is – a közösségfejlődési folyamatokra koncentrálva.

Témák

1. Rangúság, az emberi kapcsolatok és a közösség fejlődése
2. Egy folyamat tervezése közösségfejlődési szempontból 
3. „Pedagógiai” tervezés röviden

Az  alábbi  témák  értelmezéshez  a  legrövidebb,  legegyszerűbb  háttéranyag  az  „A
Közösségfejlesztés módszertára” című kiadvány, az alábbiakban erre fogunk hivatkozni.

1. Rangúság, az emberi kapcsolatok és a közösség fejlődése

A Rangúság (1.) kapcsán az ismétlés a fontos, illetve egy más nézőpontú áttekintése az
előző napon tanultaknak. A cél az, hogy tervezési/fejlesztési nézőpontból vizsgáljuk meg a
rangúsági szinteket. Továbbá kiemelten fontos annak megértése, hogy az aktuális rangúsági
szint nem minősít, illetve fontos a regeneráció elvének megértése és alkalmazása.
Ezt egészítik ki a Kommunikáció és Emberi kapcsolatok (2.), illetve a Közösség fejlődésének
(3.) modelljei.
Egy  közösségi  folyamat  több  fejlődési  modellel  is  leírható,  az  általunk  használtak
folyamatosan bővülő,  egymásra épülő rendszert  alkotnak, amelyekben először az egyén,
majd az emberi kapcsolatok, végül a közösség fejlődését írjuk le. Alkalmazhatók önismereti
célra, illetve a tervezés során figyelembe veendő elveket, szempontokat adnak.

Az első modellben (1.) az egyén fejlődésének leírásakor az egyes „szinteket” (rangúság) az
egyén  aktuális  igényeivel  írhatjuk  le,  amelyek  meghatározzák  az  egyének  jellemző
problémáit, a közösség egyén felé irányuló kihívásait. Egy közösségi folyamatba beérkező
személy minden esetben az elejétől járja végig a folyamatot (a korai szakaszokon gyorsan
áthalad).
A szinteket meghatározó igényrendszerek kezdetben a testi szükségletekhez (illetve azok
kielégítésének biztonságához) kötődnek, ezt nevezzük csecsemő állapotnak. Ezt követik a
„lelki” biztonságérzethez kötődő igények, ez a gyerekrangúság. A kamasz rangú személy
igénye önmaga helyének megtalálása a közösségben (és ezzel együtt a tevékenységben),
míg  a  felnőtt  rangú  személy  elsődleges  igénye  a  másokkal  való  törődés.  Mindezek
meghatározzák,  hogy  milyen  feladatok  elvégzésére  alkalmasak  aktuálisan,  vagy  hogy
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milyenek  a  konfliktuskezelésben,  illetve  esetükben  mire  kell  odafigyelni.  Tervezhetővé
tehetjük a folyamatot, ha a megfelelő szakaszban odafigyelünk az igények kielégítésére.

A második alkalmazott modell (2.) az emberek páros kapcsolatainak fejlődését írja le. Az
egymást nem ismerő személyek először szerepeik és külső jegyeik mentén „érintkeznek”
egymással. Ha a szerepeken túllépnek, akkor előkerülnek valódi igényeik és félelmeik. Az
igények kielégítése és a félelmek elkerülése a másikkal folytatott játszma során valósul meg,
amíg  ki  nem alakul  egy  szabályrendszer  a  két  személy  között.  Innentől  már  valóságos
kapcsolat és kommunikáció alakul ki a két ember között, a személyiségük lényege mentén.
A  modell  segít  a  megértésben,  bizonyos  mértékű  tervezhetőséget  és  hatékonyabb
konfliktuskezelést tesz lehetővé. Lehet segíteni az egymással való megismerkedést, lehet
olyan helyzetet  teremteni,  ahol  a  szerepek felbomolhatnak,  és a valós igények kerülnek
előtérbe,  lehet  segíteni  egy-egy  játszma-szintű  konfliktus  megoldását,  vagy  a  negatív
feszültség feloldását. Azonban a fejlődést nem erőltethetjük (ez mindig az érintett személyek
magánügye), de elősegíthetjük, és támogathatjuk.

A harmadik modell (3.) az egész közösség fejlődését szemléli, szervesen épül az előzőekre.
Az egymást nem (vagy alig)  ismerők, illetve az „újratalálkozók”  először védekező jellegű
közönnyel jellemezhetőek. A vezető (és csapata) segítségével egy családszerű közösségi
formáció  jön  létre,  majd  megjelenik  az  első  olyan  problémák,  amit  a  közösség  egésze
problémákként  azonosít  be.  Ezen  problémák  közül  egynek  a  megoldása  konkrét  akció
formáját  ölti,  ahol  elkezdenek  előtörni  a  valóságos  szerepek  és  képességek.  Ez  akkor
teljesedhet  ki,  ha  az  egyedi  akciókat  felváltja  egy  állandósuló,  a  közösségi  folyamat
keretrendszerében megvalósuló saját (nem a vezető által meghatározott) tevékenység.
Minőségi  ugrást  jelent,  amikor  a  tevékenységek  helyett  a  közös  érdekek  keresése  és
megfogalmazása/felvállalása,  illetve  az  egyéni  érdekek  egyeztetése  lesz  a  közösség
legfontosabb  kötőereje.  Még  magasabb  minőséget  képvisel,  amikor  a  közös  értékrend
kialakítása válik a közös alappá, és ezzel együtt önállóvá, öntevékennyé válik a közösség.

Fontos ennél  a témakörnél,  hogy az előadó és hallgatósága között  folyamatos legyen a
kommunikáció.  Fontos,  hogy  a  résztvevők  saját  tapasztalataikat  rögtön  tudják  ezen
elgondolások mentén értelmezni, így fontos az előadóval való kommunikáció. Az időkeretek
azért tágasabbak a minimálisnál, hogy erre, illetve az előadó saját példáinak bemutatására
idő legyen.

2. Egy folyamat tervezése közösségfejlődési szempontból

Pedagógiai  tervezésnek  hívjuk  azt,  amikor  egy  rendezvényt,  vagy  folyamatot  a  fenti
modellek figyelembe vételével tervezünk meg, és jutunk el a konkrét programtervig. Ez a
modul rövid, hiszen a résztvevők saját, szakmai kompetenciái mentén ismert és alkalmazott
modulokat  kell  tudniuk  elhelyezni  a  fenti  modellek  keretében.  Amennyiben  idő  jut  erre,
mindenki egyénileg is összeírhatja saját moduljait (legalábbis azok egy részét).
A pedagógiai tervezés lényege, hogy a tevékenység fejlődése mellett az egyének, a köztük
lévő kapcsolatok és a közösség fejlődését is figyelembe vesszük, és úgy alkotjuk meg a
programtervet,  hogy  elősegítsük  a  fejlődési  folyamatokat,  és  elkerüljük  a  jellemző
problémákat.  A  konkrét  tervezés  történhet  sokféleképpen,  de  a  4  folyamat  (rangúság,
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kommunikáció,  közösség és a tevékenységek fejlődése)  összefügg egymással,  de teljes
egészében nem köthető össze.
Érzékelhető,  hogy  ez  így  sok  időt,  energiát  és  tapasztalatot  igényel,  ezért  később
visszatérünk a témára egy praktikusabb,  könnyebben kezelhető módszer  mentén,  amely
épp a fenti fejlődési folyamatok kulcs-szakaszaira ad javaslatokat.
A modul megvalósítása során a résztvevők összegezik saját gondolataikat, tapasztalataikat
a fejlődési modellek mentén. Ennek végeredménye egy egyszerű lista, amely "kipipálható"
elemekből áll, és később a "szamárvezetőjük" lehet, és egyszerű segédanyagként bármilyen
tervezés során használható.
A  blokk  elején  a  fejlődési  modellek  alapján  gyors  brainstorminggal  összegyűjtjük  a
résztvevők gondolatait. Fontos, hogy ez még a tervezésről szóló előadás előtt történjen (az
befolyásolni fogja az elgondolásokat). Utána a listát tovább bővítjük, rendezzük, és átlátható
formára szerkesztjük (a 3. napon egy gyorsabb, rövidebb tervezési módszer is bemutatásra
kerül, fontos, hogy a résztvevők saját elgondolásokat alakítsanak ki, amelyek tükrözik a saját
tapasztalataikat és prioritásaikat).

3. „Pedagógiai” tervezés röviden

A  fentiek  tudatos  kezelése  sok  tapasztalatot  igényel,  és  nagyfokú  tudatosságot.  Van
azonban a tervezésnek egy egyszerűbb változata is. Ennek során elegendő a folyamatok
kritikus  pontjaira  odafigyelni,  azokat  tudatosan  kezelni,  a  kihívásokra  figyelni.  Ezzel  is
nagyon jó eredmények érhetőek el, még ha nem is a tudatos tervezés szintjén. De sokkal
egyszerűbb, illetve egy „kezdő” számára is követhető, betartható.
A  pedagógiai  tervezés  egy  egyszerűsített  változata  az  egyén,  a  kommunikáció  és  a
közösség fejlődésének kritikus időszakaira ad javaslatokat. Kiemelten kezeli az úgynevezett
regenerációs szakaszt (amikor kialakul az „otthonos érzés” a helyet, a tevékenységet és a
csapatot  illetően),  a  konfliktusokkal  terhelt  időszakot,  illetve  a  fejlődési  folyamat  záró
szakaszát (amikor a közös munka befejezését követően még egy, a csapatot építő közös
program  kell  megvalósuljon,  hogy  az  érzelmi  azonosulás  is  teljes  legyen).  Tartalmaz
továbbá praktikus megfontolásokat a közösségi folyamat egészét tekintve.
Ha  az  idő  engedi,  Kreatív  Tréning  módszerrel  kiscsoportban  egy  elképzelt  (de  akár
megvalósítható)  rendezvény  tervét  kell  elkészíteni  a  fentiek  figyelembe  vételével.  Ez  a
modul (vagy a Kreatív Tréning néhány lépése) átcsúszhat az alkalom 3. napjára is, a lényeg,
hogy elegendő idő jusson erre, bár az sem jó, ha túl sokat időzik a csapat ezzel a témával.

Kapcsolódó gyakorlatok leírása

Kreatív Tréning

Olyan általános keret-módszer,  amely  sokféle  cél  elérésében  segíthet  (problémafeltárás,
tervezési  folyamatok,  dramatikus  kiselőadás  kidolgozása).  Módszertani  keretet  ad  a
csoportok  számára,  hogy  gondolataikat  egyénileg,  majd  kiscsoportosan  összegyűjtsék,
azokat elrendezzék, majd ebből  végeredmény szülessen.
A módszer előnye, hogy széles rálátást ad a részletekre, összefüggésekre, és az eredmény
a résztvevők „sajátja” lesz, amely a csoport erőforrásainak, értékeinek leginkább megfelel.
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A folyamat lépései

1. Elmélyedés,  csendteremtés,  a  gondolatok/élmények/ötletek/problémák  egyéni
gyűjtése

2. Kiscsoportok kialakítása (csoportonként maximum 7 fő)
3. Rendezetlen lista elkészítése
4. Rendezett lista, alapkoncepció elkészítése
5. Részletek kidolgozása
6. Megvalósítás (az eredmények bemutatása teljes körben)

Checklist

A résztvevőkkel  közösen  összegyűjtjük,  hogy  melyek  a  fontos  nézőpontok,  miknek  kell
utánajárni.  Gondolják  végig  maguk,  a  képző  pedig  kipótolja,  amivel  még  szükséges.  A
lényeg,  hogy  a  tervezés  végére  elkészüljön  egy  egyszerű  lista,  amely  "kipipálható"
elemekből áll, és később a "szamárvezetőjük" lehet.

Háttéranyagok

tematika_2alkalom_2nap_melleklet_kozosseg_fejlodes.ppt

Ajánlott olvasmányok és források

Korom Pál (1989): A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség kiindulópontjai a tudatos 
közösségfejlesztéshez. http://www.ve-ga.hu/files/VE-GA_kozosseg_fejlesztes1989.pdf 
(letöltve: 2017.09.26.)

Majár János dr. (2010): A közösségfejlesztés módszertára. 
http://ekonyvtar.vksz.hu/jadox/portal/displayImage.psml?docID=41231 (letöltve: 
2017.09.26.)
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3. Vezetés, a kommunikáció vezetői szemszögből

Cél

A vezetés  néhány  alapvető  kérdésének,  néhány alapfogalmának  megismerése.  Emellett
kiemelten  fontos,  hogy  mindezekről  konkrét  benyomásokat  szerezzenek,  illetve,  ha
rendelkeznek  vezetői  tapasztalatokkal,  azokra  tudjanak  új  logika  mentén  tekinteni.  A
személyiségünk,  és  vállalt  szerepeink,  illetve  kommunikációs  alapmintáink  hogyan
befolyásolják  közösségeink  működését?  Mindezt  hogyan  vehetik  figyelembe,  és
használhatják a csoport céljainak elősegítésére?

Témák

1. Kreatív tréning és ötletroham
2. Csapattagtípusok és a Vezetés alapjai
3. Kommunikációs-nyelvi kódok

1. Kreatív tréning vagy ötletroham?

Azokban  az  esetekben,  ahol  egy  teljes  értékű  terv  kell  szülessen,  ahol  fontos  a  minél
szélesebb  rálátás,  vagy  éppen  a  jól  megalapozott  tervezés,  ott  a  Kreatív  tréning  jobb
módszer. Ha viszont nem lényeges a teljesség, vagy a megalapozottság, hanem gyorsan,
kiegészítő jelleggel ötleteket, gondolatokat, felvetéseket gyűjtünk, ott a jobb időkihasználás
miatt jobb az ötletroham.
Ha figyelünk a csoportdinamikára, és fontos, hogy mindenki érdemben bevonódjon, akkor a
ötletroham kerülendő.

2. Csapattagtípusok

A csapattagtípusok (személyiség alapalkat szerint) az alkotó-megvalósítók, a  szakértők, a
manager-ek és a vezetők. 
A  manager-ek  (a  vezetési  stílusok  osztályozásában  a  feladat-orientált  vezetési  stílusú
emberek)  az  ügyek  koordinálásával,  az  erőforrások  feltárásával  és  beosztásával
foglalkoznak.  A  szakértők  valamely  terület  szakértői  (érdekes  módon  ez  lehet  a
management,  a  vezetés,  vagy  valamilyen  megvalósító  tevékenység  is),  elméleti,  vagy
gyakorlatorientált  szakemberek.  Az  alkotó-megvalósítók  végzik  el  a  konkrét  alkotási
feladatokat,  és  az  ő kezük alól  kerül  ki  a  „termék”.  A vezetők  pedig  (kapcsolat-orientált
vezetési  stílus)  az  emberi  kapcsolatokat  harmonizálják  a  célok  elérése  érdekében.  A
szerepkörök különválasztása fontos, a négy „alapalkat” nagyban különbözik egymástól, és
bár  egy  személy  több  mindenre  is  alkalmas  lehet  egy  adott  közösségben  vagy  „ügy-
rendszerben”, csak egy szerepkört tud működőképesen és harmonikusan ellátni.
Meghatározó a csapat felépítése (nem jó, ha túl sok szakértő van a megvalósítók kárára,
vagy  túl  sok  manager,  az  sem  jó,  ha  nincs  elegendő  manager,  vagy  egyáltalán  nincs
vezető), meghatározza a kezdeményezés sikerességét. Nem elsődleges szempont, hogy ki
milyen feladatot végez, sokkal fontosabb, hogy hogyan teszi (a fenti felosztás elsősorban
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erre  vonatkozik,  lehet  például  egy  asszisztens  kiváló  manager  alapalkatú,  ilyenkor  ő  az
asszisztensi feladatait manager-es módon látja el).
Mindegyik típusnak meg vannak a maga erősségei és gyengéi, amiket fontos ismerni. Ezek
révén megismerhetőek a tipikus konfliktusforrások,  amelyek  megfelelő  kezelése lehetővé
teszi, hogy a különböző típusú egyének erősségei összeadódjanak, kiegészítsék egymást,
míg  gyengéik  kioltódnak.  A  megfelelően  felépített  és  működtetett  csapat  biztosítja  a
hatékonyságot és sikerességet (még nem ideális környezetben is).

3. A vezetés alapjai

Ahhoz,  hogy  egy  kezdeményezést/rendszert/tevékenységet/közösséget  egy  A)  minőségi
szintről B) minőségi szintre fejlesszünk, nyolc dologgal kell folyamatosan foglalkoznunk:

1. Elképzelés kialakítása
2. Csapatépítés
3. Közös értékrend kialakítása és karbantartása
4. Konkrét célrendszer megfogalmazása
5. Saját kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése
6. Szükséges képzések megvalósítása
7. Folyamatos motiválás
8. Visszacsatolás és korrekció

Ezek együttes kezelése, fejlesztése mellett rendezni kell még a management és igazgatás
tartalmát, illetve nem hagyhatjuk figyelmen kívül az adminisztrációval és a gazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátását sem.
A képzési nap során a lényeg az alapelgondolások tisztázása.

5. Konfliktuskezelés

Kiscsoportokban  a  résztvevők  különféle  helyzetekkel  találkoznak,  foglalkoznak,  három
szinten:

 1. szint: páros konfliktushelyzet / problémamegoldás,
 2. szint: kiscsoportos konfliktuskezelés / problémamegoldás.

Az  a  kérdés,  hogy  adott  csapattagtípusú  emberek  hogyan  viselkednének  egy-egy
helyzetben? Sikerülne-e a konfliktust kezelni, a problémát megoldani, és ha igen, hogyan?
Ha pedig nem sikerülne, akkor miért nem?
A három szintet ebben a sorrendben kell tartani (akkor is, ha idő hiányában a 3. szintre nem
marad idő). A sorrend megtartásával több kör is mehet egy-egy szinten, több szituációval.
A  képző  módszertanilag  kétféle  eljárás  között  választhat  saját  kompetenciái,  illetve  a
résztvevők igényei (előismeretei, gyakorlata, nyitottsága, stb.) mentén:
A) Az első variáció egyszerűbb, a kommunikációs készségekre épít,  és nem szükséges,
hogy minden csoportban legyen egy segítői alapattitűdű résztvevő, vagy csoporthoz dedikált
tréner. Viszont a trénertől több előkészítő munkát igényel.
Van egy alapvető konfliktus vagy probléma, amit teljes egészében csak a tréner ismer. A
résztvevők  különféle  szerepeket  választanak  maguknak  (vagy  kapnak):  megvalósító,
szakértő, manager és vezető. Az ugyanazt a szerepet viselők kiscsoportba tömörülnek, és
megkapják a szituáció azon leírását, amely a szerepüknek megfelelő. Ezekben nem minden
információ ismert, és persze tükrözi az adott szerepvállalás sajátosságait.  A kiscsoportok
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megbeszélik, hogy mit tennének a probléma megoldásáért, a konfliktus(ok) kezeléséért, és
milyen határok között.
Ezek után a csoportok képviselői  egymással  ülnek  le,  és elkezdik  kibogozni  a szálakat.
Néha segítséget kérhetnek saját csapatuktól, de nem túl gyakran.
Végül a csapat kiértékeli:  mi sikerült, mi nem, és miért. Ha nem került elő minden fontos
információ, akkor megismerik a helyzetet teljes valójában.
B) A második variáció könnyebben előkészíthető, de „fejlettebb” csapat szükséges hozzá.
Minden csoportba kell egy segítő, aki lehet a résztvevők egyike, vagy egy tréner.
A csoportok kiválasztásra kerülnek, minden csoporttag választ egy szerepet. Jó, ha mind a
négy szerep megjelenik  minden csoportban,  de nem szükséges (remélhetőleg a csonka
csoportok  problémái  kijönnek…).  A  csoport  segítője  nem  választ  szerepet,  ő  csak  a
szabályokra figyel, és moderál.
A  csoport  kap  egy  megoldandó  problémát  vagy  konfliktust.  Ezen  felül  minden
csapattagtípushoz  tartozik  egy  alapvető  hozzáállás,  amit  instrukcióként  megkap  az  azt
választó személy. A csoport elkezdi megoldani a problémát, tartva a szerepeket. A végén
összegzik a tapasztalatokat. Ha van idő, a kiscsoportok teljes körben is megoszthatják a
tapasztalataikat egymással.

Mindkét úton haladva fontos, hogy először a csoport elrendeződjön a szituáció kapcsán. A
Kreatív tréning módszer mentén haladva először egyénileg gondolják végig a dolgot, majd
gyorsan mindenki  mondja el,  mire jutott,  végül alakítsák ki  közös álláspontjukat.  Az első
variációnál még időt kell szánni a megjelenítés részleteinek kitalálására. Végül a jelenetek
megtekintése, vagy az eredmények meghallgatása után a résztvevői kör beszélgethet  az
adott szituációról, és véleményt alkothat arról, hogy egyetért-e a csoport követeztetésével.
Nem baj, ha több különböző vélemény is elhangzik, vitába viszont ne torkolljon a kibeszélés.

5. Kommunikációs-nyelvi kódok

Egy csoport működésében fontos, hogy annak tagjai „ugyanazt a nyelvet beszéljék”. Ez több
szempontból is nehéz kérdés. Az egyik meghatározója ennek az egyének szocializációja
életük korai szakaszában, majd annak változása a későbbi időszakokban.
Bár ugyanazon a nyelven beszélünk, nem mindig értjük egymást. A kommunikációnkat a
nyelvismereten  túl  meghatározzák  azok  a  gondolkodási  és  kommunikációs  minták,
amelyeket  magunkkal  hozunk  fiatalkorunkból,  és  amelyek  folyamatosan  fejlődnek,
változnak. Egy közösségfejlesztési szakembernek, vezetőnek, vagy közösségsegítőnek ezt
fontos  figyelembe  vennie,  a  konfliktusok  megfelelő  kezelése  és  az  együttműködések
hatékonysága miatt.
Basil Bernstein munkája alapján az emberek a kommunikációs kódjuk alapján két tengely
mentén  válnak  szét.  Az  egyik  tengely  mentén  megkülönböztethetünk  zárt  és  nyílt
kommunikációs  kódokat,  a  másik  tengely  mentén  pedig  tárgyias  és  anyagias  kódokat.
Mindez  alapvetően  meghatározza,  hogy  milyen  fogalmak  mentén,  milyen  szerkezetben
kommunikál  valaki.  Ez  nagyban  meghatározza  az  egyén  életének  helyszíneit,  választott
hivatását, de komoly hatása van a párválasztási indíttatásaira is.

Háttéranyagok

tematika_2alkalom_3nap_melleklet_nyelvi_kodok.pdf
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 Jánk István: Nyelvi szocializáció – a nyelvi kódokról általánosságban. Nyelv és Tudomány 
(2014. december 23.). https://m.nyest.hu/hirek/nyelvi-szocializacio-a-nyelvi-kodokrol-
altalanossagban (letöltve: 2017.09.26.)
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3. AZ ESZKÖZ BENNÜNK VAN – SEGÍTÉS, KÖZÖSSÉGSEGÍTÉS

1. A segítőiség alapelvei – a személyes segítés eszköze: segítői 
beszélgetés, párbeszéd, részvétel

Cél

Önsegítő  és  támogató  saját  élményt  biztosító  gyakorlatok  segítségével,  biztonságos
közegben  tapasztalják  meg  és  gyakorolják  a  segítő  kapcsolat  alapelemeit  és  az
együttműködő  kommunikációt.  Mindezt  elhelyezni  egy  elméleti  keretrendszerben,  mely
kapaszkodót ad ahhoz, hogy a segítő kapcsolat milyen alapelvek mentén épül fel, és mit is
jelentenek annak központi fogalmai.
Ehhez mindvégig tartani kell a biztonságot nyújtó kereteket. Az „itt és most” zajló személyes
és csoportdinamikai folyamatokat vissza kell csatolni az elméleti keretrendszerhez. A segítői
helyzetek  és  az  azokkal  kapcsolatos  reflexió  gyakorlása  során  világossá  kell  tenni  az
ezekhez  feltételül  szolgáló  kommunikációs  eszközöket,  valamint  gyakorlati  mintát  kell
nyújtani. A tanulás során először mindig a saját élményből indulunk ki, ezután mutatjuk be
az elméletet, és kiscsoportos megbeszélés, valamint vezetett beszélgetés keretében mindig
lehetőséget  adunk  a  reflexióra,  ezzel  is  elmélyítve  kommunikációs,  önreflexiós  és
együttműködési készségeket, valamint a segítői attitűdöt.

Témák

1. A segítő tevékenység elmélete
2. Önsegítő  és  támogató  rendszerek,  valamint  együttműködő  kommunikáció  a

gyakorlatban

1. A segítő tevékenység elmélete

A  segítői  kapcsolat  célja:  a  segítő  segítséget  nyújt  a  segítettnek,  hogy  problémája
megoldására  mozgósítsa  saját  erőforrásait  („tükör”  és  „kályha”  funkció).  Fő  módszere  a
segítő beszélgetés.

A segítői kapcsolat szabályai

1. A segítői viszony a segítséget kérő felkérésével, meghatalmazásával kezdődik.
2. A segítő eldönti,  hogy vállalja-e a felkérést  (pl.  egyéni  kompetencia  mérlegelése,

érintettség, stb.).
3. Ha elfogadja, akkor szerződést kötnek a folyamatra: ebben tisztázzák a részleteket.
4. Empátia és határok – „otthonos idegenség”.
5. A segítő mindvégig tartja a segítői helyzetből adódó kereteket.

2. Önsegítő és támogató rendszerek, valamint együttműködő kommunikáció

World café beszélgetés

4-5 ember leül egy-egy asztalhoz. Választunk egy asztalgazdát. Három, egyenként 20-30
perces  „körben”  megbeszélik  az  adott  témát  (amik  igazán  számítanak  az  életben,  a

35



munkában  és  a  közösségben!).  Az  asztalgazdák  rajzolnak,  leírják  az  elhangzott
gondolatokat,  kulcsszavakat,  ötleteket  (asztalterítőre,  jegyzetlapra,  vagy  az  asztalokon
elhelyezett kártyákra). Az idő leteltével az asztalgazda marad a helyén, a többiek átmennek
egy másik asztalhoz. Az asztalgazda röviden megosztja az újonnan érkezőkkel a korábbi
beszélgetés legfontosabb ötleteit, témáit és kérdéseit, majd bátorítja őket, hogy a korábbi
ötleteiket fűzzék hozzá – egymás hozzászólásának figyelmes meghallgatásával!
Azzal,  hogy  az  emberek  több  beszélgetésbe  is  bekapcsolódnak,  azt  érjük  el,  hogy  az
ötletek, témák és kérdések összekapcsolódnak.
A harmadik körben a résztvevők visszamehetnek az eredeti asztalukhoz, vagy folytathatják
újabb asztalnál.
Néhány  kör  után  az  asztalgazdák  a  teljes  csoport  előtt  megosztják  az  összegyűlt
gondolatokat.

Johari ablak

A  feladat  az,  hogy  a  résztvevők  mindegyike  ír  magáról  min.  5  belső  tulajdonságot
(mindegyiket külön kis papírra), majd pedig a kiscsoportjában szereplő tagok mindegyikéről
min. 3-3- db-ot (felhívjuk a figyelmüket, hogy magunkról írhatunk ún. „rossz” tulajdonságokat
is, ám mások tekintetében nem, ott főként a támogatás a cél, ami fontos, hogy őszinteséggel
párosuljon).
A résztvevők kicserélik az egymásnak írt tulajdonságokat, majd mindenki a saját papírján
elkezdi a mátrixba felragasztgatni azokat (post-it-ekkel könnyebb): amit ő maga és a többiek
is írtak, az kerül a nyílt részbe, amit csak ő maga írt, az a rejtettbe, amit csak mások, az
pedig  a  vak  területre.  Utána kiscsoportban megbeszélik,  ehhez kérdések:  melyik  terület
maradt üresen, melyikkel értesz egyet, melyikkel nem, melyikre szeretnél visszakérdezni,
hogy mit értett rajta az, aki írta, stb.

Életkerék

A feladat, hogy a résztvevők a saját papírjukon jelöljék meg a pontozásos skálán, hogy:
 melyik területtel mennyire elégedettek jelenleg az életükben,
 melyik  területen  milyen  értéket  szeretnének  elérni  a  közeljövőben  (technikailag

könnyebb, ha ehhez másik színt használnak).
Utána  páros  megosztások  következnek,  ehhez  kérdések:  vannak-e  területek,  melyekkel
maximálisan  elégedett  vagy,  vannak-e  melyekkel  egyáltalán  nem,  mi  a  legnagyobb
pontszám eltérés a két pontozás (jelen és jövő) között, stb.

Segítő beszélgetés gyakorlat triádokban

A résztvevőket triádokra (három fős csoportok) osztjuk. Ehhez jó, ha vannak csoportválasztó
kártyáink. Egyikük lesz a beszélő, másik a hallgató, harmadik a megfigyelő. 4 percenként
szerepet cserélnek (a tréner jelzi  az időt),  így mindenki kipróbálja mindegyik szerepet.  A
megfigyelő  jegyzetelhet.  A  feladat,  hogy  a  korábban  bemutatott  együttműködő
kommunikáció szabályainak megfelelően egy ún. „labor segítő beszélgetést” szimuláljunk.
Ehhez a megajánlott kérdés: „a munkámban a legnagyobb problémát az okozza számomra,
hogy…”. Minden 5 perc után – a szerepcsere előtt – a megfigyelő visszajelez, és az utolsó
szerepcsere utáni 1 perces visszajelzés után 2 percet kap a kiscsoport, hogy a résztvevők
megoszthassák egymással tapasztalataikat.
Az időbeosztás szerint 2 triádra van idő, és utána egy rövid nagykörös visszajelzésre (melyik
szerepben volt a legkönnyebb, melyikben a legnehezebb, stb.).

36



Háttéranyagok

tematika_3alkalom_1nap_melleklet_segito_tevekenyseg.ppt

tematika_3alkalom_1nap_melleklet_Johari_ablak.pdf

tematika_3alkalom_1nap_melleklet_eletkerek.pdf

tematika_3alkalom_1nap_melleklet_segitoi_beszelgetes.pdf

Ajánlott olvasmányok és források
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Makai Nóra: Életkerék https://pszichologuskereso.hu/blog/eletkerek-egy-praktikus-
onismereti-eszkoz-bemutatasa (letöltve: 2017.09.26.)

Marshall B. Rosenberg (2001): A szavak ablakok vagy falak – erőszakmentes 
kommunikáció. Agykontroll Kft. 

Ruzsa Ágota: John Heron féle intervenciós modell – „Hatosfogat” modell. http://solintezet.hu/
wp-content/uploads/2016/03/6-s-fogat-t%C3%A1mogat%C3%B3i-modell.pdf (letöltve: 
2017.09.26.)

Tringer László (2007): A gyógyító beszélgetés. Medicina Könyvkiadó Zrt. 
https://hu.scribd.com/doc/52747241/A-gyogyito-beszelgetes (letöltve: 2017.09.26.)

Tóth Pál (2015): Helyi nyilvánosság és párbeszéd. Közösségi módszertár, szerk.: Ditzendy 
Károly Arisztid, NMI-HROD. 
http://kozossegimodszertar.nmi.hu/storage/upload/Kiadvanyok/7.%20Kozossegi_proble
makezeles_v2.pdf (letöltve: 2017.09.26.)

Hegyi Nóra (ford.): World café. 
http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/hungariancafetogo.pdf (letöltve: 
2017.09.26.)

37

http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/hungariancafetogo.pdf
http://kozossegimodszertar.nmi.hu/storage/upload/Kiadvanyok/7.%20Kozossegi_problemakezeles_v2.pdf
http://kozossegimodszertar.nmi.hu/storage/upload/Kiadvanyok/7.%20Kozossegi_problemakezeles_v2.pdf
https://hu.scribd.com/doc/52747241/A-gyogyito-beszelgetes
http://solintezet.hu/wp-content/uploads/2016/03/6-s-fogat-t%C3%A1mogat%C3%B3i-modell.pdf
http://solintezet.hu/wp-content/uploads/2016/03/6-s-fogat-t%C3%A1mogat%C3%B3i-modell.pdf
https://pszichologuskereso.hu/blog/eletkerek-egy-praktikus-onismereti-eszkoz-bemutatasa
https://pszichologuskereso.hu/blog/eletkerek-egy-praktikus-onismereti-eszkoz-bemutatasa
http://ekonyvtar.vksz.hu/JaDoX_Portlets/displayContent?docId=41233&secId=15247
http://valtoztass.coachszemle.hu/index.php/oenismeret/12-onismeret/1-az-onismereti-kerek-mas-neven-eletkerek
http://valtoztass.coachszemle.hu/index.php/oenismeret/12-onismeret/1-az-onismereti-kerek-mas-neven-eletkerek


2. Közösségsegítés

Cél

A  korábbiakban  tanultak  új  megvilágításba  helyezzük.,a  közösségsegítés  mentén
újragondoljuk.
Kiemelten fontos a segítői tevékenység alapelveinek megfelelő értelmezése, illetve a vezetői
és a közösségsegítői szerepek elkülönítése.

Témák

1. A közösségsegítés alapelvei – a korábban tanultak közös újrarendezése
2. A közösségsegítés módszertanának alapjai – módszertani ajánlások és szempontok

átadása, egymással történő megosztása

1. A közösségsegítés alapelvei

A közösségsegítés fogalmának megértéséhez visszanyúlunk a személyes segítői kapcsolat
sajátosságaihoz,  majd  megvizsgáljuk,  miben  más,  mint  a  közösségsegítés.
Közösségsegítés akkor állhat fenn, amikor valaki segítőként viszonyul egy közösséghez, a
segítőiség  szabályai  mentén  (nem  vezetője,  nem  tagja  a  közösségnek,  és  a  vezetői
szerepvállalás akadályozott vagy nem megfelelő).
A közösségsegítői  tevékenység esetében ugyanazok az alapvető szabályok érvényesek,
mint a személyes segítői kapcsolatnál. Fontos, hogy a segítséget kérő közösség szabad a
felkérésben,  ahogy  a  segítő  is  szabad  a  vállalásban.  Létre  kell  jöjjön  egy  egyfajta
„szerződés” a közösség és a segítő között (nem szükséges hivatalos formában), kiemelten
fontos a szimmetria és az „otthonos idegenség” is.
A  cél,  hogy  egy  egyensúlyában  megbillent  közösségnek  segíteni  saját  erőforrásainak
mozgósításában. A segítőnek nem lehet öncélja a segített közösséggel szemben – csak így
kerülhető el az egyoldalú befolyásolás.

2. A közösségsegítés módszertanának alapjai

A személyes segítői kapcsolat, vagyis a segítői beszélgetés különféle típusai megjelennek,
megjelenhetnek a közösségsegítésben is – bár egészen másfajta módszerek mentén.  A
tájékoztatás, tanácsadás elég egyértelműek, de például az érzelmi indulatok kisütésére már
különféle módszereket használhat fel a segítő.
Van  két,  általánosságban  is  érvényes  segítői  tevékenységrendszer,  amelyekkel
megvalósulhat  a  közösségsegítés:  az  egyik  a  közösség  saját  segítői  rendszerének
kialakítása, a segítők kiválasztása és képzése (így a közösségben szerves módon alakul ki
a segítői kapcsolatok rendszere, és általánosságban is a segítői magatartás), a másik maga
a  közösségfejlesztés  (részvétel  a  közösség  tudatos  fejlesztésében,  betartva  a  segítői
szerepvállalás szabályait).
(A közösségsegítés módszertanáról c. a kiadvány 5. fejezete (24.-28. o.) szól erről , a segítői
szerepvállalással kapcsolatosan pedig kiemelten fontos ajánlás jelenik meg a kiadvány 6.
fejezetében (29.-34. o.).)
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3. A Problémafeltáró- és kezelő tréning 

Cél

A Probléma feltáró és kezelő tréning módszer bemutatása.

Témák

1. Problémafeltáró és kezelő tréning

A módszerről

Szeretnénk minél jobban érezni magunkat az életünkben, de ez nem könnyű, mert ezt sok
gond akadályozza. Ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk szüntetni, fel kell mérni őket. Tudnunk
kell azt, hogy egyáltalán mi a bajunk. Ne csak gomolyogjanak körülöttünk, hanem nevén
tudjuk nevezni őket.
Gondokat elsősorban az okoz, ami az igényeink kielégítését, általában a boldogságunkat,
boldogulásunkat  akadályozza,  illetve  a  szűkebb  témához  kapcsolódóan  azt,  amit
akadályként, nehézségként élünk meg a munkánk során. 
A gondjaink alapvetően kétfélék: egy részük probléma, amikor dolgokkal vannak gondjaink
(tárgyak,  eszközök,  ezek  hiánya;  lakóhelyi;  iskolai,  országos,  nemzetközi,  sőt  globális
folyamatok),  másrészt konfliktus, amikor emberekkel vannak gondjaink (magunkkal illetve
bárki mással a tágabb köreinkben).
A Probléma feltáró és kezelő tréning egy olyan módszer, amelynek segítségével feltárhatóak
a  problémák,  és  kialakíthatóak  a  megoldási  stratégiák.  A  módszer  során  a  problémák
(hozzájuk tartozó igényekkel  és örömökkel)  igen széles köre kerül  feltárásra, mivel ezek
sajátos hálózatot alkotnak, amelynek megfelelő csomópontjait (mint önmagukban is létező
problémákat) megoldva a problémák nagy hányada megoldható.
A különféle (képzések során megismerhető) problémafeltáró, vagy stratégiai tervezést célzó
eljárások nagy része megfeleltethető ennek az általános keretnek, csupán bizonyos lépései
elmaradnak,  vagy  nem  annyira  hangsúlyosak,  esetleg  egy-egy  lépés  más  módszerrel
hajtható végre (vizualizálás, animálás, drámapedagógiai módszerek, stb.).
A  módszer  előnye,  hogy  egy  elég  széles  körű  rálátást  ad  a  problémákra,  és  azok
kapcsolataira. Így megalapozhatja komolyabb problémák, probléma-együttesek megoldását
is. A feltárás elég mély és széles, részletes információt kér és ad a problémákról. Ez egyben
a hátránya  is,  mivel  időigényes,  és  néhol  elég  „száraz”,  „munka-szagú”.  (Olyankor  nem
érdemes ezt a módszert használni, ha egy apró problémára keresünk megoldást, vagy olyan
probléma-együttesre, amely moduláris, életünk többi problémájától jól elkülönül.)
Aki a csoportos együtt-gondolkodásra fejlesztett módszert elsajátítja, az önmaga is képes
lesz problémafeltárást végezni egy sokkal egyszerűbb formában, és még a lépések szigorú
követése is feleslegessé válik – automatikussá válik a folyamat követése. Így a módszer
nem  csak  közösségi  fejlesztő  eszköz,  hanem  a  mindennapi  és  hivatalos  élet  hasznos
elemévé válhat.

Általános felépítése

A gondokat, örömöket és igényeket tisztázó szakasz
4-6 fős csoportok alakítása:
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• a csoportvezető megbízása,
• az írnok kiválasztása,
• a csoport elnevezése,
• az írnok felveszi a csoport névsort.

Egyéni  gyűjtés:  annak  tisztázása,  hogy  egyáltalán  mikhez  kapcsolódhatnak  gondjaink,
örömeink  és  igényeink  (érdekeink).  Tervezett  szempontrendszer:  munkahelyemen,  helyi
közösség(eim)ben.
A kiemelhető egyéni gondjaink, örömeink (értékeink) és igényeink (érdekeink) gyűjtése és
rövid,  de  világos  felírása  egymás  alá.  A  személyes  dolgokat  kihagyjuk.  Azoknak  kell
felkerülnie  a  “Gondjaim”  listára,  amiket  valóban  gondnak  érzünk  és  amik  másoknak  is
gondot jelenthetnek.

• “Gondjaim” című lista
• “Örömeim (Értékeim)” című lista
• “Igényeim (Érdekeim)” című lista

Az egyéni gyűjtőlapokra mindenki felírja a nevét és a tréning végén leadja.
A közös gondok, értékek és érdekek feltárása: a közös rendezetlen gond, érték és érdek
listák véglegesítése. (Ami többször ismétlődik, azt lehet strigulázni.)
A  csoport  közös  rendezett  listáinak  összeállítása  az  ismétlések,  átfedések,  értelmezési
hibák (stb.) kiszűrésével.
Ezek  témakörök  szerinti  csoportosításával  születik  meg  a  közös  gond,  érték  és  érdek
“térképetek“. A továbbiakban alapvetően, csak a gond térképetekkel dolgozunk.

“Címzés”
Annak az eldöntése, hogy az egyes problémák megoldását magunktól (M), a településen
lakóktól  (L)  (V  -  esetleg  külön  véve  a  település  vezetőit?),  az  államtól  (Á),  vagy  ezek
együttesétől (Ö) várjuk?
A továbbiakban azokkal célszerű foglalkozni, aminek megoldásában magunknak is szerepet
szánunk

Elemzés, rangsorolás, kiválasztás
Egy  egyszerű  pontozásos  módszerrel  eldöntjük,  hogy  mely  problémák  súlyosabbak,
fontosabbak,  kezelhetőbbek.):  fontosság/súlyosság,  sürgősségés  a  megoldhatóság/siker-
lehetőség/ráhatás szempontjából
Kiválasztjuk a továbbgondolásra javasolt  problémákat  (alapvetően a rangsorolás alapján,
de, ha az így keletkezett eredménnyel nem értünk egyet, akkor, jöhet a “súlyozásnak” egy
másik köre is.)

Oknyomozó és megoldó/kezelő szakasz
Új 4-6 fős csoportok megalakulása annak alapján, hogy ki melyik problémával foglalkozna
szívesebben. 3 fő alatt és 7 fő fölött nem lehet csoport.
1. A végiggondolás szempontrendszerének meghatározása.
2. A kezelendő gondok lényegi alapjainak (A) és okainak (O) feltárása.
3. A kezelendő gondok ok-rendszere megszüntetésének lehetőségei, stratégia ajánlás.
4. Közös zsűrizés.
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A folyamat lépései

1. A problémafeltáró szakasz max. 7 fős csoportjainak kialakítása
2. Problémák (igények, örömök) egyéni gyűjtése
3. Rendezetlen lista elkészítése
4. A listák rendezése

▪ Kiegészítések, álproblémák kiszűrése, összevonások
▪ Az elemek csoportosítása

5. Az elemek több szempontú pontozása
6. Annak  tisztázása,  hogy  a  jelenlévők  milyen  mértékben  vehetnek  részt  a

megoldásban
7. Kiajánlások a megoldási szakaszra
8. Az eredmények bemutatása teljes körben, a feltáró szakasz zárása
9. Problémák kiválasztása a megoldási szakaszra
10. Csoportok kialakítása a megoldási szakaszra
11. Alapok és Okok gyűjtése, rendezése
12. Stratégiák kidolgozása a leginkább megoldható okok mentén
13. Az eredmények bemutatása, a megoldási szakasz zárása
14. A folyamat zárása, közös értékelése

Az alábbiakban minden egyes lépés fontosabb mozzanatait, szabályait összefoglaljuk, illetve
összeszedjük  azokat  a  szempontokat,  amelyekre  a  képzőnek  különösen  ügyelnie  kell.
Fontos,  hogy  az  alábbi  lépések  egymásra  épülnek,  és  sikerük  elsődleges  feltétele  a
szabályok betartása. A résztvevők mindig csak az adott lépéssel foglalkozzanak, ne akarják
a folyamat egészét egyszerre elvégezni.

Csoportalakítás

A  csoportok  kialakításakor  a  képzők  beosztása  kell  érvényesüljön,  követve  az  ilyenkor
szokásos  szabályokat  (maximum  7  fő  résztvevő,  életkori,  nemi  egyensúlyra  törekvés,
személyiségek  egymást  kiegészítő  volta,  csapdahelyzetek  elkerülése  –  úgymint
házastársak,  barátok,  alá-fölé  rendelt  munkatársak  egy  csoportba  osztása,  stb.).  Fontos
azonban a csoporton belül különböző szerepek kiosztása is. Ez a csoportok saját, „belső”
ügye,  és  a  szereposztás  nagyban  függ  attól,  hogy  van-e  a  képzőnek  megfelelő  számú
csoport-segítője a csapatban. Ha van, akkor a szabályok betartatása, vagyis a moderálás az
ő feladata. Ha nincs ilyen segítő, akkor kell valaki, aki a csoportban vállalja ezt a szerepkört.
Ez a személynek a moderálás miatt saját véleményének kisebb súlyt fog tudni adni, mint a
többiek (ellenkező esetben visszaél szerepkörével).
Vállalásos alapon érdemes a következő szerepeket kiosztani. Kell valaki, aki az időkereteket
figyeli, és időkérés ügyében egyeztet a képzés vezetőjével. Kell választani egy írnokot, aki
gépre viszi az eredményeket. Kell valaki, aki ugyanezt csomagolópapíron vezeti. Kell valaki,
aki  vállalja,  hogy  majd  a  csoportok  munkájának  bemutatásakor  szóvivő  lesz.  A csoport
válasszon nevet és jelmondatot magának.

Egyéni gyűjtés

Az  egyéni  gyűjtéses  szakaszban  a  résztvevők  egyénileg  gyűjtenek  problémákat,  illetve
igényeket,  örömöket  általánosságban,  vagy  a  képző  által  meghatározott  téma  mentén.
Az álproblémák kiszűréséhez fontos, hogy már ezen a ponton figyeljenek arra, hogy minden
problémánk mögött igények állnak, amelyek nem teljesülnek. Az igények kielégülése pedig
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örömforrás,  vagyis  a  probléma  akkor  valós,  ha  ahhoz  igényt,  illetve  örömöt  is  tudunk
társítani. A kiselőadásban ezt fontos kiemelni, és példákkal illusztrálni.
Fontos  kiemelni  azt  is,  hogy  az  egyéni  problémalistára  minden  vonatkozó  probléma  fel
kellene kerüljön. Az egyéni listákat más nem fogja látni, és a csoport saját listájába úgyis
csak azok az elemek kerülnek majd fel, amit az adott illető oda szán.
Szabályok tekintetében a legfontosabb az, hogy valóságosan egyéni legyen a gyűjtés. Az
idejét  mindenki  maga  osztja  be,  tarthat  szünetet,  adott  keretek  között  még  a  helyet  is
megválaszthatja, ahol a gyűjtést végzi. De a többieket ne zavarja, ne legyen beszélgetés,
közös  teázás/kávézás,  stb.  Ezzel  ugyanis  egymást  befolyásolják,  ami  a  módszer
hatékonyságát drasztikusan ronthatja.

Rendezetlen lista

A  rendezetlen  lista  készítésének  lényege,  hogy  felkerüljön  egy  mindenki  által  látható
felületre  (ezt  legcélszerűbb  csomagolópapírra  felvezetni)  az  összes  olyan  elem,  amit  a
résztvevők az egyéni listájukról feldiktálnak – ezekkel az elemekkel fognak a továbbiakban
dolgozni.  Ezt  nagyon  hasznos  számítógépen  is  vezetni,  a  rendezést  és  pontozást  ott
könnyebb végezni.
Fontos, hogy mindenki maga dönti el, hogy saját listájáról miket diktál be a közös listára.
Lényeges  szabály,  hogy  az  egyes  elemeket  ne  minősítse  senki  a  csapatban,  és  ne
kezdődjön beszélgetés. Mindenki lehetőséget kap az általa gyűjtött elemek feldiktálására,
illetve, ha idő közben eszébe jut valami, bővítheti egyéni listáját, és egy következő körben
ezeket feldiktálhatja. Javasolt egyénenként haladni, és több körben is végigvenni mindenkit.
Mindez az időbeosztást is befolyásolja,  fontos, hogy mindenki megfelelő mennyiségű időt
kapjon a megadott keretben.
Ha valami nem érthető a csapat valamely tagja számára, a megértést elősegítő kérdéseit
felteheti – de ne alakuljon ki „traccsparti”, vagy „sztorizás”.
Fontos  tisztázni  a  résztvevőkkel,  hogy  lesz  lehetőség  az  egyes  elemekről  beszélgetni,
értékelni  azokat,  kiegészíteni,  de  későbbi  szakaszokban.  Itt  az  a  cél,  hogy  minden
alapgondolat felkerüljön a közös listába, és minél hamarabb, felesleges kitérők nélkül.
Kiemelten fontos, hogy egyetlen problémafelvetés (igény, öröm) se legyen minősítve, főleg
nem negatívan! Mindenkinek más jelent gondot, és ebben a szakaszban legtöbbször nem
értik még egymást a résztvevők – mást értenek szavak, kifejezések alatt. És nem jó elvenni
a kedvét egyetlen résztvevőnek sem indokolatlan minősítéssel.

Kiegészítések, álproblémák kiszűrése, összevonások

A következő két szakasz akár egyben is végrehajtható, ha az idő, a résztvevők tapasztalata,
illetve a problémalisták azt engedik. Ezek lényegében a listák kiegészítését, rendszerezését
és egyszerűsítését  célozzák.  Tapasztalatlanabb  résztvevői  kör  esetén azonban érdemes
különválasztani ezt és a következő lépést.
Ebben  a  szakaszban  a  rendezetlen  lista  elemeinek  előrendezése  a  feladat:  a  lista
kiegészítése (az előző  nap óta felmerült  gondolatokkal,  de ne túl  sokkal!),  és  az  egyes
problémaelemek  felülvizsgálata  (törölni  a  törölhetőket,  illetve  összevonni  az
összetartozókat), továbbá az álproblémák kiszűrése. Ez utóbbihoz sok tapasztalatara van
szükség,  nem  várható  el  a  résztvevőktől,  hogy  első  alkalommal  minden  álproblémát
kiszűrjenek. Éppen ezért itt kiemelten fontos az időkeret betartatása, nem jó, ha ezzel az
egyébként  elég nehéz  lépéssel  túl  sok idő  megy el.  Elegendő,  ha a leginkább  jellemző
álproblémákat kiszűrik.
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Módszertanilag egy jó megoldás, ha a probléma felvetője megfogalmazza a problémát igény
és öröm formájában.  Így kiderülhet,  ha nem is a valódi problémáját  fogalmazta meg. Az
eredmény alapján az elem törölhető, vagy átfogalmazható.
Ebben a szakaszban már beszélgetnek a résztvevők, és értékelik (nem minősítik!) az egyes
elemeket.  Fontos figyelni,  hogy senki se uralhassa el  túlságosan a beszélgetést,  nyilván
mindenkinek „elsőbbsége” van a saját maga által feldiktált problémák kapcsán. Egy feldiktált
probléma törléséről pedig szerencsés, ha végül mindig az azt felírató személy dönt. Ehhez
érdemes tudatosítani azt is, hogy később, a pontozás során az egyes problémák súlya úgyis
kiderül, elrendeződik.
Nem szabad hagyni, hogy a megbeszélés traccs-partivá váljon.

Csoportosítás

Az áttekinthetőség érdekében a csoportnak tematikusan csoportosítani  kell  az elemeket.
Fontos, hogy egyik problémacsoport se legyen túl nagy vagy túl kicsi. A tematikát a csoport
maga határozza meg, fontos,  hogy ez átlátható,  egyszerű,  könnyedén követhető legyen.
Tapasztaltabb  csapat  esetén  érdemes  kiemelni,  hogy  kerülendő  az  „egyebek”  kategória
létrehozása. Figyelni  kell  továbbá arra, hogy tényleg tematikusan, és ne súlyosság, vagy
megoldhatóság, stb. szerint csoportosítsanak (arra ott lesz a pontozás).
Ebben a szakaszban az lehet kritikus hiba, hogy mikor már az elemek egy része besorolásra
került  egy  adott  logika  mentén,  valaki  hirtelen  egy  új,  „jobb”  besorolási  logikát  talál  ki.
Ilyenkor mindenképpen jó maradni az eredetinél (ebben az időkeretben nincs idő teljesen
kidolgozni egy új besorolási rendszert, és azt megérteni, azonosulni vele). Hasznos ilyenkor
felírni  külön  az  új  csoportosítási  szempontrendszert  is,  hiszen  értéket  képvisel,  és  a
javaslatot tevő sem érzi becsapva magát.

Pontozás

Az összerendezett és csoportokba osztott elemeket tartalmazó listákkal már áttekinthetően
lehet dolgozni, és a rendezési folyamat során mindenki részletesebben megismerkedhetett
minden, a listában szereplő problémával.  Ezek után az egyes elemek pontozása történik
négy szempont szerint, egy 5-ös, vagy (ha van idő rá) 10-es pontozási rendszerben. 
A szempontok: fontosság (minél inkább jellemző rá, annál nagyobb az érték),  súlyosság, a
megoldás  sürgőssége,  illetve  a  megoldhatóság (a  sikeres  megoldás  esélye).  A
legkomolyabb  nehézség a fontosság és  a  súlyosság  közti  különbség  megértése.  Ha ez
nagyon nem megy, akkor ez a két szempont összevonható. A teljes skálát használják, ne
csak a közép- vagy szélsőértékeket.
A  teendő  módszertanilag  nagyon  egyszerű:  mindenki  egymaga  pontozza  az  egyes
elemeket, majd az eredményeket összeadják közösen. Így minden elemhez tartozni fog egy
összesített  fontosság,  súlyosság,  stb.  pontérték,  illetve  egy  összesített.  Ehhez
használhatóak elektronikus segédeszközök. 
Az összesítés külön is elvégezhető.

Kik oldhatják meg a problémát?

A pontozás után, a megoldási szakasz előkészítéseként fontos az egyes elemeket még egy
szempontból  értékelni,  kategorizálni;  be  kell  sorolni  az  elemeket  az  alábbi  lehetőségek
szerint, és külön jelölni a pontozás eredményei mellett:

 A  probléma  megoldása  elsősorban  a  jelenlévőktől  függ  (egyénként,  vagy  akár
közösen).
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 A probléma megoldása függ a jelenlévőktől (egyénenként, vagy közösen), de mások
részvétele is szükséges.

 A probléma megoldása elsősorban nem a jelenlévőktől függ.

Ajánlások

A fentiek alapján a csoportok kiválasztanak 2-3 problémát, amelyet a megoldási szakaszban
felkínálunk.  Ezeknek  mindenképpen  a  jelenlévők  által  megoldható  problémák  közül  kell
kikerülniük, figyelembe véve a pontozás eredményeit.

Az eredmények bemutatása, a feltáró szakasz zárása

A csoportok bemutatják egymásnak az eredményeiket, a rendezett listát a pontozással és
besorolással, illetve röviden beszélnek a választott ajánlott problémákról.
A csoportoknak le kell adnia a képzőnek:

 a rendezetlen listát,
 a rendezett listát a pontozás eredményeivel, megoldhatósági besorolással,
 az ajánlott problémákat.

Végül a vezető értékeli a folyamatot.

Problématérkép és a probléma-megoldási szakasz

A probléma kezelési-megoldási szakasz két részre bontható, és ezeket követheti a probléma
konkrét megoldásának folyamata.
Első  feladat  annak  felmérése,  hogy  a  kiválasztott  probléma  hogyan  kapcsolódik  más
gondjainkhoz.  Minden  problémánk  alapja,  vagy  közvetlen  oka  egy  másik  probléma.
Problémáink teljes rendszere egy hálózatot alkot, így ennek részletes feltárása, felrajzolása
(problémaháló vagy problématérkép) kijelöli a megoldási stratégia lényegi elemeit. Mivel a
feltárási szakaszban az egyes problémákat részletesen kielemeztük, a problématérkép nem
csak a problémáink kapcsolódásait adja meg, hanem a legsúlyosabb területekre, az okokra
is rámutat, illetve láthatóvá teszi, mely problémák oldhatóak meg sikereséllyel.
Nem  mindig  cél  teljes  problématérkép  készítése.  Kiscsoportokban  egy-egy  problémát
részletesebben körüljárunk, így a hálózat egy csomópontjával foglalkozunk (ha arra konkrét
megoldási stratégia születik, az önmagában is komoly érték).
Második  feladat  annak  meghatározása,  hogy  mely  konkrét,  egyszerűen  kezelhető  ok
megszüntetése segíti elő leginkább a választott probléma megoldását. Ezek kezelésére már
konkrét cselekvési tervet lehet készíteni, ami gyakran automatikusan megoldja a választott
(nyilván nagyobb súlyú) problémát.

Problémák kiválasztása és csoportalakítás a megoldási szakaszra

A feltáró szakaszban kiajánlott problémák közül csapatonként eggyel fognak kiscsoportban
foglalkozni a továbbiakban. Lehetőleg a számukra fontos probléma kerüljön terítékre. 
Célszerű a csoportokat úgy alakítani, hogy melyik résztvevő melyik problémával foglalkozna
szívesen.  Továbbra  is  fontos  a  létrejövő  kiscsoportok  viszonylagos  belső  és  külső
egyensúlyát megőrizni.
A  csoportalakítás  része  a  csoporton  belüli  szereposztás,  ami  megegyezik  a  feltáró
szakasznál leírtakkal.

44



Alapok és okok

A  csoportmunka  első  tartalmi  lépése  a  probléma  alapjainak  és  okainak  gyűjtése  és
rendezése. Az alapok olyan problémák, vagy helyzetek, amelyek önmagukban nem idézik
elő a vizsgált problémát, viszont elősegítik (vagy egyszerűen csak nem akadályozzák meg)
annak kialakulását. Az okok azok, amik konkrétan előidézik a problémát. Egyedül az okok
megszüntetésével oldhatjuk meg a problémát.
Az első lépés az alapok és okok egyéni gyűjtése, majd ezekből rendezetlen lista készítenek
a csoportok. Mindez a problémagyűjtésnél leírt alapelvek mentén történik.
Ezt követi az okok kiválogatása, rendezése.
Érdemes a gyűjtés során a problémalistákat (mindegyik feltáró csoportét) böngészni, mert a
sikeres problémafeltárás során minden ide tartozó elem pontozva, rendezve felkerült ide.

Az okok rendezése

Az okok kiválogatása után fontos azokat is rendezni. Itt két kérdést kell tisztázni: az egyik,
hogy milyen kapcsolatban állnak az okok magával a problémával, és egymással; a másik,
hogy ezek hogy szüntethetőek meg?
Az okokat tematikusan rendezzük (milyen módon kapcsolódnak a választott problémához),
esetleg  felrajzoljuk  (problémabokor,  gráf,  problémafa),  így  jobban  láthatóvá  válnak  a
kapcsolódásaik.

Stratégiák kidolgozása

A  fentiek  sikeres  végrehajtása  után  megalkothatóak  a  problémakezelés  stratégiái.  Ezt
sokféleképpen  el  lehet  készíteni,  az  alábbi  a  legegyszerűbb:  a  választott  probléma
legmeghatározóbb, legkezelhetőbb okai mentén meghatározzuk a stratégia kezdő lépéseit,
és haladunk a többi irányába, amíg elegendő ok megszűnik, vagyis a probléma megoldódik.
Érdemes  a  stratégia  első  elemei  közül  néhányat  részletesebben  is  átbeszélni,  és  egy
cselekvési tervet felvázolni.

Az eredmények bemutatása a megoldási szakasz zárása

A csoportok bemutatják egymásnak, hogy mire jutottak.

A folyamat zárása, közös értékelése

Fontos  a  folyamat  kapcsán  visszajelzéseket  kérni  és  adni,  a  felmerülő  kérdésekre
válaszolni, fogadni a pozitív és negatív kritikai megjegyzéseket, javaslatokat.

Háttéranyagok

A Problémafeltáró és Kezelő Tréning vázlatos leírása

Ajánlott olvasmányok és források

Majár János dr. (2010): A közösségfejlesztés módszertára. Csillagpor Alapítvány, Szolnok
http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41231 (letöltve: 2017.09.26.)

Koromné Seri Anikó (2001): Problémafeltáró és kezelő hét tréning. 5-22.o. 
http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41178 (letöltve: 2017.09.26.)

Pál Tamás (1992): Igazlátó Nap. Iskolapolgár Alapítvány, Budapest. 
http://szavaiistvan.freeweb.hu/irodalom/igazlatonap1.pdf (letöltve: 2017.09.26.)

45

http://szavaiistvan.freeweb.hu/irodalom/igazlatonap1.pdf
http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41178
http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41231


4. KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS – A MŰKÖDÉS ÉS MŰKÖDTETÉS 
MÓDSZEREI

1. A közösségi művelődés új elmélete 

Cél

Ismerjük meg a közösségi művelődés elméletét és hátterét, igazodjunk el a közművelődés
rendszerében. Ismerkedjünk a művelődés és a közösségek társadalmi hátterével, ismerjük
meg alapfogalmait. Térképezzük fel a környezetükben elérhető intézményeket, lehetséges
partnereket. Értsük a közösségi művelődés céljait és lehetőségeit, tudjuk beazonosítani és
kiválasztani  azokat  a  célterületeket,  amelyek  fontosak  számunkra  és  a  közösségeink
számára.  Mutassunk  rá  azokra  a  területekre,  ahol  aktivitásainkat  kifejthetjük,  ahol
kapcsolódni tudunk a közösségi művelődés rendszeréhez.

Témák

1. Történet és alapfogalmak
2. Intézmények, szakemberek
3. Közösségi művelődés

1. Történet és alapfogalmak

1. A művelődés története

A középkori, és sokáig az (elmaradottabb) falusi műveltség jellemzője volt, hogy apáról fiúra
szálltak a tudások, a tudásátadás és kommunikáció egyszerre történt. A polgárosodással a
műveltség terepei is a polgári  kezdeményezések lettek, a tudásátadás intézményesült  és
specializálódott,  ezek  valamilyen  formában  a  XX.  század  első  felére  a  legkisebb
településeken is megjelentek.

A kelet-európai államok elmúlt fél évszázadában a gondoskodó (paternalista) állam uralta a
(köz)művelődést, az általa kialakított keretek közt terjesztette az általa kiválasztott értékeket
(TTT,  tilt-tűr-támogat).  Ebben  a  korszakban  alakult  ki  a  magyar  közművelődési
intézményrendszer, amelyet jelentős állami támogatás tart fenn a mai napig. Ez a rendszer
eluralta az önálló kezdeményezéseket, elsorvasztotta a részvételt.

2. Alapfogalmak

Érték
ami  kielégíti  valamilyen  szükségletünket;  az  anyagi,  szellemi  és  érzelmi  „dolgok”  azon
tulajdonsága,  amiért  szükséges nekünk.  Az  értéket  meghatározza,  hogy az  előállítására
mennyi  időt,  munkát,  szellemi  és  lelki  energiát  kell  ráfordítani.  A  szükségleteink  és  az
értékeink is a társadalmunk „termékei” – amelyeknek egyénenként más-más a fontossági
sorrendje.

Műveltség
a használható értékek ismerete.
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Kultúra
a társadalom által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége; az adott társadalom
műveltségének teljes  körű  megnyilvánulása  (a szellemi  javak és  a  műveltségi  színvonal
kifejeződése).

Civilizáció
a társadalmi-gazdaság működése fejlettségének illetve a társadalom anyagi-műszaki bázisa
fejlettségének kifejeződése.

Közművelődés
ismeretátadás,  ismeretszerzés,  valamilyen  értékek  és  értékrendek  megismerése,
megismertetése. (Ebben az esetben a „köz” maradvány, amellyel mindig az aktuális politika
jelezte, hogy a társadalom mely részét tekinti  maga számára érvényes többségnek vagy
összességnek: nép – köz – polgárok – magyarok – emberek)

Közösségi művelődés
közösségben, azaz valamennyire „mi” tudatú csoport (a baráti csoportoktól kezdve egészen
a különféle együttesekig) keretében folytatott ismeretszerzés, értékátadás, amely egyszerre
fejleszti  az  egyént  és  csoportot  is.  Az  ilyen  közösségek  létrejöttének  és  működésének
segítése,  a  működő  közösségek  együttműködésének  fejlesztése  az  állami
intézményrendszerrel.

Közösségfejlesztés
közösségek létrejöttének és működésének segítése, a közösséget alkotó emberi kapcsolatok és az
általuk végzett tevékenységek minőségi változása, tehát fejlődése. 

2. Intézmények, szakemberek

1. Intézmények

A művelődés szolgálatában számos intézmény rendszer,  intézmény hálózat,  ezekben és
ezeken  kívül  dolgozó  főállású  és  önkéntes  szakember  dolgozik.  Vannak  országos  és
regionális hálózatok (NMI, MANE, KKOSZ, UN, stb.), minisztériumi háttérintézmények (HH,
OSZK, stb.), önkormányzati (társulási) fenntartású (vagy megállapodás keretében működő)
kulturális  intézmények  (az  új  tv.  szerint:  művelődési  ház,  művelődési  központ,  kulturális
központ,  többfunkciós közművelődési  intézmény,   népfőiskola,  népi  kézműves alkotóház,
gyermek-,  illetve  ifjúsági  ház,  valamint  szabadidőközpont).  Ezek  hatóköre  különböző,
azonban segítség mindenhonnan kérhető.
A  művelődési  intézményrendszeren  kívül  is  léteznek  olyan  intézmények,  amelyek
művelődési feladatokat is ellátnak (iskolák, szociális szolgáltatók, stb.).
Az  intézményekben  dolgozó  szakemberek  elnevezése  a  közelmúltban  sokat  változott
(népművelő, művelődés-szervező, felnőttképző, szervező, közösségfejlesztő, stb.), azonban
az nem változott, hogy szakmai partnerként kereshetőek.
A települések életét alapvetően határozza meg, hogy a helybéli igényeket alaposan ismerő,
az  igényekre  figyelő  személy(ek),  mennyiben  tudják  mozgósítani  a  rendelkezésre  álló
erőforrásokat, és a település közösségeit.

47



2. Partnerek

A  környezetünkben  elérhető,  partnerként  megkereshető  intézményeket,  szakembereket
(név, cím, elérhetőségek) összegyűjtése hasznos segítség lehet.

3. Közösségi művelődés

1. Közösségi élet, közösségi művelődés

A demokráciát csak közösségben, közösségi tevékenységek közben lehet megélni, itt lehet
megtapasztalni  a  közvetlen  demokrácia  működését,  itt  lehet  fejleszteni  a  demokrácia
működéséhez szükséges személyes képességeket.
A globalizáció mindent uraló hatás, mint minden folyamatnak ennek is vannak előnyei és
hátrányai  (pl.  az  Internet  segítségével  sokkal  könnyebben  elérhetőek  az  információk,
azonban a virtuális kapcsolatok elidegenedést és egyéb problémákat okoznak). A digitális
világ  a  különböző  generációkat  különböző  módon érinti.  A  fiatalok  az  egész  világon  jól
kezelik  az  eszközöket,  azonban  a  magyar  felnőtt  lakosság  jelentős  lemaradásban  van.
Tudatosabb hozzáállás, tudatos választás szükséges ezek megfelelő, valódi igényeinkhez
igazodó kezeléséhez.  A digitális  eszközök megismerése szükséges,  a használatban álló
eszközöket be kell építeni a közösség-fejlesztésbe.
A magyar  átlaglakosság  jobb  körülmények közt  él,  mint  50  évvel  ezelőtt,  és  jobban  az
emberiség nagy részénél is – azonban a jól-lét relatív. Fel kell ismernünk, hogy melyek a
valódi igényeink, melyek azok amelyek valóban szükségesek a pozitív életminőségünkhöz,
a  boldogságunkhoz,  és  ebben  szükséges  fejlődnünk.  A  közösségi  lét  segít  ennek
megtalálásában, megélésében, és ennek pozitív hatása van a gazdasági fejlődésre is.
A társadalmi  összetartozás azért  is  fontos,  mert  a  társadalom egészét  meghatározza a
legelmaradottabb  rétege  (a  leszakadók,  vagy  szigetek,  és  a  belőlük  fakadó
közbizonytalanság), ezek felzárkóztatása meghatározó. A magyarok összefognak a bajban,
fontos lenne, hogy pozitív célok érdekében is együtt tudjunk működni.
Hagyományos  értékeinket  csak  mi  őrizhetjük  meg,  saját  országunkban  csak  olyan
értékrenddel tudunk boldogulni, amely a hagyományainkban gyökerező kreativitásból fakad.
A  modern  társadalmakat  értékeikkel,  hagyományaikkal  tisztában  lévő  polgárok  tudják
irányítani.
A  szabadidő  értékes  eltöltésével  az  egyén  nem  csak  önmagát  fejleszti,  hanem  hat  a
környezetére, közvetve a társadalomra is.
Külön(leges) figyelmet igényelnek a fiatalok, a romák, és a munka világából kiesettek.

2. Jövőkép

Cél: a közösségi művelődés megerősítése, megújítása, a társadalom rehabilitálása a kultúra
sajátos  eszközeire  építő  közösségek  és  a  közösségi  megoldások  középpontba
helyezésével,  építve  a  közösségekre  és  azok  szándékaira,  igényeire  és  szükségleteire.
Elsődleges ezek létrejötte és fejlesztése.
„A társadalom sűrű szövetű, összetartó, szolidáris, krízisek esetén – az erős, befogadó és
nyitott közösségek által – megtartja polgárait. 
A társas, a közösségi, a politikai és az üzleti kapcsolatok a kölcsönös bizalmon alapulnak,
társadalmi közmegegyezésnek örvendő, építő értékek hatják át azokat. 
Az emberek méltósággal, polgárként élik életüket, felelősséget éreznek önmaguk, továbbá
szűkebb  (rokoni,  baráti,  ismerősi)  és  tágabb  (szomszédsági,  települési,  nemzeti)
közösségük jelenéért, jövőjéért. Rendelkeznek mindazon információkkal és képességekkel,
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amelyek szükségesek ahhoz, hogy felelősségüket kiteljesítsék, alakíthassák mind a maguk,
mind pedig közösségeik sorsát. 
A  részvételi  demokrácia  és  a  nyilvánosság  intézményeinek  köszönhetően  az  emberek
széles  köre  vesz  részt  felelősen,  informáltan  és  tudatosan  az  őt  érintő  döntések
meghozatalának folyamatában. 
Az emberek ismerik és értik történelmüket, hagyományaikat, továbbá a társadalom értékeit
és normáit, készek és képesek azok ápolására, ahogyan megújítására is.
A  gazdasági  szereplők  számára  a  tisztességes  profitszerzés  mellett  a  fejlődés
fenntarthatóságának biztosítása és a közjó szolgálata az elsődleges cél.”  (Közös jövőnk,
2011)

Értékek, alapelvek
Szeretet, befogadás és szolidaritás

 A közjó szolgálata
 Bizalom, nyitottság, közösség, részvétel
 Sokszínűség-sokféleség (szubszidiaritás)
 Vidék- és városfejlesztés összhangja
 Fenntarthatóság
 Minőség

Hatásterületek, átfogó célok
 Kohézió, közbizalom, nyitottság, részvétel
 Tudás, kreativitás és kompetencia
 Hagyomány, értékek, normák és modernitás
 Ifjúságfejlesztés
 Gazdaság, vállalkozási-vállalkozói kultúra
 Kikapcsolódás, szórakozás, rekreáció
 Intézmény- és szolgáltatásrendszer

Háttéranyagok

Beke Márton – Ditzendy Károly Arisztid (szerk.) (2011): Közös jövőnk – Vitairat a közösségi 
művelődés megújításának stratégiájáról. http://docplayer.hu/1368207-Kozos-jovonk-
vitairat-a-kozossegi-muvelodes-megujitasanak-strategiajarol-2011-februar.html (letöltve: 
2017.09.26.)

Ajánlott olvasmányok és források

Andrásfalvy B. (2009): A hallgatóság nélküli népművészet. Folkszemle. 
http://folkradio.hu/folkszemle/andrasfalvy_hallgatosagnelkulinepmuveszet/index.php

Arató György, Ditzendy Károly Arisztid, Beke Márton, Brüll Edit, Fórizs Zoltán, Horváth Viola,

Jantyik Zsolt, Kelemen László, Mák Kornél, Szentei Tamás és Pósfai Péter, összeállította 

Cserép László és  Dr. Németh János István: A Magyar Közművelődés Országos 
Szakpolitikai Koncepciója 
http://andragogiaiszakbizottsag.hahonlapkell.hu/mu_pdfs/mu_32/A_magyar_kozmuvelo
des_szakpolitikai_koncepcioja.pdf (letöltve: 2017.09.26.)

Közösségi művelődés – Ifjúságfejlesztés, Közösségi művelődés, Közösségfejlesztés. 
Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez 1., Nemzeti 
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Művelődési Intézet, 2015 
http://kozossegimodszertar.nmi.hu/storage/upload/Kiadvanyok//1.%20Kozossegi_muvel
odes.pdf (letöltve: 2017.09.26.)

IKSZT Módszertani és minőségügyi kézikönyv 
http://ikszt.modszerkozpont.hu/kezikonyv/IKSZT_M%C3%B3dszertani_%C3%A9s_min
%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_k%C3%A9zik%C3%B6nyv (letöltve: 2017.09.26.)
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2. Projekt-menedzsment (feladat-kezelés) és szervezés 

Cél

Gondoljuk végig egy konkrét esemény tervezése mentén, hogy milyen feladatokat kell ellátni
a  programok,  a  tevékenységek  megszervezése,  lebonyolítása  során.  A  keretrendszert
mentén  végiggondolhatóak  a  hosszabb  és  a  rövidebb  rendezvények  szervezése  és
lebonyolítása.
Egy jól  használható általános keretrendszer bemutatása, az eddig ismertetett  rendszerek
(közösségfejlődés,  vezetés)  felhasználásával,  amely  segít,  hogy  átlássuk  a  feladatokat.
Tudjuk, hogy a konkrét rendezvény csak egy elem a közösség fejlődésének folyamatában,
és ehhez képest értékeljük a lehetőségeket és a nehézségeket.

Témák

1. Keretrendszer bemutatása
2. Szervezési csoport-feladat
3. Közös értékelés

1. Keretrendszer bemutatása

1. A programtervezés keretei

Azért  szervezünk  programokat,  hogy  fejlődjünk,  fejlődjön  a  közösségünk.  Minden
programnak van egy konkrét célja, és ezzel összefüggésben egy közönsége.

Tervezés

cél a program céljának meghatározása – 
az előzmények figyelembevételével

vezetői-segítői kör szerepek elosztása, folyamatos 
együttműködés és fejlesztés, a 
feladatok elosztása, folyamatos 
kommunikáció

célközönség a résztvevők várható száma, 
összetétele, veszélyforrások

előkészítés, tervezés eszközök, erőforrások, költségvetés, 
PR

Lebonyolítás

időrend, szabályok az időrend és szabályrendszer 
betartása, a résztvevők 
biztonságérzetének fenntartása 
céljából
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a közös tevékenység szerepe a közös (alkotó)tevékenység a 
résztvevők közt közösséget alakít ki, 
elmélyül a kommunikáció, egyéni- és 
közösségi fejlődést generál

a regenerációs szakasz a résztvevők otthonérzetének 
kialakítása, alapvető (fizikai) igények 
biztosítása

konfliktusos időszak különböző feszültséget élnek meg, 
ezek egy része előre viszi a 
folyamatokat, másik része kezelendő, 
elfárasztja a résztvevőket

Értékelés

a folyamat zárása sikerek megosztása, elköszönés, 
„viszlát később”

a folyamat utóélete, 
dokumentáció

az eredmények közzététele 
(beszámoló, fotó, videó, stb.), a 
tanulságok rögzítése

2. Hirdetés, reklám

A  program  jellegétől  és  a  célközönség  összetételétől,  nagyságától  függően  kell
megválasztani  a  program  terjesztésének  eszközeit,  módszereit,  a  reklámra  fordítható
erőforrások és költségek nagyságát.
Az érdeklődőket is segíti, ha egységes arculatot tervezünk a programnak, és a közösség
arculati  elemeinek  (logók,  nevek,  címek,  webes  elérhetőségek,  stb.)  állandó  használata
erősíti az összetartozást, a helyi identitást és a közösség marketingjét,.

3. Költségvetés

A program eleminek kialakításakor figyelni kell, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyban
legyenek. Nonprofit  tevékenységnél a kiadás ne legyen magasabb, mint a rendelkezésre
álló/várható bevétel – a pozitív mérleg (megmaradó többlet) nem elvárás, de lehetséges.

 pénzbeli és természetbeni
 kiadások: dologi, személyi, felhalmozási
 bevételek:  saját  ráfordítás,  támogatások (szponzorok),  pályázatok (ideális  esetben

egyenlő, 1/3-1/3 arányban)
 lásd mellékelt költségvetési táblázat (ez pályázatoknál is hasonló)

2. Szervezési csoport-feladat

A  résztvevőket  5-7  fős  csoportokba  osztjuk,  kiválasztanak  egy  tetszőleges  programot,
választanak  egy  vezetőt  (programgazda),  és  a  vezetésével  megtervezik  a  programot.  A
legjobb, ha egy konkrét megszervezendő programot terveznek meg, ha nincs ilyen, akkor
választanak  (nyári  napközi,  nyugdíjas  varró  műhely,  recept  klub,  gyermek  játszóház  –
ünnephez  kapcsolódóan,  csoport  jubileuma,  közös  utazás,  faluhoz  kapcsolódó  egyházi

52



ünnep, település jeles személyiségének ünneplése, közösségi tér átadás, települési újság,
elszármazottak napja, gasztro-nap, gazdakör éves programja, helyi termékek vására, stb.) 

3. Közös értékelés

A csoportok az elkészült programterveket bemutatják egymásnak, közösen értékelik.

Az értékelés szempontjai

 Használták a keretrendszert?
 Teljes (minden fontos területet érint)?
 Megvalósítható, reális?
 Fenntartható?

Háttéranyagok

koltsegvetes_tabla.xls

Ajánlott olvasmányok és források

Majár János dr. (2010): A közösségfejlesztés módszertára. Csillagpor Alapítvány, Szolnok
http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41231 (letöltve: 2017.09.26.)
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3. Internet és adminisztráció a közösségek szolgálatában

Kommunikációs csatornák és kezelésük (közös elektronikus dokumentáció készítése)

Cél

Összegezzük és erősítsük meg a tapasztaltakat és tanultakat, osszák meg élményeinket, jó
élményekkel zárjuk le a sorozatot.
Találjuk meg azokat a lehetőségeket, amerre tovább tudnak indulni. Legyen lelki tartalékunk
a  további  tevékenységünkhöz.  Legyen  elképzelésünk,  ötletünk,  jövőképünk  a
továbblépéshez.  Éljük  meg,  erősítsük  meg  a  folyamat  közben  szerzett  élményeket,
rendeződjön a tudásunk.

Témák

1. Élménymegosztás
2. Jelenből a jövőnek! – emlék magunknak (Jelen vagyunk! – megjelenés az Interneten)
3. Esettanulmány
4. „… írd a hátára!”
5. Kollázs
6. Értékelés, záró-kör

1. Élménymegosztás

A szerzett legkedvesebb élményünket, emlékünket, örömünket  idézzük fel, intim módon. A
résztvevők kettesével körbeállnak, egy külső és egy belső kört alkotva. A képző felteszi a
kérdést.  A  külső  körből  mindenki  elmondja  a  belső  körben  álló  párjának,  majd  a  belső
mondja el a külsőnek, 2-2 percben. A belső kör egyel tovább lép, és a képző újabb kérdést
tesz fel – amíg körbe nem érnek.

 Mi volt a legnagyobb élményed a képzés alatt?
 Milyen félelmed volt, ami eloszlott?
 Mi volt a legfontosabb, amit tanultál?
 Minek örülsz a legjobban?
 Milyen ismeretségnek örülsz a legjobban?
 Mit tanultál, mi az amit mindenképpen meg szeretnél csinálni otthon?
 Ki az a csoportból, akivel a jövőben is tartani fogod a kapcsolatot?
 Miben erősítette meg ez a képzés?
 Mi az amin változtatni fogsz?

2. Jelenből a jövőnek!

1. Emlék magunknak

Az élményét mindenki ossza meg a képzés közös felületén egy általa készített vagy letöltött
fénykép  kíséretében.  Ezek  a  gondolatok  a  csoporton  belül  maradnak,  és  a  közösen
tapasztaltakra épülnek.

54



2. Jelen vagyunk! – megjelenés az Interneten

Akinek van kedve ossza meg valamelyik Internetes felületen a képzésen szerzett élményét
egy általa készített vagy letöltött fénykép kíséretében. Ezek a gondolatok nyilvánosak, és
olyanoknak szól, akik nem vettek részt a közös munkában.

3. Esettanulmány

Az  esettanulmány   olyan  vizsgálati  módszer,  amely  a  sajátságos  viselkedésben  és
működésben  keresi  az  általánost.  Célja:  egyedi  közösség,  esemény,  folyamat  átfogó
(komplex), az eseményeket és cselekvéseket összefüggéseikben szemléltető bemutatása.

A  vizsgált  esetet  a  maga  teljességében  mutatja  be.  Kitér  a  működésének  különféle
aspektusaira és a köztük levő (belső) kapcsolatokra, oksági viszonyokra, valamint a (külső)
környezettel  kapcsolatos  összefüggéseire.  Célja  a  folyamatokat  és  sajátosságokat
befolyásoló  belső  összefüggések  és  környezeti  tényezők  feltárása;  hatásaik  és  időbeli
változásaik bemutatása.

Legfontosabb  feladat  az  eset  kiválasztása,  megbízhatóságát  és  érvényességét  egyedi
tulajdonságai  biztosítják:  a  releváns  megfigyelés,  és  a  megfelelő  adatszolgáltatók.
Nem cél az általánosan jellemző kiválasztása, választhatunk átlagos, a többséghez hasonló
vagy szélsőséges, különleges esetet is.

Az esettanulmány készítés folyamata 

1. Témakörök: a vonatkozó elméleti fogalmak és modellek áttekintése, a vizsgálandó témák
meghatározása.

2.  Anyaggyűjtés:  információk  gyűjtése  többféle  módszer  egyidejű  alkalmazásával
(statisztikai adatok, nyilvános dokumentumok, személyes dokumentumok, interjúk).

3. Rendszerezés: a kapott információk rendezése és a köztük lévő kapcsolatok feltárása, a
lényeg kiemelése.

4.  Bemutatás:  minden  aspektus  -  egységes  keretben,  összefüggéseiben.  A  jellemzőket
értelmező  és  magyarázó  szöveg  elkészítése  a  felhasznált  elméleti  keret  kategóriáit,
modelljeit tükröző struktúrában.

4. „… írd a hátára!”

1. Írd a hátára!

„Ha nem akarod a szemébe mondani,  írd a hátára!” Mindenkinek egy lapot ragasztunk a
hátára,  a  teremben  össze-vissza  mászkálva  mindenki  ráírja  üzeneteit,  gondolatait,
véleményét az érintett hátán lévő lapra.

2. Beszéljük meg!

Mindenki leveszi a hátáról a saját lapját és elmondja, hogy mi van rajta, és mik az ezzel
kapcsolatos érzelmei.
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5. Kollázs, gondolattérkép

Kollázs

Készítsünk művészi eszközökkel egy összefoglalást a képzésről, a képzéssel kapcsolatos
érzéseinkről.
Az  újságok  képei  és  az  eszközök  segítségével,  4-6  fős  kiscsoportokban  készítsenek
kollázst,  amelyben  összefoglalják  a  képzésen  szerzett  élményeinket.  Válasszanak  egy
központi gondolatot, címet, és köré építsék fel az alkotást. Majd az alkotásokat bemutatják
egymásnak, és publikálják a csoport közös felületén (kép vagy videó).

Gondolattérkép (elmetérkép - mindmap)

A képzésen szereplő témák és a hozzá kapcsolódó kulcsfogalmak szerepelnek különböző
méretű,  alakú  színes  lapokon  (ezeket  előre  el  kell  készíteni).  Ezeket  kell  rendszerezni,
látványosan elhelyezni, illusztrálni egy tacepaón, majd bemutatni.

Témák és kulcsfogalmak
Ismerkedés: otthonlét/otthon-érzet,  regeneráció,  otthon lenni a helyen, egymás közt és a
tevékenységben
Rendezés: adminisztráció/dokumentáció, kapcsolattartás (kommunikáció)
Célrendszer: emberek, tevékenységek, terek
Csapat: csoport, csoportszerep, együttműködés, kapcsolat
Személyiség rangúság: (organikus) fejlődés, életszakasz(ciklus), tanuló szervezet, 
Kommunikáció: egyén, közösség, közösségfejlődés, a kommunikáció fejlődése
Pedagógiai  tervezés:  csapattagtípusok,  vezetés  és  management,  vezetési  nyolcas,
kommunikációs-nyelvi kódok
A  segítőiség  alapelvei:  segítés,  segítő  beszélgetés,  bizalom,  párbeszéd,  értő  figyelem
(rogersi  elvek),  Johari  ablak,  együttműködő (erőszakmentes) kommunikáció,  "Hatosfogat"
segítői kerék
Közösségsegítés alapelvei és módszerei: segítői rendszerek, szupervízió, probléma feltáró
és kezelő tréning módszer
Probléma feltáró és Kezelő tréning módszer: egyéni gyűjtés, rendezetlen listák, rendezett
listák,  álproblémák,  pontozás  és  rendszerezés,  problématérkép,  alapok  és  okok,
problémamegoldási stratégiák
Közösségi művelődés: érték, műveltség, kultúra, közművelődés, közösségi művelődés
Projekt-menedzsment: tervezés, lebonyolítás, értékelés, reklám, költségvetés
Jövőkép: egyéni-közösségi célok, közjó és jóllét

Háttéranyagok

A képzésen szereplő témák és a hozzá kapcsolódó kulcsfogalmak különböző méretű, alakú 
színes lapokon

Ajánlott olvasmányok és források

Gondolattérkép készítése https://mind42.com/public/44c80c42-43d1-4d17-bca2-
0c7c256cfbd1 (letöltve: 2017.09.26.)
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Kozma Tamás: Az esettanulmány fogalma. Átdolgozott részlet Kozma Tamás (2001). 
Bevezetés a nevelésszociológiába c. könyvébõl. Nemzeti Tankönyvkiadó. 
http://dragon.unideb.hu/~nevtud/Regionalis/intezinfo.html (letöltve: 2017.10. 03.)

Mayer Péter, Dr.: Esettanulmány készítés módszertana Turizmus kutatások módszertana. 
Pécsi Tudományegyetem (2011) Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ http://
www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Turizmus_kutatasok_modszertana/
ch03s07.html (letöltve: 2017.10. 03.)

Prezi: A hatásos előadás tudománya. https://prezi.com/the-science/ (letöltve: 2017.09.26.)

Végh József: Elmetérkép: a mind map készítés szabályai 
http://www.dolgozzokosan.hu/elmeterkep-a-mind-map-keszites-szabalyai/ (letöltve: 
2017.09.26.)
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HÁTTÉRANYAGOK
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OTTHONLÉT KIALAKÍTÁSA

Elérni minél rövidebb idő alatt, hogy 
"regenerálódjon", újrateremtődjön a résztvevők 
otthon-érzete:

Az együttlétek "regenerációs" szakaszának célja:

• otthon lenni A HELYEN
• otthon lenni EGYMÁS KÖZÖTT
• otthon lenni A TEVÉKENYSÉGBEN

OTTHONLÉT KIALAKÍTÁSA

Az együttlétek „regenerációs” szakaszának feladatai: 

Otthon-érzet kialakítása a HELYEN: 

• Bemutatni a hely, helyszín gazdáját, vezetőjét (szervezetet és személyt is)
–Nem azonos a program házigazdájával! 

• Kihez lehet fordulni, ha kérdés vagy gond van? Ki a „gondnok?” Ha elromlik, meghibásodik 
valami, kinek kell jelezni? (példa:...)

• Bemutatni, hogy általában mire használják ezt a helyet? Általában milyen tevékenységek zajlana
k benne? 

• Milyen helyiségek, milyen funkciók állnak rendelkezésre? (pl. mosdók, kávézás, ivás, cigaretta)
• Melyek a hely szabályai? (pl. cigaretta, alkohol, étkezés, ÁNTSZ előírások, csendes és hangos te

vékenységek, önellátás stb.)
• A hely története, a hely használói, kapcsolódó közösségek, érzelmek kapcsolása a helyhez, sze

mélyessé tétel (az otthon-érzet kialakításának része a családias légkör megteremtése is). 
• Kik használják még a helyet velünk egy időben? Kikkel lehet találkozni? Kikhez kell alkalmazkodn

i? 
• Körbesétálás: a látvány és a szóbeli bemutatás összekapcsolása (nem mindenki tud jól tájékozód

ni a térben szóbeli elmondás alapján - van, aki látvány alapján sem :-)
• A családias hangulatot lehet fokozni kellemes hangulatú zenével, dekorációval, különféle "büfé" 

megoldásokkal (pl. batyus büfé)

OTTHONLÉT KIALAKÍTÁSA

Az együttlétek „regenerációs” szakaszának feladatai: 

Otthon-érzet kialakítása EGYMÁS KÖZÖTT: 

• Kik vagyunk és milyen kommunikációs kapcsolat van közöttünk?
• A vezetők, segítők beazonosítása, szerepek ismertetése
• Tegeződés-magázódás (kommunikációs kapcsolat beazonosítása)
• Az ismerkedés...

OTTHONLÉT KIALAKÍTÁSA

Az együttlétek „regenerációs” szakaszának feladatai: 

Otthon-érzet kialakítása a TEVÉKENYSÉGBEN: 

• Forma és tartalom (összhangja)
• A tervezett tevékenység, program ismertetése, bemutatása
• A közös munka, tevékenység, együttlét keretei, szabályai
• Vannak-e hivatalos elvárások, adminisztratív feladatok? Melyek ezek? 
• Mi a program kifutása? 
• Időkeretek



OTTHONLÉT KIALAKÍTÁSA

Regenerációs feladatok rendszeres találkozások esetén:

• Mi a rendszeres? HETI (akció vagy folyamat?)

• Mindig lezajlik a regeneráció, csak egyre rövidebb, 
"észrevétlen" formákban

• A vezető mindig segítheti ezt, ha tudatosan figyel erre 

• Az összehangolódás segítése:
–a helyszín újrabelakása

–egymásra hangolódás

–témára hangolódás

OTTHONLÉT KIALAKÍTÁSA

Regenerációs feladatok rendszeres találkozások esetén:

• otthon lenni a HELYEN: besétálni a teret, beszámolni a v
áltozásokról, esetleges programokról, terem közös beren
dezése, közös büfézés, közös teafőzés

• otthon lenni EGYMÁS KÖZÖTT: érkezéskor személyre 
szóló beszélgetések, megérkeztem kör (ki hogy érkezett, 
játékos, családias hangulatú indítás), új résztvevők bemu
tatása, régiek bemutatkozása, ha szükséges , 

• otthon lenni a TEVÉKENYSÉGBEN: a mai nap témája, 
mi fog ma történni, esetleg érzelmekre ható, interaktív, dr
amatikus felvezetés, ráhangolódás, adminisztratív 
teendők (pl. jelenléti ív aláírása stb.) 

OTTHONLÉT KIALAKÍTÁSA

A vezetői, segítői kör regenerációja:
• Saját magunknak is kell regenerálódnunk
• Korábban érkezünk, hogy otthon legyünk...
• a HELYEN: újraismerkedünk a hely gazdáival 

(vezető és "gondnok" telefonos elérhetősége), 
belakjuk a helyet, teret

• EGYMÁS KÖZT: a vezető, segítő kör 
újraismerkedése

• a TEVÉKENYSÉGBEN: a tervezett program, a 
feladatok személyre szabott átismétlése



ÉN-ÁLLAPOTOK A 
SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS SORÁN

A személyiség fejlődésének életkori 
szakaszai:

• csecsemő kor

• gyermek kor

• kamasz kor

• felnőtt kor

• öreg kor

ÉN-ÁLLAPOTOK A 
SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS SORÁN

A személyiség fejlődésének "rangjai" (én-állapotai) a 
jellemző igények és problémák mentén:

• csecsemő "rang": "testi" szükségletek kielégítése iránti 
igény: "fiziológiai" biztonságérzet

• gyermek "rang": személyre szóló törődés (együttlét, 
kapcsolódás) iránti igény:  szinte mindegy milyen 
tevékenységben

• kamasz "rang": értelmes tevékenység iránti igény: 
valakivé válni

• felnőtt "rang": teljesség-igény, autonómia, önállóság, 
önrendelkezés, hely-cél-feladat tudat

• bölcs "rang": nem csak tudja hogyan kell "élni", hanem 
úgy is él, képes mások számára "kísérő", "tükör" és 
"kályha" lenni

ÉN-ÁLLAPOTOK A 
SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS SORÁN

ÉN-ÁLLAPOTOK A 
SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS SORÁN



ÉN-ÁLLAPOTOK A 
SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS SORÁN

A TANÍTÓ (bölcs, orákulum, guru, kádi, stb.)

- Az emberi élet egyik legfontosabb feladata 
– és ebben lehet a gyerekeinknek is talán 
a legnagyobb segítséget nyújtanunk –, ho
gy bölcs embert találjunk és segítsünk t
alálni. 

- Ha többet, akkor annál jobb! 
- Vannak ilyen emberek, de nem mindig kö

nnyű őket felismerni.

ÉN-ÁLLAPOTOK A 
SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS SORÁN

Milyen a bölcs?

- A bölcs általában nem különösebben okos és nem is tudós. 
- Anyagilag csak kisszerű dolgokban igényes. 
- Gyakran nem könnyű elviselni. 
- Viszont derű lakik benne, oda tud Rád figyelni. 
- Le lehet ülni mellé. 
- Konkrét ügyekben fütyül Rád , viszont sosem ítél meg – senkit. 
- Szerinte nem létezik jó és rossz ember, csak jobb és rosszabb cselekedete

k. 
- A választások mindig az egyén feladatai – nem választ helyettük és el is ítéli 

azt, aki mások helyett választ. 
- Létezhet viszont szerinte olyan ember,  aki elvitatja mások jogát az emberi méltó

ságra. A bölcs szerint, amilyen fokban ezt meg meri tenni,  azon fokban rombol
ja le a maga emberi méltóságát. Ettől pedig maga rombolja le – és ugyanebbe
n a fokban – azt a jogát, hogy embernek  számítson.

- A bölcs ritkán fiatalabb 55 évesnél és még ritkábban sovány. :-)
- (A filmvilágban talán legjobban a  „Mátrix” Orákuluma jeleníti meg ezt a figurát.)

ÉN-ÁLLAPOTOK A 
SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS SORÁN

- Ha ismertek ilyet illetve ehhez hasonlót, akkor Ő a legnagyobb kinc
setek. 

- Ha több ilyet ismertek, akkor gazdagok vagytok.

Arról is felismerhető a bölcs, hogy gyakorolni tudja a bölcs alábbi fu
nkcióit – bár az korántsem biztos, hogy akarja is ezeket gyakorol
ni (hiszen bölcs).

- „Tükör”, mert Ő az, akiben „megmoshatod az arcodat”, bármikor, a
kkor is, amikor messze van, és akkor is, ha már régóta nem is látt
ad.

- „Kályha”, mert bármikor mellé ülhetsz, ha szükséged van egy néh
ány percnyi biztonságra – főleg, ha nem is zavarod ezzel.

- „Kísérő-segítő” (peida gogosz), aki nem avatkozik bele az életedb
e, de ha kéred – ha nem is szóval teszed – akkor segít, hogy me
gcsináld magad.

ÉN-ÁLLAPOTOK A 
SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS SORÁN

A személyiség általános fejlettsége és az 
aktuális állapota jelentősen eltérhet

• Általános fejlettség: az általában jellemző 
igények és problémák szerint 
meghatározható és hosszú távon 
fejleszthető

• Aktuális állapot: az aktuálisan jellemző 
igények és problémák szerint 
meghatározható és rövid távon 
"regenerálható"



ÉN-ÁLLAPOTOK A 
SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS SORÁN

Az együttlétek "regenerációs" szakaszának célja 
az aktuális én-állapotok figyelembe vételével:

• otthon lenni A HELYEN - csecsemő rangú 
igények kielégítése

• otthon lenni EGYMÁS KÖZÖTT - gyermek rangú 
igények kielégítése

• otthon lenni A TEVÉKENYSÉGBEN - kamasz 
rangú igények kielégítése

ÉN-ÁLLAPOTOK A 
SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS SORÁN

Az együttlétek "regenerációs" szakasza és az 
aktuális én-állapotok összefüggései: 

• minden találkozásnál mindenki végigmegy a 
csecsemőrangú-gyermekrangú-kamaszrangú 
igények kielégítésének szükségletein!!!

• ha ezek nem elégülnek ki, sérül a regeneráció, 
ez hátráltathatja az érdemi közös tevékenységet 

• a vezetők/segítők is végigmennek a 
csecsemőrangú-gyermekrangú-kamaszrangú 
igények kielégítésének szükségletein!!!

• ezért jó, ha az ő regererációjuk előrébb tart, 
mint a résztvevőké (hamarabb kell kezdeni!!!)

OTTHONLÉT KIALAKÍTÁSA

Regenerációs feladatok rendszeres találkozások esetén:

• otthon lenni a HELYEN: besétálni a teret, beszámolni a v
áltozásokról, esetleges programokról, terem közös beren
dezése, közös büfézés, közös teafőzés

• otthon lenni EGYMÁS KÖZÖTT: érkezéskor személyre 
szóló beszélgetések, megérkeztem kör (ki hogy érkezett, 
játékos, családias hangulatú indítás), új résztvevők bemu
tatása, régiek bemutatkozása, ha szükséges , 

• otthon lenni a TEVÉKENYSÉGBEN: a mai nap témája, 
mi fog ma történni, esetleg érzelmekre ható, interaktív, dr
amatikus felvezetés, ráhangolódás, adminisztratív 
teendők (pl. jelenléti ív aláírása stb.) 

OTTHONLÉT KIALAKÍTÁSA

A vezetői, segítői kör regenerációja:
• Saját magunknak is kell regenerálódnunk
• Korábban érkezünk, hogy otthon legyünk...
• a HELYEN: újraismerkedünk a hely gazdáival 

(vezető és "gondnok" telefonos elérhetősége), 
belakjuk a helyet, teret

• EGYMÁS KÖZT: a vezető, segítő kör 
újraismerkedése

• a TEVÉKENYSÉGBEN: a tervezett program, a 
feladatok személyre szabott átismétlése



IGÉNYFELMÉRÉS

Mindig az egyénitől haladunk a közös felé!

Írásbeli módszer:

• egyéni lista (közös elcsendesedés / relax, 
egyéni felidézés, egyéni lista írásban)

• közös rendezetlen lista (megosztás a 
csoportban)

• közös rendezett lista (szempontok! - célok!)
• közös munka (célok!)

IGÉNYFELMÉRÉS

A közös munka módszerei 

(írásbeli módszer):
• szűrés (ismétlődések!)
• értékelés (említések gyakorisága)
• csoportosítás (szempontok)
• sorrendiség meghatározása (egyéni és közös!)

–szűkítéssel

–pontozással (bizalom és kontroll!)

• címzés

IGÉNYFELMÉRÉS

Példák:
• egyéni listák
• közös rendezetlen lista
• közös rendezett lista

IGÉNYFELMÉRÉS

Egyéni 

listák



IGÉNYFELMÉRÉS

Közös RENDEZETLEN lista
Az a véleményem a mai napról, hogy…
Az alábbi észrevételeim, javaslataim, kérdéseim vannak:…
- az elhangzottakhoz irodalmat is jó volna, ha javasolnál
- kíváncsian várom a folytatást
- szünet hiánya
- kissé száraz volt a sok betű a kivetítőn, de bízom abban, hogy ez egy „kötelező” rész volt
- javaslatom, kérésem még nincs, de később lesz, biztos vagyok benne, most gyermeki 

kíváncsisággal várom a következőt
- még nincs
- tetszenek a saját élményes példák, sokkal közelibbé, közvetlenebbé teszik a mondandódat
- 5 perc szünet legyen
- legyen máskor is tea, ne kellejen ilyen sokat ülni, legyen valami mozgásos feladat
- nincs egyéb javaslatom
- alátét és toll mindenkinek?
- hideg volt a teremben
- észrevétel: nagyon felkészült előadás, csoportvezető, javaslatom, kérésem egyelőre nincs
- szeretnék minél több olyan dolgot, ötletet, fortélyt kapni, amit a mindennapi életben 

használhatok, mind magánemberként, mind szakemberként

IGÉNYFELMÉRÉS

Közös RENDEZETT lista
Rendezés szempontja: 
- pozitív visszajelzések, megerősítések
- kérések, újszerű javaslatok, hiányosságok

Pozitív visszajelzések, megerősítések: ...
Kérések, újszerű javaslatok, hiányosságok:

- kissé megrémisztett ez a sok civilség, hogy én ezt tudnám-e csinálni
- hosszú, nem volt szünet (cigi)
- az elhangzottakhoz irodalmat is jó volna, ha javasolnál
- szünet hiánya
- kissé száraz volt a sok betű a kivetítőn, de bízom abban, hogy ez egy „kötelező” rész volt
- 5 perc szünet legyen
- legyen máskor is tea, ne kellejen ilyen sokat ülni, legyen valami mozgásos feladat
- alátét és toll mindenkinek?
- hideg volt a teremben
- szeretnék minél több olyan dolgot, ötletet, fortélyt kapni, amit a mindennapi életben 

használhatok, mind magánemberként, mind szakemberként



Tanuló szervezetekTanuló szervezetek

Egyén, csoport, közösség, Egyén, csoport, közösség, 
szervezetszervezet

Az egyén életkori és Az egyén életkori és 
fejlődési fázisaifejlődési fázisai

 Születés – testi elkülönülésSzületés – testi elkülönülés
 Csecsemőkor – igény a gondozásra, Csecsemőkor – igény a gondozásra, 

gondoskodásragondoskodásra
 Gyermekkor – az én megszületése, Gyermekkor – az én megszületése, 

kapcsolódás a környezethezkapcsolódás a környezethez
 Serdülőkor – „átalakítás miatt zárva”Serdülőkor – „átalakítás miatt zárva”
 Felnőttkor – szerepek és identitásFelnőttkor – szerepek és identitás
 Időskor – tapasztalatok átadásaIdőskor – tapasztalatok átadása

Mégis mind különbözőek Mégis mind különbözőek 
vagyunk?vagyunk?

- személyiségfejlődés (érettség), személyiség személyiségfejlődés (érettség), személyiség 
típusok és személyiség rangúsági állapot, habitustípusok és személyiség rangúsági állapot, habitus

- érdeklődés, tehetség, meghatározó értékek, érdeklődés, tehetség, meghatározó értékek, 
személyes küldetésszemélyes küldetés

- meghatározó élethelyzet és szükségletekmeghatározó élethelyzet és szükségletek
- szociális képességek (pl. kommunikáció, empátia, szociális képességek (pl. kommunikáció, empátia, 

együttműködés, asszertivitás, felelősségvállalás)együttműködés, asszertivitás, felelősségvállalás)
- csoportszerepek és csoportnormákhoz való csoportszerepek és csoportnormákhoz való 

igazodásigazodás
- közösséghez való kapcsolódás (szocializáció és közösséghez való kapcsolódás (szocializáció és 

elsődleges közösségek szerepe ebben)elsődleges közösségek szerepe ebben)
- illeszkedés a szervezeti kultúráhozilleszkedés a szervezeti kultúrához

Vagy mégsem teljesen?Vagy mégsem teljesen?

A személyiségek (és közösségeik) A személyiségek (és közösségeik) 
fejlettségének az alábbi szempontok alapján fejlettségének az alábbi szempontok alapján 
meghatározott szintjei (VE-GA):meghatározott szintjei (VE-GA):

- identitásuk állapota (hely-, cél- és - identitásuk állapota (hely-, cél- és 
feladattudat)feladattudat)

- tevékenységük tartalma és a hozzá való - tevékenységük tartalma és a hozzá való 
viszonyukviszonyuk

- emberi kapcsolataik és azokhoz való - emberi kapcsolataik és azokhoz való 
viszonyukviszonyuk

- ügyintézési, érdekérvényesítési készségük - ügyintézési, érdekérvényesítési készségük 
és tevékenységükés tevékenységük



Személyiség rangúsági Személyiség rangúsági 
szintekszintek

 Csecsemőrangúság – meghatározó igény: Csecsemőrangúság – meghatározó igény: 
alapvető szükségletek kielégítésealapvető szükségletek kielégítése

 Gyermekrangúság – meghatározó igény: Gyermekrangúság – meghatározó igény: 
törődéstörődés

 Kamaszrangúság – meghatározó igény: Kamaszrangúság – meghatározó igény: 
tevékenységtevékenység

 Felnőttrangúság - jellemzői:Felnőttrangúság - jellemzői:
– alapidentitásalapidentitás
– alkotó tevékenységalkotó tevékenység
– rendezett emberi kapcsolatokrendezett emberi kapcsolatok
– intézi saját és közvetlen környezete ügyeitintézi saját és közvetlen környezete ügyeit

Mi a csoport?Mi a csoport?

„„AA csoport csoport összekötő láncszem az individuum és a  összekötő láncszem az individuum és a 
társadalom között.”társadalom között.”

(Moreno)(Moreno)
Pszichológiai diszciplina.Pszichológiai diszciplina.
A csoport két vagy több személyből áll, akik:A csoport két vagy több személyből áll, akik:
- egy vagy több közös tulajdonsággal rendelkeznek,egy vagy több közös tulajdonsággal rendelkeznek,
- a tagok önmagukat minden mástól megkülönböztethető a tagok önmagukat minden mástól megkülönböztethető 

egységként szemlélik,egységként szemlélik,
- bizonyos célok és érdekek pozitív kölcsönös bizonyos célok és érdekek pozitív kölcsönös 

összefüggésének tudata él a tagokban,összefüggésének tudata él a tagokban,
- a tagok interakcióban állnak egymással,a tagok interakcióban állnak egymással,
- a tagok céljai egymást kölcsönösen feltételezik, és e célok a tagok céljai egymást kölcsönösen feltételezik, és e célok 

elérésére együtt törekszenek,elérésére együtt törekszenek,
- huzamosabb időn át fennálló csoportokban idővel huzamosabb időn át fennálló csoportokban idővel 

normarendszer alakul ki, normarendszer alakul ki, 
- valamint idővel szabályok sora alakul ki. (M. Deutsch)valamint idővel szabályok sora alakul ki. (M. Deutsch)

Csoportok osztályozásaCsoportok osztályozása

A csoportokat több szempontból is osztályozhatjuk: A csoportokat több szempontból is osztályozhatjuk: 
- nagyság alapjánnagyság alapján  elkülöníthetünk  elkülöníthetünk kis- és kis- és 

nagycsoportokatnagycsoportokat (kiscsoport 3-tól max. 25 főig,  (kiscsoport 3-tól max. 25 főig, 
nagycsoport 25-80 fő között, általános nagycsoport 80-300 nagycsoport 25-80 fő között, általános nagycsoport 80-300 
fő felett – ez utóbbi átmenetet képez a csoport és a tömeg fő felett – ez utóbbi átmenetet képez a csoport és a tömeg 
között),között),

- alakulásuk módja szerintalakulásuk módja szerint  elkülöníthetünk  elkülöníthetünk formális formális 
és informális csoportokatés informális csoportokat (a formális csoportok jogilag is  (a formális csoportok jogilag is 
meghatározottak, az informális csoportok pedig nem); az meghatározottak, az informális csoportok pedig nem); az 
informális csoportokinformális csoportok pedig tovább  pedig tovább bonthatóak bonthatóak 
természetes csoportokratermészetes csoportokra (pl. család) és  (pl. család) és mesterséges mesterséges 
csoportokracsoportokra (ez utóbbiakat többnyire vizsgálati, kutatási,  (ez utóbbiakat többnyire vizsgálati, kutatási, 
oktatási, gyógyítási, mentálhigiénés, ill. későbbi közösség oktatási, gyógyítási, mentálhigiénés, ill. későbbi közösség 
kialakítása céljából hozzák létre),kialakítása céljából hozzák létre),

- funkciójuk szerintfunkciójuk szerint  elkülöníthetünk  elkülöníthetünk spontán spontán 
érdeklődésenérdeklődésen alapuló csoportokat, ill. valamilyen  alapuló csoportokat, ill. valamilyen 
meghatározott feladatmeghatározott feladat elvégzésére szerveződött  elvégzésére szerveződött 
csoportokat. csoportokat. 

Csoport fejlődési fázisokCsoport fejlődési fázisok

1.1. FormálódásFormálódás szakasza (forming) – a csoporttagok még  szakasza (forming) – a csoporttagok még 
nem ismerik egymást, összerendezetlen a tevékenység, nem ismerik egymást, összerendezetlen a tevékenység, 
zajlik az egymásal való ismerkedészajlik az egymásal való ismerkedés

2.2. ViharzásViharzás szakasza (storming) – a viták időszaka, ki-ki  szakasza (storming) – a viták időszaka, ki-ki 
elmondja a véleményét, megnyilvánul, a csoport elmondja a véleményét, megnyilvánul, a csoport 
szerkezetének kialakulása, a vezetők kiválasztása szerkezetének kialakulása, a vezetők kiválasztása 
megtörténikmegtörténik

3.3. NormaképzésNormaképzés (norming) – elvárások megfogalmazása,  (norming) – elvárások megfogalmazása, 
csoporttudat és azonosság érzés kialakulása, a csoporttudat és azonosság érzés kialakulása, a 
normaszegés következményeinek kimunkálásanormaszegés következményeinek kimunkálása

4.4. MűködésMűködés (performing) – mindenki a szociális  (performing) – mindenki a szociális 
szerepének megfelelően kapcsolódik be a szerepének megfelelően kapcsolódik be a 
tevékenységbe, a fókusz a feladat teljesítésére kerül tevékenységbe, a fókusz a feladat teljesítésére kerül 

5.5. (Meghatározott időre, feladatra létrejött csoport esetén: (Meghatározott időre, feladatra létrejött csoport esetén: 
szétválásszétválás))

Csoportdinamikai folyamatok (pl. agresszió, bűnbakképzés, Csoportdinamikai folyamatok (pl. agresszió, bűnbakképzés, 
ellenállás, rivalizálás, normakövetés).ellenállás, rivalizálás, normakövetés).

Belbin és a csoportszerepek.Belbin és a csoportszerepek.



Mi a közösség?Mi a közösség?
- Nagyságát tekintve legtöbbször Nagyságát tekintve legtöbbször nagycsoport nagycsoport 

nagyságrendűnagyságrendű. . 
- Léteznek Léteznek elsődleges, természetes elsődleges, természetes 

közösségekközösségek, mint amilyenek a család (mely pl. , mint amilyenek a család (mely pl. 
informális csoport és természetes közösség is), informális csoport és természetes közösség is), 
vagy az iskolai, munkahelyi közösség, vagy az iskolai, munkahelyi közösség, 
melyeknek bárki tagja lehet az élete folyamán melyeknek bárki tagja lehet az élete folyamán 
(amelyek viszont egyúttal szervezetek is). Ezen (amelyek viszont egyúttal szervezetek is). Ezen 
túl pedig léteznek ún. túl pedig léteznek ún. mesterséges mesterséges 
közösségekközösségek is, mint például egy iskolai osztály  is, mint például egy iskolai osztály 
vagy a civil társadalmi közösségek, melyekhez vagy a civil társadalmi közösségek, melyekhez 
az egyén a saját belátása és választása alapján az egyén a saját belátása és választása alapján 
csatlakozhat (jogi értelemben ezek pl. csatlakozhat (jogi értelemben ezek pl. 
szervezetek is lehetnek, de lehetnek nem-szervezetek is lehetnek, de lehetnek nem-
formálisak is).formálisak is).

- Tagjai Tagjai közös értékrendszerrelközös értékrendszerrel  rendelkeznek,  rendelkeznek, 
ami tetten érhető tevékenységükben. ami tetten érhető tevékenységükben. 

- A közösségek életében nagy jelentőséggel bír a A közösségek életében nagy jelentőséggel bír a 
közösségi érzésközösségi érzés  tudata. tudata.

- Faluközösség (és Waldorf-iskola).Faluközösség (és Waldorf-iskola).

Közösségfejlődés – a VE-GA Közösségfejlődés – a VE-GA 
modelle alapjánmodelle alapján

Rangúsági szintek (szempontok: 1. identitás -Rangúsági szintek (szempontok: 1. identitás - hely-, cél- és hely-, cél- és 
feladattudat -, 2. tevékenységük tartalma és a hozzá való feladattudat -, 2. tevékenységük tartalma és a hozzá való 
viszonyuk, 3. emberi kapcsolataik és azokhoz való viszonyuk, 3. emberi kapcsolataik és azokhoz való 
viszonyuk, 4. ügyintézési készségük és tevékenységük) viszonyuk, 4. ügyintézési készségük és tevékenységük) 
figyelembe vétele.figyelembe vétele.

 Kiindulás: védekező jellegű közöny (társas magány)Kiindulás: védekező jellegű közöny (társas magány)
 Családszerű közösség,Családszerű közösség,  kulcsfogalom: törődés  kulcsfogalom: törődés 

(gyermekrangúság)(gyermekrangúság)
 ProblémaközösségProblémaközösség
 Akció közösségAkció közösség
 Tevékenység közösség,Tevékenység közösség, kulcsfogalom: tevékenység  kulcsfogalom: tevékenység 

(kamaszrangúság)(kamaszrangúság)
 ÉrdekközösségÉrdekközösség
 Öntevékeny közösségÖntevékeny közösség (felnőttrangúság) (felnőttrangúság)

Családszerű közösség Családszerű közösség 
(gyermekrangú)(gyermekrangú)

Törődés tartalma (kályha és tükör funkció):Törődés tartalma (kályha és tükör funkció):
- Alapidentitás nyújtása (hely-, cél-, feladattudat)Alapidentitás nyújtása (hely-, cél-, feladattudat)
- Személyre szabott feladatok adásaSzemélyre szabott feladatok adása
- Otthonos környezet megteremtéseOtthonos környezet megteremtése
- Bármikori elérhetőségBármikori elérhetőség
- Emberi kapcsolatok/kötődések tudatos formálásaEmberi kapcsolatok/kötődések tudatos formálása
- Segítség a problémamegoldásbanSegítség a problémamegoldásban
Cél:Cél:
Önállóvá válás (nem a függés).Önállóvá válás (nem a függés).
Egymással való azonosulás első kibontakozása: Egymással való azonosulás első kibontakozása: 

problémaközösség. problémaközösség. 
Majd: önálló akció megtervezése – akcióközösség. Siker Majd: önálló akció megtervezése – akcióközösség. Siker 

megélésének fontossága.megélésének fontossága.

Tevékenységközösség Tevékenységközösség 
(kamaszrangú)(kamaszrangú)

Akciókból folyamatos tevékenység, külvilág ekkor Akciókból folyamatos tevékenység, külvilág ekkor 
veszi észre. Szerepek, állandó feladatok, egymás veszi észre. Szerepek, állandó feladatok, egymás 
közötti kapcsolatok (nem csak vezetővel), közötti kapcsolatok (nem csak vezetővel), 
szerepharcok, konfliktusok kialakulása. szerepharcok, konfliktusok kialakulása. 
Demokrácia kontra „diktatúra” dilemmája.Demokrácia kontra „diktatúra” dilemmája.

Vezető feladatai:Vezető feladatai:
- Problémamegfogalmazó és megjelenítőProblémamegfogalmazó és megjelenítő
- Közvetítő, koordináló, orientáló,Közvetítő, koordináló, orientáló,
- Külső kapcsolatokat építő, közösséget Külső kapcsolatokat építő, közösséget 

menedzselőmenedzselő
- Az emberi kapcsolatokat alakítóAz emberi kapcsolatokat alakító
Cél: folyamatos közös tevékenyég, Közös „termék” Cél: folyamatos közös tevékenyég, Közös „termék” 

kialakítása, mely „értékesítése” segít a közös kialakítása, mely „értékesítése” segít a közös 
érdek artikulálásában – érdekközösség érdek artikulálásában – érdekközösség 
kialakulása (tudatosult közös érdek - kialakulása (tudatosult közös érdek - 
feladatközösségfeladatközösség).).



Öntevékeny közösség Öntevékeny közösség 
(felnőttrangú)(felnőttrangú)

Környezettel kapcsolatos aktivitás, különböző érdekek Környezettel kapcsolatos aktivitás, különböző érdekek 
mentén való találkozás, együttműködés és mentén való találkozás, együttműködés és 
konfrontálódás.konfrontálódás.

Jellemzői:Jellemzői:
- Identitív (főként önmaga által meghatározott)Identitív (főként önmaga által meghatározott)
- Tartalmas és mély emberi kapcsolatok hálózataTartalmas és mély emberi kapcsolatok hálózata
- Vezetői központ (centrum) jön létre, melyek tagjai Vezetői központ (centrum) jön létre, melyek tagjai 

kiválasztódnakkiválasztódnak
- Dokumentálás, értékelés, megmérettetés - kontrollDokumentálás, értékelés, megmérettetés - kontroll
Tudatos törekvés:Tudatos törekvés:
- Környezet folyamatainak megismeréséreKörnyezet folyamatainak megismerésére
- Önmegfogalmazásra, felnőtt rangú önazonosításra Önmegfogalmazásra, felnőtt rangú önazonosításra 

(identitás)(identitás)
- Belső és külső kapcsolatok rendezésére (pl. szerepek, Belső és külső kapcsolatok rendezésére (pl. szerepek, 

feladatok - feladatok - mandátumokmandátumok))

RegenerációRegeneráció

Regeneráló rendszer: egy kívánatos Regeneráló rendszer: egy kívánatos 
(normális) állapotot helyreállító (normális) állapotot helyreállító 
rendszer.rendszer.

A regeneráció:A regeneráció:
- törődés- törődés

- tevékenység- tevékenység

- ideológiák, identitás minták- ideológiák, identitás minták

mentén történhet (rangúságtól függ).mentén történhet (rangúságtól függ).

Mi a szervezet?Mi a szervezet?

A A szervezetszervezet leginkább  leginkább 
szervezéselméleti és a jogi szervezéselméleti és a jogi 
diszciplínában használt fogalom. diszciplínában használt fogalom. 

Egy lehetséges definíció szerint Egy lehetséges definíció szerint 
szervezetet két vagy több szervezetet két vagy több 
személy alkot, ha rendszeresen, személy alkot, ha rendszeresen, 
szabályozott módonszabályozott módon  
(tudatosan) együtt dolgoznak (tudatosan) együtt dolgoznak 
valamilyen valamilyen közös cél és közös cél és 
feladatfeladat érdekében.  érdekében. 

Organikus szervezeti Organikus szervezeti 
modellekmodellek

- Szervezeti életciklusok és élő organizmusok közti Szervezeti életciklusok és élő organizmusok közti 
párhuzam; a tanuló, fejlődő szervezetpárhuzam; a tanuló, fejlődő szervezet

- Fejlődés= a dolgok minőségének a megváltozása; Fejlődés= a dolgok minőségének a megváltozása; 
szintváltás a struktúra-káosz-struktúra mintázat szintváltás a struktúra-káosz-struktúra mintázat 
alapján (káosz és kohéziós erő váltakozása)alapján (káosz és kohéziós erő váltakozása)

- Szintek (+ mindhárom fázis egyidejűsége): Szintek (+ mindhárom fázis egyidejűsége): 
- úttörő fázis (szimbólum: kagyló; kohéziós - úttörő fázis (szimbólum: kagyló; kohéziós 

erő: az erő: az úttörőből áradó lelkesedés, káosz: „az úttörőből áradó lelkesedés, káosz: „az 
úttörő úttörő büntetése”), büntetése”), 

- differenciálódási fázis (szimbólum: piramis; - differenciálódási fázis (szimbólum: piramis; 
kohéziós erő: logikus és együttműködő kohéziós erő: logikus és együttműködő 

szervezet, szervezet, káosz: a külvilággal való kapcsolat káosz: a külvilággal való kapcsolat 
elvesztése)elvesztése)

- integrálódási fázis (szimbólum: lóhere; - integrálódási fázis (szimbólum: lóhere; 
kohéziós kohéziós erő: a erő: a közösen megfogalmazott közösen megfogalmazott 
küldetés)küldetés)



Szervezetek növekedése és Szervezetek növekedése és 
öregedése öregedése (Azides modell)(Azides modell)

rugalmasságrugalmasság irányíthatóságirányíthatóság

nagynagy

csekélycsekély

NÖVEKEDÉS  FELNŐTTKOR  ÖREGEDÉSNÖVEKEDÉS  FELNŐTTKOR  ÖREGEDÉS

Szervezeti életciklusokSzervezeti életciklusok

megállapodottságmegállapodottság

felnőttkorfelnőttkor
  

arisztokráciaarisztokrácia válás idő előtti válás idő előtti 
öregedésöregedés serdülőkorserdülőkor         
  korai bürokrácia  korai bürokrácia beteljesületlen beteljesületlen 
vállalkozóvállalkozó

„„gyerünk-gyerünk- --
gyerünk”gyerünk” alapítói v. családi kelepcealapítói v. családi kelepce

bürokráciabürokrácia
csecsemőkorcsecsemőkor csecsemőhalandóságcsecsemőhalandóság

udvarlásudvarlás
halálhalál szerelmi viszonyszerelmi viszony

NÖVEKEDÉSNÖVEKEDÉS ÖREGEDÉSÖREGEDÉS

Életszakaszok összegezveÉletszakaszok összegezve
szakaszszakasz szokásos szokásos 

jellemzőjellemző
kóroskóros
panaszpanasz

csecsemőkorcsecsemőkor nincs hatáskör-nincs hatáskör-
átruházásátruházás

elhúzódó elhúzódó 
tőkehiánytőkehiány

„„gyerünk-gyerünk-
gyerünk” gyerünk” 
korszakkorszak

túl sok prioritástúl sok prioritás fennhéjázó, fennhéjázó, 
központosított központosított 
vezetésvezetés

serdülőkorserdülőkor túl sok túl sok 
értekezletértekezlet

túl sok belső túl sok belső 
harcharc

felnőttkorfelnőttkor kevés a jól kevés a jól 
képzett emberképzett ember

önelégültségönelégültség

Covey féle fejlődés modellCovey féle fejlődés modell



A személyiség fejlődéseA személyiség fejlődése
A személyiség fejlődéseA személyiség fejlődése

-  CsecsemőrangúságCsecsemőrangúság

-  GyermekrangúságGyermekrangúság

-  Kamasz rangúságKamasz rangúság

-  Felnőtt rangúságFelnőtt rangúság

-  A bölcsA bölcs

-  A rangúság és az életkorA rangúság és az életkor

-  Mi az infantilizmus?Mi az infantilizmus?

Általános alapelvek és szabályokÁltalános alapelvek és szabályok
Általános alapelvek és szabályokÁltalános alapelvek és szabályok

-  Önelhelyező rendszerek, de használhatók tervezésnélÖnelhelyező rendszerek, de használhatók tervezésnél

-  Az adott szint nem minősít!Az adott szint nem minősít!

-  A folyamatok mindenkinél egyedi ritmusúakA folyamatok mindenkinél egyedi ritmusúak

-  Párhuzamosan több szint is elképzelhetőPárhuzamosan több szint is elképzelhető

-  RegenerációRegeneráció

-  A nem fejlődés azonos a visszalépésselA nem fejlődés azonos a visszalépéssel

Az emberi kapcsolatok, a kommunikáció fejlődéseAz emberi kapcsolatok, a kommunikáció fejlődése

Az emberi kapcsolatok, a kommunikáció fejlődéseAz emberi kapcsolatok, a kommunikáció fejlődése

- Káosz szint- Káosz szint
- előre mutat: figyelem- előre mutat: figyelem
- hátravet: félelem- hátravet: félelem

- Szerep szint- Szerep szint
- előre mutat: küzdelem- előre mutat: küzdelem
- hátravet: kényelem- hátravet: kényelem

- Játszma szint- Játszma szint
- előre mutat: türelem- előre mutat: türelem
- hátravet: sérelem- hátravet: sérelem

- Kommunikációs szint- Kommunikációs szint
- előre mutat: kérelem- előre mutat: kérelem
- hátravet: „szerelem”- hátravet: „szerelem”

- TEN- TEN

A közösség fejlődéseA közösség fejlődése

A közösség fejlődéseA közösség fejlődése
-  Védekező jellegű közönnyel jellemezhetők csoportjaVédekező jellegű közönnyel jellemezhetők csoportja

- Családszerű közösség- Családszerű közösség

- Problémaközösség- Problémaközösség

- Akcióközösség- Akcióközösség

-  TevékenységközösségTevékenységközösség

-  ÉrdekközösségÉrdekközösség

-  Önálló, öntevékeny közösségÖnálló, öntevékeny közösség

- Két további fejlődési vonal- Két további fejlődési vonal



Az edzés, mint közösségi folyamatAz edzés, mint közösségi folyamat
Az edzés, mint közösségi folyamatAz edzés, mint közösségi folyamat

-  A tagok maximálisan elérhető rangúsági szintje: kamaszA tagok maximálisan elérhető rangúsági szintje: kamasz

- Maximális kommunikációs szint: játszma- Maximális kommunikációs szint: játszma

- Maximális közösségfejlődési szint: akcióközösség- Maximális közösségfejlődési szint: akcióközösség

-  Az edzés lépései, kapcsolat a testi és közösségi igények közöttAz edzés lépései, kapcsolat a testi és közösségi igények között

-  Más egy párbaj/játék/csata az edzés elején, mint a vége feléMás egy párbaj/játék/csata az edzés elején, mint a vége felé

Az edzőtábor, mint közösségi folyamatAz edzőtábor, mint közösségi folyamat
Az edzőtábor, mint közösségi folyamatAz edzőtábor, mint közösségi folyamat

- A maximális célkitűzés a tagok felé: - A maximális célkitűzés a tagok felé: felnőtt rangúságfelnőtt rangúság

-  A maximális kommunikációs célkitűzés: A maximális kommunikációs célkitűzés: jellemzően játszma szintű kapcsolatokjellemzően játszma szintű kapcsolatok
néhány kommunikációs szintű kapcsolatnéhány kommunikációs szintű kapcsolat

- A maximális közösségi célkitűzés:- A maximális közösségi célkitűzés: érdekközösségérdekközösség

- Az első nap programja és szerepe: az identitás kialakítása- Az első nap programja és szerepe: az identitás kialakítása

- A konfliktusok napja, és annak helyes kezelése- A konfliktusok napja, és annak helyes kezelése

- Az utolsó teljes nap célkitűzései, a folyamat zárása- Az utolsó teljes nap célkitűzései, a folyamat zárása

- A zárás utáni szabad ünneplés (buli) szabályai, javaslatok- A zárás utáni szabad ünneplés (buli) szabályai, javaslatok



 

ZÁRT SZEREPEK 
(korlátozott nyelvi kódok) 

NYITOTT SZEREPEK 
(nyitott nyelvi kódok) 

TÁRGYIAS 
NYELVI KÓDOK 

ALANYIAS 
NYELVI KÓDOK 

zárt társadalmi közeg 
szocializál 

 
ADDÍCIÓS NYELVI KÓD 

- szerves (+) 
- „lepusztult” (-) 

családias nyelvi közeg 
szocializál 

 
CSALÁDIAS NYELVI KÓD 

- alkalmazkodó 
- beilleszkedő 

szakmai/tudományos közeg 
szocializál 

 
REÁL ALKOTÓ NYELVI KÓD 

- szakmai 
- tudományos 

humán (értelmiségi) közeg 
szocializál 

 
HUMÁN ALKOTÓ NYELVI KÓD 

- szellemi 
- szociális 



Vezetési nyolcas 
„A” állapot felmérése

Elérendő „B” állapot

Elképzelés 
kidolgozása

Elképzelés 
kidolgozása

Kommunikációs rendszer 
kialakítása, működtetése

Kommunikációs rendszer 
kialakítása, működtetése

Értékrend 
kialakítása

Értékrend 
kialakítása

Folyamatos 
motiválás

Folyamatos 
motiválás

CsapatépítésCsapatépítésVisszacsatolás, 
Korrekció

Visszacsatolás, 
Korrekció

Célrendszer 
meghatározása

Célrendszer 
meghatározása

Szükséges 
képzések

Szükséges 
képzések
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A kommunikáció fejlődése 

Káosz

Káosz

F
él

el
em

Szerep

Szerep

F
ig

ye
le

m

Félelem

Küzdelem

Játszma

Játszma

T
ü

re
le

m

S
ér

el
em

Kommunikációs

Kommunikációs

„Szerelem”

Kérelem

„TEN”

Nyelvi-kommunikációs kódok

Zárt közeg

Zárt közeg

Nyitott közeg

Nyitott közeg

Tárgyias 
kód

Tárgyias 
kód

Alanyias 
kód

Alanyias 
kód

Korlátozott nyelvi kód I. 
(beilleszkedő)

Korlátozott nyelvi kód II. 
(alkalmazkodó)

Kidolgozott nyelvi kód III. 
(reál alkotó)

Kidolgozott nyelvi kód VI. 
(humán alkotó)

A környezet a 
meghatározó

A környezet a 
meghatározó

A család a 
meghatározó

A család a 
meghatározó

Egy szakma / 
tudomány a 

meghatározó

Egy szakma / 
tudomány a 

meghatározó

Egy humán 
közeg a 

meghatározó

Egy humán 
közeg a 

meghatározó





A Johari-ablak

A modell alkalmazása
Az alábbi tulajdonság listából válaszd ki azt az 5-t, amely szerinted a leginkább jellemző Rád.
Ezután  küld  el  a  listát  barátaidnak,  kollégáidnak,  hogy  ők  is  válasszák  ki  azt  az  5
tulajdonságot, amely szerintük a legjobban írnak le Téged. Majd a tulajdonságokat írd be a
megfelelő négyzetekbe. Az egyezések és a különbségek segítenek az önismeretben.

Először tehát válaszd ki azt az 5-t tulajdonságot az alábbi listából, amely a legjellemzőbb Rád
(Túry Gergely és Leimeter Szilvia munkája alapján):

alapos ambiciózus barátságos bátor

becsületes bizalmat sugárzó céltudatos együttműködő

elismerő elkötelezett empatikus energikus

érzékeny fegyelmezett felelősségteljes független

gondoskodó gyakorlatias gyors észjárású határozott

hiteles igényes innovatív jó hallgató

jó szervező kedves kiegyensúlyozott kitartó

kommunikatív következetes kreatív lelkes

lendületes logikus gondolkodású magabiztos megbízható

meggyőzhető nagyvonalú naprakész nyitott

optimista ösztönző példamutató pozitív gondolkodású

precíz proaktív rugalmas segítőkész

strukturált
gondolkodású

széles látókörű szervezett szorgalmas

tapasztalt természetes tisztességes vállalkozó-szellemű



„Segítői módszerek” 
 

 
„Módszer” 
 
 

Cél Veszély (mentálhigiénés 
problémák) 

TANÁCSOT AD, ELŐÍR 
 
 
 

Döntsön a saját érdekei 
szerint! 

Lóg a segítőn 
Mindent meg(ki)magyaráz 

TÁJÉKOZTAT, TANÍT 
 
 
 

Tegye belsővé és használja 
önállóan! 

Megalkuszik, lázad 
Korlátolt 

SZEMBESÍT 
 
 
 

Lépjen ki az „ördögi körből”! 
Legyen „kéthurkos”! 

Összeomlik, kiábrándul 
Megideologizál, kitér 

FELOLDOZ 
 
 
 

Szabaduljon a múlt hibáitól! Felejti a tanulságokat 

SEGÍT KISÜLNI 
 
 
 

Törjenek ki, és vezetődjenek 
le a felhalmozódott 
feszültségek! 

Agresszió 
Apátia 

SEGÍT AZ 
ÖNMAGÁHOZ VEZETŐ 
ÚTON 
 

Ismerje fel önmaga erőit! Önvájkálás 
Önigazolás 

TÁMOGAT, ÉRTÉKEL, 
MEGERŐSÍT, 
HELYRETESZ 
 

Ismerje fel saját szerepét, 
útját, hivatását! 

Infantilizálódik 
Önhitté válik 

FELOLD 
 
 
 

Béküljön meg a 
megoldhatatlannal! 

Közönyösség, hisztéria 
Neurózis 

 



Segítői beszélgetés 
 
 

Segítői beszélgetés a VE-GA szerint 

 

Segítői beszélgetés a Heron szerint 

TARTALMA CÉLJA „FELAJÁNLÁS” TARTALOM 

HIÁNYZÓ 
INFORMÁCIÓK 

KÖZLÉSE 

Önálló 
problémakezelés a 

szükséges 
informáltsággal 

ELŐÍRÓ 
(preskriptív) 

Tanácsol, viselkedés 
mintát javasol 

ISMERETLEN 
KEZELÉSI MÓDOK  

ISMERTETÉSE 

Önálló 
problémakezelés a 
kezelés lehetséges 

módozatainak 
ismeretében 

TÁJÉKOZTATÓ 
(informatív) 

Új ismereteket, tudást 
ad 

SZEMBESÍTÉS 
Kéthurkos 

gondolkodás – kilépés 
az „ördögi kör”-ből 

SZEMBESÍTŐ 
(konfrontatív) 

Próbára tesz, 
megkérdőjelez, tágítja 

a tudatosságot „FELDOLGOZÁS” 
Megszabadítás a 

lelkiismereti gondok 
következményeitől 

ÉRZELMEK, 
INDULATOK 

KISÜLÉSE 

Törjenek ki, és 
vezetődjenek le a 
felhalmozódott 

feszültségek 

KATHARTIKUS 
Feloldja az érzelmi 

feszültségeket, 
blokkolásokat 

SAJÁT ERŐINEK 
FELFEDÉSE 

Tudatosodjanak a 
saját „erők” 

KATALITIKUS 

Felszínre hozza a 
saját ismereteket, 

adottságokat, 
képességeket, 

fantáziát, kreativitást 

POZITÍV 
ÉRTÉKELÉS, 

MEGERŐSÍTÉS, 
TÁMOGATÁS 

Folytassa a 
megkezdett utat 

eltévedések nélkül 

TÁMOGATÓ 
Megerősít, javítja az 

én-képet, az 
önállóságot 

A LELKI GÖRCSÖK 
FELOLDÁSA 

Oldódjanak fel a 
tévhitekből, 

félreértésekből adódó 
„görcsök” 

 



Segítő 
tevékenység

.

Gyakorlatok
.



Elmélet
.

Bizalom
• Bizalom megelőlegzése, őszinteség

• Transzparencia: nyitottság, átláthatóság, információk megosztása

• Bevonás és részvétel (érintettekkel együtt, nem pedig róluk)

• Partnerség („szemmagasság”) és empátia

• Fókuszban a közös cél

• Kapcsolat gondozása

• Nehézségeket is megjeleníteni és megoldani

• Előzetes eljárásrend konfliktusok esetére

Kapcsolat és párbeszéd

• Humán szolgáltatás – „hordozóközege”: a kapcsolat. Kapcsolatainkon 
keresztül tanulunk, fejlődünk (Peter Senge)

• David Bohm és Paulo Freire: saját véleményünk felfüggesztése, mások 
nyitott meghallgatása = párbeszéd (vita és párbeszéd különbsége)

• Feltételek: nyílt, őszinte kommunikáció. Hallgató részéről: saját 
vélemény felfüggesztése; aktív és teremtő meghallgatás; kérdezés 
művészete; megértéskontroll. Beszélő részéről: információgazdag 
közlés – tények, érzések, lelki állapotunk oka, mire van szükségünk 
most és a jövőben.



Meghallgatás
Erények
•Maximális figyelmet szentelni a másiknak.
•Gesztusokkal látható jelét adni annak, hogy jelen 
vagy és figyelsz.
•A beszélő felé fordulni, szemébe nézni.
•Jelét adni annak, hogy megértetted, amit mond.
•Pontosítást, magyarázatot kérni, ha nem érted, 
amit mondani akar.
•Röviden összefoglalni azt, amit megértettél, és 
rákérdezni, hogy valóban úgy van-e.
•Elismerésedet és elégedettségedet kifejezésre 
juttatni.
•Ha a másik nehezen fejezi ki magát, türelmesen 
végighallgatni, bátorítani őt.
•Rákérdezésekkel, megfogalmazási javaslatokkal 
segíteni őt.
•Ha a másik túl sokat beszél, udvariasan szót 
kérni.

Hibák

• Valami mással foglalkozni, miközben a 
másik hozzád beszél.

• Figyelmet színlelni, és gondolatban 
máshol kalandozni.

• Magadban fontolgatni a választ, amit 
majd adsz neki.

• Félbeszakítani, mert nem értesz vele 
egyet.

• Félbeszakítani, mert túl hosszan és 
terjengősen beszél.

• Türelmetlenségednek látható jelét adni.
• Gondolatban megítélni a másikat.
• Felháborodni a hallottakon.
• Kihátrálni a számodra kellemetlen téma 

megbeszéléséből.

A segítői kapcsolat szabályai

1. A segítői viszony a segítséget kérő felkérésével, 
meghatalmazásával kezdődik.

2. A segítő eldönti, hogy vállalja-e a felkérést (pl. egyéni 
kompetencia mérlegelése, érintettség, stb.).

3. Ha elfogadja, akkor szerződést kötnek a folyamatra: 
ebben tisztázzák a részleteket.

4. Empátia és határok – „otthonos idegenség”.

5. A segítő mindvégig tartja a segítői helyzetből adódó 
kereteket.

A segítő kapcsolat

Célja
A segítő segítséget nyújt a 
segítettnek, hogy problémája 
megoldására mozgósítsa 
saját erőforrásait (tükör és 
kályha funkció).

Fő módszere a segítő 
beszélgetés.

Veszélye
Ha a segítő manipulál, 
öncélúan viselkedik, nincs 
megfelelő önismerete, 
szakmai tudása, 
kompetenciája, tudatossága.

Rogersi elvek

• Feltétel nélküli elfogadás

• Értő figyelem (empátia)

• Hitelesség-személyesség



A jó segítő beszélgetés jellemzői

A célzott beszélgetés (megértő meghallgatás, a másikra 
összpontosított megbeszélés) fontosabb elemei:

• nyílt érdeklődés előítélet nélkül

• ne ítéljünk meg semmit, ne kritizáljunk

• ne mi irányítsuk a beszélgetést, hanem a másik

• a másikat saját nyelvén értsük meg, az ő terminusaiban 
gondolkozzunk

• maradjunk objektívek, bár érzelmileg involválódunk, nálunk a 
kontroll (empátia-kezelés)

Együttműködő kommunikáció

Az inger és a reakció között tér van. 

Ebben a térben nyílik szabadságunk és hatalmunk arra, hogy megválasszuk a reakciónkat.

 Reakciónkban pedig fejlődésünk és szabadságunk rejlik. ( Viktor Frankl)

Marshall Rosenberg „zsiráfnyelve” (szemben a „sakálnyelvvel”). Lépései:

• Megfigyelésen alapuló tények – minősítés és általánosítás helyett (pl. „Túl 
gyorsan vezettél.”)

• Érzés – vélemény helyett (pl. „Nagyon megijedtem attól, hogy balesetezünk.”)

• Szükséglet – norma és igazság helyett (pl. „Szeretném magam biztonságban 
tudni melletted.”)

• Kérés – ultimátum helyett (pl. „Kérlek, hogy vezess lassabban.”)

Hatosfogat
J. Heron



Autoriter technikák

• Tájékoztató - Szándék, hogy olyan többlettudáshoz 
juttassuk a klienst, amely birtokában remekül, jobban 
felvértezve tud helyes döntéseket hozni.

• Előíró – Egyértelmű utasítás (pl. orvos, szülő, tanári 
feladatkiadás).

• Szembesítő – Olyan dologról tájékoztatjuk a másikat, ami 
nála vakfoltban van. Óvatosan és ritkán! Többnyire 
kathartikus eszközökkel együtt.

Facilitatív technikák

• Katalizáló – a segítő kérdései arra irányulnak, hogy a 
kliens figyelme önmagára irányuljon, befelé tekintsen 
személyes világának gazdag terébe és a helyes válaszokat, 
„aha” felismeréseket ő maga tudja meghozni. Eszközök: 
visszatükrözés, kihangosítás, sűrítés, „ajtónyitogatók”, 
nyitott kérdések.

• Kathartikus – célja az érzelem tudatosítása, oldása.

• Támogató – minél konkrétabb, annál megerősítőbb.



Munkalap1

Oldal 1

BEVÉTEL TÍPUSA ÖSSZEGE (Forintban)

Ö ÖNRÉSZ (A+B) 0

A SAJÁT FORRÁS

B EGYÉB FORRÁS

T PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS

Z 0

KIADÁS TÍPUSA részletezés ÖSSZEGE

A DOLOGI KIADÁSOK
0

A1

A2 Adminisztráció költségei

A3

A4

A5

A6

PROJEKT 
ÖSSZBEVÉTELE (Z=Ö+T)

Ingatlan, jármű, egyéb 
eszközök üzemeltetés 
költségei

PR, marketing, 
kommunikációs költségek

Szervezet- és 
humánerőforrás 
fejlesztésének költségei

Szállítás, utazás-, 
kiküldetés költségei

Munka-, védőruha, 
védőfelszerelés költségei



Munkalap1

Oldal 2

A7

B 0

B1 Bérköltség

B2 Ösztöndíj

B3

B4

B5

C 0

C1 Tárgyi eszköz beszerzés

C2

C3

D

Z ÖSSZESEN (Z=A+B+C+D): 0

Egyéb beszerzések, 
szolgáltatások

SZEMÉLYI JELLEGŰ 
KIADÁSOK

Egyszerűsített 
foglalkoztatás költsége 

Munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony

Önkéntes foglalkoztatott 
költségei (2005.évi 
LXXXVIII.tv.alapján,önk. 
tevékenysége ellátása 
közben/érdekében felmerült 
ktg)Lásd:Pályázati 
útm.5.4.2 p.

FELHALMOZÁSI 
KIADÁSOK

Immateriális javak 
beszerzése

Saját tulajdonú ingatlan 
felújítása

TÉRÍTÉSMENTES 
HOZZÁJÁRULÁS 
(társadalmi munka, dologi 
feltételek biztosítása)
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