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ELŐSZÓ 

 

A tapasztalat és a tanulmányok Európa eltérő területeiről is azt mutatják, hogy a felnőtt 
oktatás és az élethosszig tartó tanulás kínálata előreláthatóan azoknak sikerült, akiknek már 
van előképzettsége a képzés előtt. A nehéz szociális hátterű emberek, akik képzetlenek, vagy 
nehézségeik vannak a munkavállalásban az alapképesítésüknek megfelelően, csak ritkán 
jelennek meg akár a képzők között, akár a sikeresen részt vevők csoportjaiban. Ebben a 
célcsoportban a szociális és egyéni készségek hiánya jelentik az akadályt.  

Sajnos, ezek az alapkészségek ritkán részei a felnőttoktatási tantervnek, csak néhány olyan 
létezik, mely lehetőséget ad felnőtteknek is, hogy gyakorolják őket egy védett környezetben. 
A Pro-Skills projekt szeretné kitölteni ezt az űrt. Jó kezekben a képzők-képzése koncepció 
érzékennyé és képzetté teszi a munkaerőt az oktatás, az élethosszig tartó tanulás, a szociális 
munka, az egyéni és szociális készségek fejlesztése terén. Profik dolgoznak a célcsoporttal, a 
hátrányos helyzetű felnőttekkel, meghívva őket hogy ismerkedjenek meg a felnőttoktatás 
innovatív megközelítésével, az önismeret, önkifejezés fejlesztésével, produktív és 
bizonyítottan hatékony oktatással.  

A képzők-képzése koncepció háttér információt ad a Pro-Skills filozófiájáról, csak úgy, mint 
néhány tréning modulról, melyek különböző keretek közt, egyben és részleteiben is 
megvalósíthatóak.  

Tisztában vagyunk vele, hogy a Pro-Skills koncepció egy befejezetlen munka, ami további 
fejlesztésre, alakításra szorul. A képzők és a szakértők, akik megalkották a Pro-Skills 
filozófiáját, és elkötelezettek a mindennapi gyakorlatban e szerint a nézőpont szerint, fent 
kell, tartsák a gondolkodást és a változtatást. A koncepciót integrálni kell egy szélesebb körű 
intervenciós programba, bevonva az értékhordozókat, a társadalmi párbeszédet a szintek 
között, a társadalmi, szociális, egészségügyi területeken, mert az oktatás magasabb célja egy 
egészségesebb, egyenlőbb társadalom. 

 

Ez a projekt nem lenne sikeresen megvalósítható anyagi és személyi hozzájárulás nélkül. A 
financiális hátteret az Európai Bizottság adja, és azok a partnerek, akiket bevontunk. Külön 
köszönet mindazoknak, intézményeknek és személyeknek, akik segítették munkánkat 
minden elképzelhető módon és visszajelzést adtak.  

 

Reméljük, hogy a képzési koncepció széles körben elterjedt lesz és hatékonyan segíti az 
élethosszig tartó tanulást és a felnőttképzést. 

 

Pro-Skills csapata 
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A PRO-SKILLS FILOZÓFIÁJA 
 

A felnőttképzés azon a hiten alapszik, hogy „az emberek meg tudják  
ragadni az irányítást az életükben, létrehozhatnak változásokat,  

nem tehetetlenek a strukturális erőkkel szemben”. 
(M.K. Smith, 1994) 

 

A Pro-Skills projekt része az Európai Élethosszig Tartó Tanulás programnak (Grundtvig) 
társfinanszírozásban az Európai Bizottsággal. A nyolc európai országból származó, kilenc 
projekt partner a non-profit szervezetek különböző munkaterületeinek szakértelmét 
képviselik: felnőttoktatás, egészségfejlesztés, függőségek megelőzése. 

A Pro-Skills a gyakorlat-orientált képzés koncepciójának előmozdításának kidolgozásában 
érintett, az egyéni, személyes és önmenedzselési készségek előremozdítása és javítása a 
szociálisan hátrányos helyzetű emberek (különösen a fiatal felnőttek) körében, ami 
alapvető feltétele az élethosszig tartó tanulásnak. 

 

A project háttere 

Azok az emberek, akiknek nehéz társadalmi háttérrel rendelkeznek, vagy tapasztaltak már 
szociális helyzetükből fakadó helyzetükből,1 ritkán férnek hozzá a felnőttoktatás és az 
élethosszig tartó tanulás lehetőségeihez. Ennek a célcsoportnak, a hiányzó vagy nem 
felismert szociális és személyes készségei jelentenek akadályt. Eltekintve a technikai és 
módszertani ismeretektől, a szociális és egyéni készségek alapvető kulcskompetenciák a 
felnőttek számára és fontos előfeltételei a hozzáférésnek és a sikeres megvalósításnak 
bármilyen formális és nem formális oktatásban. Továbbá alapvető fontosságúak az egyéni 
szociális és kulturális identitás fejlesztésében és megerősítésében, valamint fontos védő 
tényezők a károsan és a függőségi magatartás ellen, így fontos eszközei a jó életminőséget 
megteremtésének. 

Ezek az alapkészségek ritkán részei a felnőttoktatási tantervnek és nincs ajánlás a felnőttek 
ilyen irányú képzésére, melyek ezeket a készségeket hatékonyan egy alapvetően védő 
tanulási környezet alakíthatja ki, másfelől viszont azon felnőttek száma, akik szembesülnek 
az instabilitás, a hátrányos helyzet és ezen képességek hiányosságaival, egyre nő: az első Pro-
Skills projekt célja ennek az űrnek a kitöltése volt. 

 

Pro-Skills 2, a második fázisban a projekt középpontjában egy szabványosított "train-the-
trainer" (képzők-képzése) koncepció áll, amely megfelel a szakembereknek, és támogatja a 
egyéni, személyes és önmenedzselési készségek előremozdítását a szociálisan hátrányos 
helyzetű felnőttek körében. Célja, hogy széles körűen terjessze és tartósan végrehajtsa a Pro-
Skills koncepció innovatív elemeit azáltal, hogy a politikusok és döntéshozók tudatában 
legyenek az alapvető készségek oktatás szükségességének a tantervekben és oktatási 
ajánlásokban, mind a felnőttoktatásban, mind az élethosszig tartó tanulás során. 

                                                           
1 További részletek a ”szociálisan hátrányos helyzetről” – definíciók és nézőpontok – Pro-Skills Képzéi terv 21-23. o., www.pro-
skills.eu 
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"Miért" kell fejleszteni az alapvető készségeket a szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek 
körében? 

 
Egy folyamatosan változó világban egyre több speciális kompetenciára – a tudomány és 
technológia, valamint a szociális és állampolgári kompetenciák – van szükség, hogy az 
emberek megértsék, illetve kezelni tudják a mindennapi modern élet kihívásait, függetlenül a 
globális pénzügyi válság gazdasági és társadalmi következményeitől. 

 
Ebben az összefüggésben az oktatási és képzési rendszereknek – az új igényekhez idomulva – 
javulnia kell annak érdekében, hogy jobban megfeleljen a képzettségi igényeknek, a 
munkaerőpiacnak és a szociális és kulturális kihívásoknak a globalizált világban, megcélozva 
azokat a fiatal nőket és férfiakat, akik helyzetük miatt kivételes nehézségekkel szembesülnek 
a munkaerőpiacon. Különösen rugalmasabb tanulási utakra van szükség, amelyek lehetővé 
teszik a mozgást a nőknek és férfiaknak az élet különböző szakaszaiban, a különböző oktatási 
és képzési rendszerek között, a formális és nem formális tanulási környezetben, és amelyek 
vonzzák a nem hagyományos tanulókat. 

Az ilyen jellegű igényeken belül a Pro-Skills partnerek úgy döntöttek, hogy elsőbbséget kell, 
hogy élvezzen a rászorulók célzott megközelítése, különösen az alacsony képzettségűek, a 
munkanélküliek, a fiatal és az idősebb munkavállalók, a fogyatékkal élők, a mentális 
zavarokkal küzdők, vagy a kisebbségi csoportok tagjai, mint a migránsok, akiknél nagy a 
kockázata a későbbi inaktivitásnak, a társadalmi kirekesztettségnek, és akik a szociális 
ellátásoktól függnek. 

Ezek az emberek a különösen hátrányos feltételek vagy a nagy társadalom áldozatai, gyakran 
tekintik magukat gyengének, alacsony szintű önhatékonyság és önbecsüléstől szenvednek az 
életesemények szervezését és az egészségi állapotukat illetően. Emiatt elengedhetetlen 
fontosságú az alapvető készségfejlesztés lehetőségének biztosítása számukra. Az egyéni, 
szociális és önmenedzselési készségek is befolyásolják motivációjukat arra, hogy tanuljanak, 
illetve aktívan részt vegyenek abban a környezetben, amelyben élnek. 

A hangsúly a személyes alapokon és nem a külső körülményeken van, amelyeket nehéz 
befolyásolni. Tisztában kell lenni azzal, hogy az életkörülmények, a társadalom szervezete és 
szabályai, valamint a társadalmi körülmények további fontos feltételei az integrációnak. 

A szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek alapvető készségeit fejlesztő képzés célja egy 
"befogadó" szemlélet bevezetése a társadalomba. Ezért a Pro-Skills koncepció inkább 
bizonyos etikai és filozófiai elvek alapján határozza meg magát. 
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Életkészségek hátrányos helyzetű személyeknek az Élethosszig Tartó Tanulásban: A háttér 
elmélet, amely támogatja a készségalapú oktatást 

 
"Azok, akik magukat nagyon hatásosnak tekintik, másképp gondolkodnak és éreznek,  

mint azok, akik hatástalanak  látják magukat. Ők inkább alakítják a saját jövőjüket, 
 minthogy egyszerűen megjósolnák." 

(Albert Bandura) 
 

1986-ban, az Ottawai Egészségfejlesztési Charta és az Egészségügyi Világszervezet elismerte 
az életkészségek összefüggését a megfelelőbb egészségügyi választásokkal és az élethosszig 
tartó tanulással.2 

Az életkészségek képessé tesznek az adaptív és pozitív viselkedés elsajátítására, mely 
lehetővé teszi az egyének számára, hogy hatékonyan kezeljék a mindennapi élet 
szükségleteit és kihívásait (WHO meghatározása). 

Az életkészségek irányulhatnak saját vagy mások cselekedeteire, ugyanúgy, mint a körülvevő 
környezet megváltoztatása, mely befolyásolja az egészséget. 

Az Életkészségeken Alapuló Oktatás (LSBE)3 hosszú történetre tekint vissza a gyermekek 
fejlődésének támogatásában és az egészségfejlesztésben. Ma már elismerten hatékony 
megközelítéssel kívánja kezelni a különböző kérdésekben a gyermek-és ifjúsági fejlesztést és 
a tematikus válaszokat.4 

A várható tanulási eredmények közé tartoznak a tudás, az értékek, az attitűdök és a 
készségek, különös hangsúlyt fektetve az ide vonatkozó készségekre, mint a kritikus 
gondolkodás, a problémamegoldás, az önmenedzselés, a kommunikációs és interperszonális 
készségek.5 

                                                           
2 Ottawai Egészségfejlesztési Charta Els ő Nemzetközi Egészségfejlesztési Konferencián, Ottaw a, 1986. november 21, 
Személyes Készségek Fejlesztése  
Az egészségfejlesztés a tájékoztatás, az egészségügyi oktatás és a mindennapi élethez szükséges készségek erősítése révén 
támogatja a személyes és társadalmi fejlődést. Ezáltal növeli a rendelkezésre álló lehetőségeket, melyek lehetővé teszik az 
emberek számára a saját egészségük és környezetük fölötti több kontroll gyakorlását és az egészséghez vezető út 
kiválasztását.  
Létfontosságú az emberek képessé tétele az élethosszig tartó tanulásra, felkészítésük annak minden egyes szakaszára, hogy 
megbirkózhassanak a krónikus betegségekkel és a sérülésekkel, meg kell könnyíteni annak elsajátítását az iskolákban, 
otthonokban, a munkahelyeken és a közösségekben. Intézkedésre van szükség az oktatásban, szakmai, kereskedelmi és 
önkéntes szervezetek segítségével, s ezen belül az intézményekben. 
 
3 Az életkészségeken alapuló oktatás fogalmát gyakran szinte szinonimaként használják a készség alapú egészségügyi 
oktatással. A két megközelítés közötti különbség csupán tartalmi, téma szerinti. A készségeken alapuló egészségügyi oktatás 
középpontjában "az egészség" áll. Az életkészségeken alapuló oktatás a békére való nevelésről, az emberi jogokról, 
állampolgári ismeretekről és egyéb szociális kérdésekről szól, valamint az egészségügyről. Mindkét megközelítés a reális 
mindennapi élethez szükséges alapvető tudással, attitűddel, készségekkel foglalkozik, és mindkét esetben interaktív tanítási és 
tanulási módszereket alkalmaz.  
A megélhetési készségek kifejezés a személyes és a háztartási gazdálkodási célok eléréséhez szükséges képességekre, 
forrásokra és lehetőségekre utal, más szóval a jövedelemtermelésre. A megélhetési készségek magukban foglalják a műszaki 
és hivatásszerű képességeket (ács, varró, programozó, stb.); üzleti, vállalkozási és pénzügyi menedzsmenti készségek. 
 
4 kifejezték az UNGASS a HIV/AIDS (2001), UNGASS a gyerekekért (2002), World Youth Report /Ifjúsági riport/ (2003), World 
Program az emberi jogi képzése (2004), az ENSZ Fenntartható Fejlődésért és az Oktatás Évtizede (2005), az ENSZ-főtitkár 
Tanulmány a gyermekek elleni erőszakról (2006), 51. a Bizottság a nők helyzetéről (2007), és a World Development Report 
/Világ fejlesztési riport/ (2007). 
 
5 WHO INFORMÁCIÓS SOROZAT AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYRŐL Egészség készségek: Készségeken alapuló 
egészségügyi oktatás, beleértve az életkészségeket: Egy fontos Gyermekbarát Egészségfejlesztési iskola, Gyermekbarát 
Egészségfejlesztési iskolája  
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A hatékony programok az egészséges viselkedés népszerűsítése és a kockázati tényezők 
megelőzése érdekében iskolai környezetben célozzák meg a fiatalokat, azonban azt is 
kimutatták, hogy az életvezetési programok javítják a tanulási folyamatokat és a tanítási 
módszereket. 

Az életkészségek képzése – több évtizedes kutatás és tapasztalat alapján – a viselkedési 
tudományok; az oktatás és a gyermekek fejlődésével foglalkozó diszciplínák; az emberek – 
különösen a gyermekek és serdülők – növekedés és tanulás; a tudás, attitűdök, készségek 
megszerzése; valamint a viselkedés területén lefolytatott vizsgálatokon alapszik. 

Albert Bandura szerint a szociális tanulás elmélete az életkészség oktatási modell egyik 
legfontosabb elmélete. 

A szociális tanulás elmélete középpontjában a tanulás áll, mely egy társadalmi környezetben 
történik. 

Figyelembe kell venni, hogy az emberek tanulnak egymástól, beleértve az olyan fogalmakat, 
mint a megfigyeléses tanulás, az utánzás, és modellezés. "A legtöbb emberi viselkedés 

tanult megfigyelés modellezésen keresztül történik: mások megfigyelése által, valaki 

rögzíti az új feladat megoldásának folyamatát, így a kódolt információ egy későbbi 

alkalom esetében a cselekvés útmutatójaként szolgál." (Bandura 1977) 

 
Továbbá a szociális tanulás elmélete azt állítja, hogy az emberek nagyobb valószínűséggel 
követnek mintákat, amikor azt hiszik, képesek azon viselkedések sikeres végrehajtására. Ez 
azt jelenti, hogy nagyobb lesz az önhatékonyság. Laikus szempontból az önhatékonyság lehet 
az önálló tanulás iránti bizalom növelésének eszköze. 

A szociális tanulás elmélete az emberi viselkedést a kognitív, viselkedési és környezeti 
hatások közötti folyamatos kölcsönös interakcióként magyarázza meg. 

Az önhatékonyságnak központi szerepe van Bandura elméletében, továbbá a saját 
koncepciója szerint a személyben megvan annak a lehetősége, hogy képes legyen 
szembenézni a kihívásokkal és problémákkal, hogy átvegye a különböző élethelyzetekben és 
társadalmi kontextusokban előforduló események irányítását. "Az önhatékonyság az a hit, 
hogy az ember képes megszervezni és felhasználni a kialakuló helyzetek megoldásához 
szükséges forrásokat." (Bandura 1986) 

Az önhatékonyság nem veleszületett képesség, de megtanulható az élet során, és az 
életeseményektől függően növelhető vagy csökkenthető az ehhez szükséges idő.  

Egy másik fontos szempont a szociális tanulás elméletében az önszabályozás koncepciója, 
amely megmagyarázza, hogy az emberek hogyan választanak a tanult viselkedési minták 
közül. Önszabályozó folyamat megy végbe, amikor az egyén saját elképzelést alakít ki arról, 
hogy mi a megfelelő, vagy nem megfelelő viselkedés és eszerint választja ki a cselekvést. 

Az önhatékonyság és az önszabályozás szigorúan kapcsolatban állnak azzal a lehetőséggel, 
hogy az egyén használja saját kompetenciáit és forrásait, és aktiválja életvezetési 
képességeit. Másrészt a mindennapi élethez szükséges készségek nélkülözhetetlenek a 
problémákkal és a helyzetekkel való szembenézéshez és az önhatékonyság javításához. 
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A Bandura elméletében az egyén aktív, képes irányítani és kezelni az élet eseményeit, ami 
azt jelenti, hogy mindenki megtanulhatja, hogy hogyan kell azt tenni. 

 
Így lehetséges, hogy az életkészségeket megtanuljuk: ezek fontos védelmi tényezők, az 
emberek problémahelyzetben sem lesznek elveszettek, megtartják az önbecsülésüket, az 
önbizalmukat, a belső kontrollt és az életcélt, ugyanúgy, mint a család, a barátok és a 
közösség szociális támogatását. 

 
A közösségi pszichológia területén végzett számos vizsgálat szerint ezek a készségek 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy megküzdjünk a sebezhetőséggel és a különböző típusú 
stresszorokkal (Rappaport & Seidman 2000 Wiley & Rappaport 2000). A képesség – az egyéni 
és társadalmi erőforrások megtalálásához szükségek személyes kompetencia (az 
életkészségek és a szociális támogatás) – hogy az ember szembenézzen az eseményekkel és 
a rossz körülményekkel, közvetlenül kapcsolódik a társadalmi befogadáshoz vagy a hátrányos 
helyzethez. 

 
Az életkészségek a felhatalmazás érzékeléséhez is kapcsolódnak, "az a folyamat, amely során 
az emberek irányítják az életüket befolyásoló eseményeket”. A felhatalmazás előfeltétele a 
lelki jólétnek is, "nem adható, belülről és a kialakítottak csoportból fakad. "(Laverack 2007) 

 
A Pro-Skills csapata a szociális és egyéni készségeket a megfelelő életvitelhez szükséges 
alapvető kompetenciák és a különböző formális és nem formális oktatási formákhoz való 
sikeres hozzáférés fontos előfeltételeinek tekinti. Továbbá alapvető fontosságúak a saját 
társadalmi és kulturális identitás kialakításának fejlesztésben, illetve megerősítésben és 
fontos erőforrásai az egészséges életmódnak. 

Sajnálatos módon ezek az alapvető készségek ritkán részei a felnőttoktatási tanterveknek és 
kevés ajánlás létezik a felnőttek részére az ilyen jellegű készségek, védett tanulási 
környezetben történő hatékony képzésére. (Pro-Skills Képzési terv) 

 
Emiatt fontos esélyt adni ennek a célcsoportnak egy ismeret, készség és 
kompetenciafejlesztő – személyi, polgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási perspektívában 
megvalósuló –, új fejlődési és tanulási folyamat elindítására. 
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A Pro-Skills etikai nyilatkozata 

 
A Pro-Skills koncepció bizonyos etikai szempontokra épül. A koncepció – szellemiségünk 
szerinti – használata érdekében, a felhasználónak helyeselnie és magáévá kell tennie ezeket 
a nézeteket. 

Hitünk azzal a céllal kezdődik, hogy egyenlő esélye van minden férfinak és nőnek, ami azt 
jelenti, hogy minden emberi lény egyenlő. A Pro-Skills koncepcióval és a Pro-Skills 
beavatkozással, mint következmény, arra törekszünk, hogy a résztvevők képessé váljanak a 
jólét egyenletesebb elosztásának elérésére, a társadalmi és a mindennapi élet 
befolyásolására és az abban való aktív részvételre. 

A koncepciónk magában foglalja a készség képzést, azonban ez egyáltalán nem azt jelenti, 
hogy mi nem ismerjük el a célcsoportunk ügyességét. Célcsoportunk tagjai kénytelenek 
elsajátítani a környezetük túléléséhez szükséges készségeket, melyek tapasztalatra és 
reflexióra épülnek, mint minden készség. A Pro-Skills képzés a készségeket hasznosabbá és 
produktívabbá tételét kínálja, aktív részvételt biztosítva a hátrányos feltételek 
megváltoztatásában. Ez a kijelentés is bizonyítja általános meggyőződésünket, hogy a 
peremre kerülés vagy hátrányosság, a csoportok és egyének társadalomból való kizárásához 
vezet. Ez ráirányítja a figyelmet a társadalmi struktúrákra a Pro-Skills képzésünkben. 

A Pro-Skills koncepciónak tehát az a célja, hogy összekapcsolja és képessé tegye a 
résztvevőket az életükben és a társadalmi szinten megjelenő körülmények 
megváltoztatásában való aktív részvételre.  

Konklúzióként elérkeztünk ezeknek a nézeteknek a beavatkozásunk résztvevői vagy 
potenciális résztvevői felé történő kommunikációjához. Annak kommunikálása, hogy hogyan 
határozzuk meg a problémákat, a stratégiánkat és a célokat a Pro-Skills koncepció 
segítségével, alapvető fontosságú, egy olyan lépés, amelyet nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. Ennek etikai és pedagógiai okai is vannak. Az etikai dimenzió az esélyegyenlőség 
figyelembevételét foglalja magában és foglalkozik minden ember azon jogával, hogy 
eldöntse, melyik fejlődési folyamatban akar részt venni. Koncepciónk legitimációt kap a 
résztvevőktől mind etikai, mind pedagógiai szempontból. A pedagógiai szemlélet jelentősége 
alapvető pedagógiai elvként is kihat a meta-megismerésre, először is a fejlődés tudatossága 
által, melynek kulcsfontosságú eleme a tanulás, másodszor azon jog által, hogy tudatában 
legyünk és irányítói a fejlődésnek és a tanulásnak. Ezt tartjuk a Pro-Skills tanulási koncepció 
alapvető elveinek és összetevőinek. 

A Pro-Skills képzéssel az a célunk, hogy értéket adjunk az élethez és az egészséghez. 
Tudásunk, érdeklődésünk középpontjában az élet értékei állnak.6 Ez a tudás, érdeklődés 
rendelkezik azzal a potenciállal, hogy különbséget tegyünk az életvitel és az egyenlőtlen 
feltételek között az élet és a feltételek megváltoztatása érdekében. Ez még azzal az előnnyel 
is jár, a mi meghatározásunk szerint, hogy az egészség javítja a részvetők egységességének 
érzését.  

 

                                                           
6 Ez ellentétben áll a leggyakoribb elismert értékkel az oktatásban, az értékváltás során arra törekszünk, előre meghatározott 
célok elérése érdekében, hogy értékké váljanak a piacon. Ez másrészt nem jelenti feltétlenül azt, hogy az értékváltás nem 
támogatja az élet értékeket, és fordítva. Azt kell megnézni, mely készségek ismerete a fő érték.  
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A Pro-Skills filozófia 

 
Víziónk azon az elképzelésen alapszik, hogy minden férfi és nő esélyei egyenlők, különös 
figyelmet fordítva a szociálisan hátrányos helyzetű emberek fejlesztésére és a közös fellépés 
igényére, egy tisztességes és befogadó társadalom elérése érdekében. 

 

Missziónk, hogy szélesítsük az élethosszig tartó tanulás oktatási kínálatát annak érdekében, 
hogy hozzájáruljon az emberi jólét és az egészség előmozdításához a nehéz társadalmi 
hátterű emberek körében megvalósított személyes, szociális és egyéni készségek fejlesztése 
által, biztosítva ez által az életfeltételeik javításában való aktív részvétel reális esélyének 
alapvető feltételeit. 
 

Alapértékeink 

 

"Nincs menekvés az értékválasztások elől a jóléti rendszerekben" 
(R.M. Titmuss, 1977) 

 

Esélyegyenlőség, 
Az oktatás az esélyek közötti átjáró. Minden ember polgári joga az egyenlő eséllyel való hozzáférés az 
oktatáshoz, a függetlenség, az identitás és potenciáljuk fejlesztése érdekében. Ezen célok alapja a 
tanulási és tanítási szabadság védelme és a garancia, hogy mindannyian egyenlő eséllyel vehetünk 
részt az oktatásban. 

Társadalmi igazságosság 

Az egyenlő hozzáférés az élethosszig tartó tanuláshoz alapvető fontosságú a szegénység, a 
diszkrimináció, a munkanélküliség és a kirekesztés más formái ellen folytatott társadalmi változások 
megvalósítása érdekében. Ezért elengedhetetlen a társadalmi integráció kiépítése és a sokszínű 
társadalmunkban élő minden egyén méltóságának, egyenlőségének tiszteletben tartása. 

Demokrácia 

Arra törekszünk, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű emberek részére egyenlő hozzáférést 
biztosítsunk az élethosszig tartó tanuláshoz és az egyéb forrásokhoz, megtagadva a diszkrimináció 
minden formáját. Ez olyan erőfeszítés, amely hozzájárulhat a demokratikus élet valós 
körülményeinek kiépítéséhez társadalmunkban. 

Részvétel és aktív állampolgárság 

A szociálisan hátrányos helyzetű emberek ösztönzése az érdemi módon való részvételre a nehéz 
életkörülményeik módosítását, saját jövőjük építését célzó döntéshozatalban, hozzájárulva ez által a 
politikai közösség jólétéhez. 

Szolidaritás 

A szociálisan hátrányos helyzetű emberek törekvése nevében utalunk a szolidaritási attitűdre: az 
egyén értékeinek, potenciáljának és kulcsfontosságú kompetenciáinak fokozása. A szolidaritás segíti 
az emberek közötti egyenlőség megvalósulását. 
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Autonómia 
A szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek körében való felelősségteljes önrendelkezés előmozdítása 
érdekében, hiszünk a meglévő erőforrások és erősségek feltárásának szükségességében. Emberi 
lényként, életük főszereplőjévé kell válniuk. Ezt a célt el lehet érni az alapvető készségek 
fejlesztésével, illetve az interperszonális kapcsolatokkal és a környezeti lehetőségekkel is. 

Kollektív cselekvés 

Az egyének megerősödnek, amikor együtt dolgoznak a közös jóért. Az oktatási és megelőzési terület 
szakembereiként, hisszük abban, hogy javítani tudunk a szakmai állapoton és az élethosszig tartó 
tanulási ajánlat minőségén, amikor egyesülünk és együttesen támogatjuk azt. 

Partnerség 
A családokkal, szervezetekkel, politikusokkal és más érdekeltekkel való partnerség alapvető 
fontosságú az oktatás minősége és az egyének felhatalmazása szempontjából, ezért úgy véljük, hogy 
az emberek közötti kapcsolatok fontos eszközt jelentenek a változásra. 

Kulturális identitás 

Minden embert gondoskodó és tiszteletteljes módon kezelünk, szem előtt tartva az egyéni és 
kulturális különbségeket, illetve a személyes értékeket. Ennek célja a kulturális és etnikai sokszínűség 
iránti érzékenység és tudás fejlesztése. A szociális és kulturális identitás is egy tanulási forrás és az 
egészséges értelemben vett önbecsülésnek egyik fontos alapja lehet. 

 

A Pro-Skills képzési koncepció az élethosszig tartó tanuláshoz 

 
Élethosszig Tartó Tanulás "[...] minden olyan tanulási tevékenység az élet során, melynek az a 
célja, hogy javítsuk tudásunkat, készségeinket és kompetenciáinkat, egyéni, polgári, szociális 
és/vagy foglalkoztatási szempontból." (Európai Bizottság Oktatás és Képzés, 2006). 

Az élethosszig tartó tanulás, formális vagy nem formális, átfogja az egész életet, ez magában 
foglalja az elméleti ismereteket és gyakorlati készségeket, azok megszerzését, fejlesztését és 
kiterjesztését bármilyen formában, a készségek minden értelmében.  

 
A Pro-Skills koncepció, néhány innovatív megközelítés elemeit és alapvető elveit tartalmazza, 
mint például az önszabályozó, produktív, kooperatív és tapasztalatokon alapuló tanulás a 
felnőttoktatásban.7  

Ezek a megközelítések hatékonyabbnak tűnnek a tudás és készségek hosszú távú 
támogatásában, mint a hagyományos tanítási módszerek. A tanulók inkább alanyai a tanulási 
folyamatnak, mint a tárgyai, mert arra képzik őket, hogy saját maguk szabályozzák a tanulási 
folyamatot. 

A felhatalmazásos koncepció alapján, a hangsúly az életesemények kezelésének személyes 
kulcskompetenciáin van, melyek a szervezetek kapacitását, a hasonló érdeklődésű csoportok 
és közösségek életkörülményeivel és egészségével kapcsolatos magatartást is befolyásolják. 

Ezért ez a módszertani választása is tükrözi a Pro-Skills etikai és filozófiai elveit. 

                                                           
7 További részletek erről a megközelítésről a Pro-Skills Képzési terv 15-20.o., www.pro-skills.eu 
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A Pro-Skills koncepció módszertani elvei 

 
"Az elmélet gyakorlat nélkül üres idealizmushoz vezet, és a 
cselekvés filozófiai reflexió nélkül agyatlan aktivizmushoz " 

(Elias és Merriam, 1980) 

 

 

Az emberi lények olyan potenciállal, forrásokkal és kompetenciákkal rendelkeznek, melyeket 
fejleszteni lehet, az életcélok és a jólét elérése érdekében. Hangsúlyt kap az egyén személyes 
növekedése és az önállóan irányított tanulás. 

 
A tanulás tapasztalati megközelítése preferált, mely szerint a tanuló tapasztalatainak növekedése, 
együtt jár a döntéshozatalban és a változásban való részvételt meghatározó fő tényező fokozásával. 

 
Az érzékek szimulációja arra készteti az embereket, hogy "érezzék", amit tapasztalnak: az érzések 
társulnak igazi élményekkel, segítenek érvényesíteni a tanulási képességeket és a változás értékét. A 
valós élethelyzetek szimulációja segít abban, hogy a kifejlesztett készségeket átültessük a 
mindennapi életbe. 

 
A nem hagyományos módszereket részesítjük előnyben, abban a meggyőződésben, hogy az előre 
meghatározott rendszerek, hagyományos és elismert módszerek vagy a technológiai eszközök, stb. a 
valódi tanulás gátjaként érzékelhetők a társadalmilag hátrányos helyzetű emberek által. 

 

Az "eszköz nélküli /unplugged/" megközelítés erőfeszítést igényel a képzőtől, hogy autentikusabb és 
spontán legyen, illetve ösztönözze a résztvevőket. 

 
Többlet értéket ad a védett környezet, amelyben az egyén szabadon gyakorolhat, kísérletezhet és 
érezhet, erősítheti potenciáljait, nem tapasztal ítéletet vagy teljesítményértékelést. 

 
A közösségi megerősítés elősegíti és fokozza a bizalmi és hiteles kapcsolatot, támogatja az emberek 
önértékelési és önhatékonysági érzését, ami alapvető feltétele a tanulási folyamatnak. 

 

 

A Pro-Skills innovatív tanítási megközelítés változatos játékok és relációs gyakorlatok 
dinamikáján alapszik, melyek a filozófiánk által megfogalmazott célok megvalósításának 
eszközeiként jelenek meg, arra ösztönözve az embereket, hogy elmélyüljenek 
gondolataikban és „itt és most” érezzék át a szerzett tapasztalatokat, a saját forrásaikon 
alapuló élethelyzetek megváltoztatása érdekében. Ezen eszközök gyakorlati célja a 
résztvevők szükségleteinek kielégítéséhez elengedhetetlenül fontos készségek megszerzését 
elősegítő ismeretek és gyakorlatok feltételeinek kialakítása, hozzájárulva ez által az emberek 
kapcsolatteremtéséhez és egy adott probléma megoldási lehetőségének megtalálásához. 

Az emberek különböző módon reagálhatnak az ilyen típusú gyakorlatokra vagy a mély 
érzések és helyzetek bevallásának jó lehetőségeként foghatják fel: a képzőknek 
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felelősségtudatosan kell alkalmazni ezeket a technikákat és játékokat, kezelni azokat a 
dinamikákat, melyek hatékonyan fejleszthetők és az alternatív megoldások ajánlása által, 
alkalmasak az adott helyzet kontroll alatt történő tartására is. Nagyon fontos szerződést 
kötni a résztvevőkkel annak érdekében, hogy tudatosuljon bennük a kötelezettségvállalás és 
a felelősségteljes döntéshozatal. 

A képzők, a Pro-Skills filozófia által bemutatott célok megvalósításához szükséges 
metodológia használatára alkalmassá tétele érdekében a következőket javasoljuk: mi hiszünk 
abban, hogy a szociálisan hátrányos helyzetűekkel eredményesen megvalósítható Pro-Skills 
koncepció megfelelő készség, tulajdonság és feladat gyűjteményt igényel, melyet úgy tűnik, 
ilyen szempontból kell kidolgozni. 

A legtöbb képző már rendelkezik az ilyen jellegű gyakorlatok és technikák használatához 
szükséges ismeretekkel és készségekkel, azonban tudomásul kell venniük azt a tényt, hogy a 
Pro-Skills koncepción belül ezeknek a módszereknek új jelentősége van. 

Ezért fontos, hogy az általunk javasolt módon és e rövid kézikönyv által történjen a Pro-Skills 
koncepcióban érdekelt képzők képzése.  

Tesztelve ezt a képzési javaslatot, mely egy holisztikus megközelítés, a képzők, akik szeretnék 
magukévá tenni a Pro-Skills koncepciót és filozófiáját, lehetőséget kapnak arra, hogy 
megvitassák és átértékeljék önmagukat, illetve szerepűket ebben a komplex tanulásban és e 
változó világ szociális szükségleteiben. 

A Pro-Skills koncepció egy folyamatban lévő módszertani ajánlás, mely további fejlesztést, 
illetve kiegészítést igényel. Azoknak a képzők és szakemberek, akik szeretnének azonosulni a 
Pro-Skills filozófiával és elkötelezettek ezzel a mindennapi gyakorlatban megjelenő, az 
emberi jogokhoz kapcsolódó „szubjektív” perspektíva mellett, életben kell tartaniuk a 
kollektív gondolkodást és a szakemberek közötti tapasztalatcserét. Ugyanakkor fontos 
összegyűjtenünk a végső célcsoportok körében megvalósított Pro-Skills koncepció 
tapasztalatait az egyforma értékelési lehetőségek kidolgozása érdekében. Ebben a hiányos 
állami pénzügyi forrásokkal jellemezhető időszakban, az ilyen jellegű ajánlások 
fenntarthatósága és széleskörű elterjesztése a szakemberek és szervezeteik körében, az 
általunk bizonyítható, konkrét eredmények és értékek függvénye. 

 

Tisztában vagyunk azzal, hogy ezt a koncepciót be kell építenünk egy szélesebb körű 
beavatkozási programba, növelve az érdekelt felek bevonását és a társadalmi párbeszédet a 
különböző szinteken, az állami szolgáltatók (szociális és egészségügyi) és az oktatási és 
képzési szolgáltatók között, hogy foglalkozzanak a nagy cél – egy tisztességesebb és 
egészségesebb társadalom – megvalósításával. 
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BEVEZETÉS & A KÉPZŐK-KÉPZÉSE KONCEPCIÓ FELÉPÍTÉSE  

 

A Pro-Skills képzők-képzése kurzus kétféle keretben valósítható meg, alapképzésként és 
munkamenet közbeni képzésként. Megvalósítható önálló képzésként és integrálva egy 
széleskörű oktatási programban is, kiterjesztve a bevonható érintetteket a társadalmi 
párbeszédbe különböző szinteken, állami, oktatási, képzési szinten, hogy megvalósítsuk a 
nagyobb célt, az egyenlőbb, egészségesebb társadalmat. A képzők-képzése kurzus specifikus 
tartalma természetesen függ a résztvevők előzetes tudásától, munkaterületétől és a képzés 
szervezeti keretétől.   

Amint a megvalósulás keretei adottak, nincs rögzített szerkezete a képzésnek. A 
következőkben ajánlunk pár megoldást és tanácsokat adunk a mi szempontunkból fontosnak 
látszó kérdésekről.  

 

A kiadvány egészében a képzők-képzése koncepcióra koncentrál. A társadalmilag kirekesztett 
célcsoportok számára kidolgozott alapképzéssel kapcsolatos részletes információkat, 
háttérismereteket, a szükséges útmutatókat és oktatási politikánkat megtalálja honlapunkon 
www.pro-skills.eu.   

A honlap példákat is kínál, jó gyakorlatokat a különböző helyzetekre, mintaképzéseket a 
különböző európai országokból mind a képzők, mind a célcsoportok számára.  

 

 

A Pro-Skills képzők-képzése kurzus alapvető szempontjai 

A megvalósítást figyelembe véve néhány szempont fontosabbá válik a Pro-Skills képzési 
programban: 

 

A háttér filozófia: A Pro-Skills egyértelmű etikai hozzáállásra épül, speciális módszertani 
megközelítéssel; azért, hogy a koncepciót a saját szellemünkben használhassuk, a 
hallgatóknak el kell fogadniuk, s magukévá kell tenniük ezeket az elképzeléseket. A Pro-Skills 
háttér-filozófiájának nemzetközivé tétele elengedhetetlen, a képzők-képzése kurzus 
koncepciójának egyik fő célja.  

Ez azt is jelenti, hogy a képzőknek meg kell érteniük, miért és milyen távolabbi cél érdekében 
használjuk a gyakorlatokat. Nem minden gyakorlat jó minden helyzetben és célra, és ezt meg 
kell tanítani a képzőknek. Egy gyakorlat vezetésének a célja az, hogy megismertessük a 
gyakorlatot, és hogy a részeseivé tegyük a hallgatókat. A feladatok megbeszélése arra 
szolgál, hogy mind a képzőknek, mind majd a célcsoportnak segítségére legyenek a tanulási 
folyamatban való cselekvések általi aktív részvételhez. Ezzel a meta-kogníción alapuló 
pedagógia alapjait vázoljuk fel, például Piaget és Vygotsky munkáiból, vagy Dewey és Freire 
értekezéseit által az aktív részvételről és tudatossá válásról.  
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Biztonságos képzési környezet: A képzőknek tudatában kell lenniük annak, hogy a 
kulcskompetenciák fejlesztésén, megbeszélésén is messze túlmutató cél a Pro-Skills 
koncepció készségfejlesztése. A képzés arra irányul, hogy kiterjessze az alap készségeket, 
vagyis a környezetnek biztosítani kell a „biztonságos” helyet, akkor is, ha képzőket, vagy ha a 
célcsoport tagjait képezzük. Meghatározzuk, mi a „biztonságos”, aktívan felügyeljük, és ha 
szükséges, beavatkozunk, ha egy gyakorlat kényelmetlenné vagy rombolóvá válik. Másrészről 
„biztonságos” nem azt jelenti, hogy nincsenek benne kihívások; az alapkészségek 
fejlesztésének lényege a kihívás, de megjegyezve, hogy ez csak alapos felügyelet alatt 
végezhető, és a gyakorlatnak a kitűzött céljánat kell szolgálnia. A mi interpretációnkban a jó 
tréner-készségekbe bele értendő, hogy aktív és a jelenben van. (Alfieri, L. et al. 2011).  

 

Saját gyakorlati tapasztalat: A Pro-Skills innovációs megközelítés rengeteg dinamikus 
gyakorlat használatán alapul, melyek eszközként működnek a filozófiában meghatározott 
célok eléréséhez; arra ösztönzi az embereket, hogy mélyebbre merüljenek gondolataikban, 
érzéseikben, tapasztalataikban; hogy építsék ki a feladatok elvégzéséhez szükséges 
kondícióikat a készségeik fejlesztéséhez, gyakorlásához. A mi véleményünk szerint az 
képzőknek maguknak kell mindezt megtapasztalni, mielőtt másokat tanítanak rá, megérezni 
a feladatok erejét, önmaguk ismerjék meg a nehézségeket, akadályokat, melyekkel 
szembesülni fognak a gyakorlatok elvégzése során akár hátrányos helyzetűek, akár nem. 
Továbbá a gyakorlatok megtapasztalása és megvalósítása egybecseng a Pro-Skills 
filozófiájával, ami a legfontosabb része a képzők-képzése koncepciónak. 

 

Az eszköztár – jó gyakorlatok példái 

Az európai project résztvevői kitaláltak egy úgynevezett eszköztárat, egy bővíthető 
kollekcióját az alapkészségek fejlesztéséhez szükséges anyagoknak és gyakorlatoknak.  

Ezek mind elérhetőek és letölthetőek a Pro-Skills honlapjáról [http://www.pro-skills.eu] több 
európai nyelven. Az eszköztár kategóriákba rendezett, a szerint, hogy mely készségre 
koncentrál az adott gyakorlat. Rá szeretnénk mutatni arra, hogy a felszín alatt a legtöbb 
készség összeköttetésben áll egymással, csoportosításuk szerint lehetnek egyéni, szociális és 
önmenedzselési készségek, de ezek a határok nem mindig világosak. 

A gyakorlatokat megemlítjük a képzési felépítéseknél később, példaként, melyek 
helyettesíthetőek más feladatokkal, ami esetleg jobban illik a képzéshez vagy a keretekhez.  

 

Néhány megjegyzés figyelembe véve a gyakorlatok technikáit: 

Összefüggő dinamikus gyakorlatok: Az összességében dinamikus gyakorlatoknál azon 
feltételek megteremtése a cél, melyeknél a résztvevők felszippanthatják a tudást, 
gyakorolhatják a szükségleteik teremtette, céljaik eléréséhez szükséges készségeket. Ezek a 
gyakorlatok a szeminárium, vagy műhely központi részei, segítenek felvetni, felemelni a 
témát, egyben mindig van egy elméleti háttér, melyre ráépülnek.  

A dinamika a csoportot csak munka során fejleszti, amikor hatékonyan kezeli a vezető, 
segítve az embereket a kapcsolatépítésben az interakciókon keresztül a 
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problémamegoldásig. Ez a megoldás lehet elméleti elemzés, melyet szakértő készített és 
bizonyított a tudományos irodalomban.  

A Összefüggő dinamikus fejlesztésben, a vezető körültekintő irányítása alatt az emberek 
magukat fejlesztik, lépésről lépésre, elméleti analízissel, kifejlesztve azokat az eredményeket, 
melyek illenek a szükségleteikhez.  

Ismerjük meg egymást technikák: Nagyon fontos a képzés vagy a szeminárium 
bevezetésekor, hogy az emberek megismerjék egymást (néhány alap információ a 
hátterükről, gondolataikról a workshop-ról/szemináriumról való elképzelésükről, 
szükségleteikről, kívánságaikról, lehetőségeikről).  Mindez az információ esszenciális nem 
csak a résztvevőknek maguknak, hanem a vezetőnek, trénernek, képzőnek is. A 
csoportépítés folyamata és a jó légkör nélkülözhetetlen ehhez a fajta képzéshez, az első 
gyakorlattól kezdve.  

 

Energizálók: A szó maga magyarázza az energizálók célját: 

• Lehet „jégtörő” energizáló. 

• Segíthet elősegíteni a csapatépítést. 

• Motiválhat a részvételre, bemelegítheti a résztvevőket. 

• Lehet nyugtató, amikor az ember túlpörög, és nem tud a folyamatra koncentrálni. 

• Lehet nyugtató hatású, amikor a résztvevők túlpörögnek, és nem tudnak koncentrálni 
a feladatra.  

• Mulattató lehet egy stresszes folyamat után. 

• A fizikai munka segíti az szellemi koncentrációt, támogatja a tanulási folyamatot. 

 

 

Időkeret és modulok 

A Pro-Skills képzési program hat modult kínál: 

- 1. Modul: Pro-Skills filozófia 

- 2 – 4. Modul: egyéni, szociális és önmenedzselési készségek moduljai 

- 5. Modul: Gyakorlás – a gyakorlati végrehajtáson tanultak 

- 6. Modul: Visszajelzések és értékelés  

 

Azt javasoljuk, hogy egy képzés legalább 18-24 óra legyen, ami azt jelenti 3-4 óra egy modul. 
Elképzelhető egy rugalmas, három napig tartó, vagy egy 6 modulra felosztott egyheti kurzus 
is. 

Javasoljuk mind a hat modul széleskörű megvalósítását. Azonban a modulokat 
kiválaszthatjuk például az alapján is, hogy egy tágabb képzési programba integráljuk. Ebben 
az esetben a képzőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy a hallgatók teljesen megértették 
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és befogadták a háttér-filozófiát, a visszajelzéseket és azt, hogy hogyan valósíthatják azt meg 
munkaterületükön és a mindennapi életükben. 

 

1. Modul: Bevezetés/Filozófia 

- Bemutatkozás és bemelegítés 
- Fogadó intézmény bemutatása 
- A Pro-Skills bemutatása (egy információs lapot már előzetesen kiküldünk a 

résztvevőknek) 
- A résztvevők bemutatkozása valamilyen kreatív módon 
- Elvárások / félelmek a résztvevők részéről  
- A filozófia és a módszertan bemutatása: 

o Ennek a kurzusnak a különbségei 
o Ki a célcsoportunk 
o A résztvevők saját tapasztalatainak megosztás a célcsoporttal kapcsolatban 

- A Pro-Skills filozófia megbeszélése  
- Menetrend / modulok bemutatása 

 

2 – 4. Modul: Készség modulok 

- Bemelegítő gyakorlat 
- A modul indokai / céljai  
- A készségek bemutatása 

- Miért fontosak ezek a képességek ⇒ a célcsoport szükségletei 
- Gyakorlatok a tapasztaláshoz (ld.: eszköztár) 
- Visszajelzés a gyakorlatokról és azok variációiról 
- A modul értékelése (értékelő kérdőív + kreatív módszer) 

⇒ A szórólapokban részletes javaslatot találhat minden modulra! 
 

5. Modul: Gyakorlás 

Alapötlet: a résztvevőknek fel kell készülniük, s gyakorolniuk kell, milyen lesz önállóan egy 
gyakorlat levezetése, vitát vezetni a csoportban, odafigyelni az igényeikre, a célcsoportra, a 
gyakorlatok variációira, stb. 

- A résztvevők beépíthetik saját élményeiket, gyakorlataikat, vagy választhatnak az 
eszköztárból.  

- A képzés ezen gyakorlati részének elkészítése (abban az esetben, ha egybefüggő 
kurzus van) lehet része a képzésnek, vagy (ha heteken átívelő a képzés) lehet házi 
feladat. 

- A résztvevőknek ezen a feladaton párban, vagy kis csoportban kell dolgozniuk. 
 

6. Modul: Visszajelzések / értékelés 

“Végül, de nem utolsó sorban”következik ez a modul! 
- Értékelő kérdőív 
- További kreatív módszerek 
- Ismét kiterjesztett a vita a háttér filozófiára, a Pro-Skills megközelítésre és a képzési 

koncepcióra  
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KÉPZÉSI MODULOK 
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1. MODUL: HÁTTÉR FILOZÓFIA 
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A Pro-Skills koncepció a háttér filozófiára épül, természetesen magába foglalva az etikai 
álláspontokat és a speciális módszertani megközelítést. Annak érdekében, hogy a koncepciót 
a saját szellemünkben használhassuk, a hallgatóknak el kell fogadniuk és magukévá tenniük 
ezeket a nézeteket. A Pro-Skills háttér filozófiájának nemzetközivé tétele megkerülhetetlen 
és az egyik fő célja a képzők-képzése kurzusnak.  

Az 1. modul foglalkozik a filozófiával. Ez a képzés alapokat épít, minden más későbbi Pro-
Skills képzés számára.  

 

Úgy tűnik, hasznos lehet, ha a hallgatók megismerkednek még a képzés elején a háttér 
filozófiával, és ha megkérjük őket arra, hogy alaposan olvassák el, a kurzus 
előkészületeként.  

 

Akár egységében, akár részeit valósítjuk meg saját képzésünkbe integrálva, modulonként, 
elegendő időt kell hagyni rá, hogy megbeszéljük a Pro-Skills képzők-képzése koncepciót a 
hallgatókkal.  

 

 

A foglalkozás felépítése 

Ez a képzési koncepció első modulja. Valószínűleg egyben az első alkalom, hogy találkozik a 
képzőkkel. Emiatt kiemelten fontos, hogy az első találkozás jó hangulatban menjen, hogy a 
hallgatók úgy érezzék, szívesen látják őket, legyenek kíváncsiak az elkövetkezendő képzésre. 
A következőkben egy foglalkozás felépítésére talál javaslatokat.  

 

1. Köszöntés és bemelegítés 

Minthogy a Pro-Skills koncepció az aktív tanulási módot hirdeti, kezdjük a képzést egy 
olyan feladattal mely kihívás elé állítja a hallgatókat.  A pókháló jó példa feladat, ami a 
képzés céljainak megfelelően mutatja be a témát a foglalkozás legelején. Valósítsuk meg 
azonnal, a képzés legelején, amint belépnek a teremben a résztvevők. Kommunikálniuk 
kell, bízniuk egymásban és együttműködve megoldani a feladatot. 

Fontos, hogy a köszöntés meleg fogadtatást jelentsen a teremben, és hogy megjegyezzük 
már az első reakciókat a pókhálós feladatra.  

Ha a hallgatók nem szoktak hozzá az aktív képzésekhez, és a pókháló nehéznek, túl 
soknak tűnik, nyugodtan választhatunk másik feladatot, ami kicsit kevésbé megerőltető. 
További feladatokat talál a Pro-Skills eszköztárában.  

Természetesen választhatja az üdvözlés hagyományosabb módját, egyszerűen csak 
melegen üdvözölve a hallgatókat, kívánva és biztosítva nekik kellemes időtöltést.  
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2. A képzést biztosító intézmény bemutatása 

A résztvevőket érdekelni fogja, hogy honnan érkezett és ki fogja képezni őket. Ezért azt 
tanácsoljuk, tartson rövid bemutatót az intézményről és önmagáról. Ennek lehet eszköze 
egy rövid Power-Point prezentáció is, vagy csak szóbeli bemutatkozás.  

 

3. A Pro-Skills bemutatása 

Azt javasoljuk, küldjön a képzés előtt egy tájékoztatót a Pro-Skills koncepcióról, melyet 
megtalál az alap Pro-Skills kézikönyvben. Akárhogy is a hallgatók kíváncsiak lesznek a 
koncepcióra. Ehhez talál egy Power-Point prezentációt mellékelve ehhez a képzési 
elképzeléshez, rövid útmutatóval, hogyan mutassa be. Úgy tűnik, hasznos, hogy adjunk 
háttér-információkat az aktuális képzésről (szervezés, megközelítés, stb.). 

 

4. A résztvevők bemutatása kreatív módszerrel 

Számos gyakorlat van az eszköztárban, melyek bemutatásra alkalmasak. Egyik ilyen a 
“Sorban állás” gyakorlat. Ez a gyakorlat kombinálja az ismerkedést egy kis aktivitással.  

 

5. A résztvevők elvárásai / félelmei  

A résztvevőknek lesznek elvárásaik és félelmeik is a képzéssel kapcsolatban. Időt és teret 
kell nekik hagyni rá, hogy kifejezzék ezeket, vágyaikat, igényeiket. Ajánljuk, hogy 
csináltassa meg az “Elvárások fája” című gyakorlatot. Vissza is térhet erre a feladatra a 
képzés végén és megnézhetik az eredményt (lásd 6. modul, Visszajelzés és értékelés).  

 

6. A filozófia és a módszertan bemutatása 

Használhatja a Power-Ppoint prezentációt a filozófiáról és a módszertanról szóló 
megbeszéléshez. Mint korábban is jeleztük, javasoljuk, hogy ismertessük meg a 
résztvevőkkel a háttér filozófiát. Ezúton már megismerkedhetnek a hátteret adó 
gondolatokkal.  

Fontos kiemelni, hogy a Pro-Skills koncepció különbözik a többi képzéstől, mert szilárd 
elméleti alapokon nyugszik. A gyakorlatokat nem a móka kedvéért végezzük, mélyebb 
jelentéssel bírnak.  

Fontos rámutatni, hogy az emberek különbözőképpen reagálnak ugyanazon gyakorlatra, 
vagy épp megtalálják benne a jó lehetőséget arra, hogy meggyónjanak mély érzéseket. 
Ép ezért a képzőknek óvatosnak kell lenniük, amikor alkalmazzák ezeket a feladatokat, 
hatékonyan használva a technikákat, irányítva a folyamatot és így képesek lesznek 
kézben tartani a helyzeteket, esetleg ajánlhatnak alternatív megoldásokat. Ezért fontos, 
hogy kapcsolatot teremtsünk a résztvevőkkel, bátorítsuk őket önállóságra, hogy legyenek 
felelősségteljesebbek választásaikban. 

 



Európai projekt “Pro-Skills 2: Képzők-képzése” 

Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP  
 
 

Pro-Skills – Képzők-képzése koncepció 23 

 
 

Ki a célcsoportunk? Tapasztalatcsere a résztvevők közt, saját élmények. 

Biztosítson megfelelő időt arra, hogy megbeszélést tartsanak a képzés során a 
célcsoportról. A célcsoport minden esetben valamilyen formában hátrányos helyzetű, így 
a képzésünk magában foglalja a készségfejlesztést, azonban ez nem azt jelenti, hogy azt 
hisszük, ők nincsenek birtokában különböző készségeknek.  A célcsoportunk tagjainak 
legfontosabb készsége a túlélés saját környezetükben. A Pro-Skills képzés azt nyújtja, 
hogyan alakítsák át ezeket a készségeket hasznosabbakká, produktívabbakká hogy 
megváltoztathassák hátrányos kondícióikat.  

A képzőknek legjobb esetben saját tapasztalataik lesznek a célcsoportról, és annak 
lényeges összetételéről, és időt kell adni nekik, hogy reagáljanak, megosszák ezeket az 
élményeiket a többiekkel. Ezt megvalósíthatjuk kis csoportokban, ahol egyéni 
ismereteket oszthatnak meg. A kis csoportok például megbeszélhetik, hogyan lehet egy 
alapjában ártalmas készséget hasznossá tenni. 

 

7. A Pro-Skills filozófia megbeszélése 

A Pro-Skills filozófiájának megbeszélése különböző módokon képzelhető el, attól 
függően, hány résztvevője van a csoportnak. Javasoljuk, hogy alakítson ki kis csoportokat 
(lehet mókás formában, keressen az eszköztárban), és adjon nekik időt, hogy 
megbeszéljék a Pro-Skills filozófiáját. Adhat nekik támpontul kérdéseket, melyekre 
reflektálhatnak, olyanokat, mint:   

• Miért kell erősíteni az alapkészségeket a hátrányos helyzetű felnőttek körében? 

• Mit gondola a szociális tanulás elméletről? 

• Mit jelent a védett tanulási környezet? Miért fontos? 

• Miért alkalmazzunk játékokat és összefüggő dinamikus feladatokat? 

Kérje meg a csoportot, hogy gyűjtsék össze a filozófiáról és a módszertanról 
gondolataikat, ötleteiket, és a végén mutassák be röviden.  

 

8. A képzés / modulok bemutatása 

Ajánljuk, hogy tájékoztassa a résztvevőket egy rövid kitekintésben az elképzelésekről, 
időkeretekről és a modulokról.  
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Gyakorlatok 

 

Feladat: Pókháló 

 

 
időkeret: kb. 15-25 perc 

 

hely: bent és kint 

 

résztvevők: max. 10 fő 

 

 

anyag: kötél, szalag 

 

 

eljárás: Egy pókhálót feszítünk ki két fa közé kötelet vagy szalagot használva. A 
hálónak legalább 2 méter magasnak és szélesnek kell lennie. A résztvevők száma és 
a pókhálóban kialakított lyukak számának meg kell egyeznie. 

 

cél / terv: A feladat, hogy a csoport minden egyes tagja, külön-külön lyukon átjusson 
a hálón anélkül, hogy megérintené azt. Ha valaki megérinti a hálót, akkor a 
gyakorlatot elölről kell kezdeni mindenkinek (vagy csak annak a személynek, aki 
hozzáért a hálóhoz). Azok a résztvevők, akik célba értek nem mehetnek vissza a 
másik oldalra, azonban segíthetnek a többieknek, de csak az segíthet, aki ugyanazon 
az oldalon áll. 

 

vitakérdések:  

- Megvitattátok először a feladatot, vagy rögtön nekikezdtetek? 

- Mennyire voltak kötöttek a szabályok? 

 
forrás:  

PFIFF játékgyűjteménye, Hochschule – Fulda 
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Feladat: Sorban állás 

 

 
időkeret: ~ 10 perc 

 

hely: kül- és beltér, egy szabad terület, ahol az összes résztvevő egy sorba 
rendeződhet 

 

résztvevők: 8-25 fő 

 

 

anyagok: - 

 

 

eljárás:  

A résztvevők, amennyiben ülőhelyzetben vannak, felállnak és megkérjük őket, hogy 
rendeződjenek egy sorban az alábbiakban felsoroltak valamelyike szerint: 

- név (abc sorrend) 

- a tréningre történő utazásra eltöltött idő szerint 

- a célcsoporttal ledolgozott idő szerint 

- … 

 

 

cél / terv: a résztvevők lépjenek kapcsolatba egymással és a tréning témájához 
kapcsolódóan szerezzék meg az elsődleges információkat egymásról.  

 
forrás:  

Pro-Skills 
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Feladat: Elvárások fája 

 
időkeret: ~ 20 perc 

 

hely: beltér 

 

résztvevők: 5-30 fő 

 

anyagok: flipchart vagy kitűző tábla (1/ max. 10 fő), kétszínű postit vagy kis papír 
kártyák (~ 4 kártya/fő/szín), tollak, tűk, papírdoboz 

 

eljárás:  Egy egyszerű fát rajzolunk egy flipchart 
papírra. A résztvevőket megkérjük, hogy írják le a 
tréninggel kapcsolatos elvárásaikat és félelmeiket a 
kisméretű kártyákra, elvárásaikat az egyik színűre, 
félelmeiket a másik színűre. 

A kártyákat feltűzik/felragasztják a fára, az 
elvárásokat a lombozatra, a félelmeket a törzsre. Ezt 
követően a résztvevők vagy a tréner strukturálja a 
kártyákat, hogy könnyebben átlátható legyen. 

Amennyiben nagycsoporttal dolgozunk, max. 8-10 
fős csoportokra kell elosztanunk a résztvevőket és ez 
esetben, értelemszerűen több fánk is lesz. 

 

cél / terv: a résztvevők, tréninggel kapcsolatos elvárásaik és félelmeik láthatóvá 
válnak. Fontos megbeszélni a nem megfelelő és nem valóságos elvárásokat még 
mielőtt elkezdjük a tréning modulokat és megadni a megfelelő információkat a 
félelmeket illetően.  

A tréning végén vissza lehet térni az elvárások fájához és meglehet beszélni, hogy 
mely elvárások és félelmek teljesültek és melyek nem. A tréning végén megkérjük 
a résztvevőket, hogy fáradjanak a fához és 

- vegyék le azokat, az elvárásokat tartalmazó kártyákat, melyek teljesültek 
és azokat, a félelmeket tartalmazó kártyákat, melyek nem voltak 
szignifikánsak; ezeket tegyék egy a fa alatti kis dobozba;  

- a nem teljesült elvárásokat tartalmazó kártyákat és a valósnak bizonyult 
félelmeket tartalmazó kártyákat hagyják a helyükön; ezek a kártyák a fán 
maradnak. 

Az így kapott elvárások fáját nem kell kommentálni. 

 
forrás:  

MEKKA ajánlásával – Nyíregyháza  
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2. MODUL: EGYÉNI KÉSZSÉGEK 
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“Nem szabad úgy tennünk, mintha csupán az értelem útján érthetnénk meg 
 a világot. Az értelem ítélete csak része az igazságnak.” 

 Carl Gustav Jung 

Bevezetés és definíció  

Amit mi egyéni készségként értelmezünk, az azon képesség, hogy visszajelzést adjon, és hogy 
irányítsa az olyan belső koncepciókat és folyamatokat, mint az érzelmek, megismerés és az 
egyén identitása.  

 

A mindennapi életben az egyéni készségek, 
együttesen a szociális és önmenedzselési 
készségekkel szimultán működnek a 
kölcsönös kapcsolatokban.  

Az egyéni képességekről szóló 
tevékenységek célja, hogy visszajelezzenek 
ezekről a készségekről és kompetenciákról, 
hogy tisztázza őket és hogy tudatában 
legyünk a folyamatok személyek közötti 
szintjeivel.  

 

Úgy véljük az egyéni készségek szintetikus módon működnek: 

• Érzelmek és érzelmi szabályozás: annak a képessége, hogy felismerjük és kifejezzük a 
saját érzéseinket; 

• Megismerés, önreflexió: realista önértékelés; probléma megoldás képessége; a saját 
vágyak és vágyakozások észlelésének képessége; a korlátok és erőforrások 
meghatározása; célok felállítása; döntéshozatal; 

• Identitás és önbecsülés, magabiztosság: értékek és hiedelmek felismerése. 

(Pro-Skills Képzési terv 3.2 bekezdés) 

 

Miért fontos, hogy egyéni készségeken dolgozzunk a szociálisan hátrányos helyzetűekkel? 

Mint említettük, a Pro-Skills képzési tervben, “a szociálisan hátrányos helyzetű emberek” 
azok, akiknek jogaik, legyenek azok anyagi vagy kulturális jellegűek, nem felismertek, és akik 
potenciáljai és készségei, akárkik is legyenek ők, nincsenek elismertek. 

“Ez a kitaszított helyzet komplex tényezőkből és azok kölcsönhatásából fakad, melyek 
gátolják ezen emberek társadalmi interakcióit” (O. De Leonardos 2000). 

 

Érzelmek és érzelmi 
szabályozás 

Megismerés 
Korlátok és 

erőforrások meg-
határozása 

 

Identitás és ön-
becsülés 

EGYÉNI KÉSZSÉGEK 
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Az egyik oldalon precedenseket találhatunk arra, hogy radikálisan hátrányos helyzetű 
embereknek nincsenek erőforrásaik és gyakran erőszakosan megsértik az emberi jogokat. 

A másik oldalba bele kell foglalnunk a civil kirekesztés számos nyilvános és látens formáját, 
az összes passzivitást, elidegenítést a polgári környezetből, ahol a társadalmi hovatartozás 
egyébként realizálódik (Baumann, 1999; Beck és t., 1997). 

Figyelembe kell vennünk az eset egész komplex és egyedi oldalát, az instabilitást, amivel 
sokaknak meg kell birkózniuk, gyakran váratlanul, felkészülés nélkül.  (Pro-Skills Képzési terv 
2.4 fejezet) 

Pszichológiai értelemben a privilegizált személyek mutatják az egész társadalom 
érzékenységét, áldozatául esnek a speciális kondícióknak, gyakran erőtlennek tartják 
magukat, tehetetlennek, az önbecsülés és önhatékonyság alacsony szintjén szenvedőknek. 
Másrészt viszont sok erőforrás rájuk irányul, amikről nem is tudnak, kulturális és etnikai 
különbségeik miatt. 

Bármilyen esetben a periférián élők, akik elhatározzák, hogy a változás útjára lépnek, 
leginkább azt igénylik, hogy újradefiniálják személyiségüket, identitásukat, önmagukat, és 
ami még fontosabb, hogy meg akarjanak szabadulni abból a krízishelyzetből, amelyben 
vannak. 

Ahhoz, hogy elinduljunk egy új, személyes változáson, motiváció, a szükségletek és vágyak 
pontos meghatározása kell.  Részleteit lásd a Pro-Skills Képzési tervben:  

 

Az élethosszig tartó tanulás belső késztetése az egyéni indítékokból és szükségletekből 
emelkedik ki. Ez egyénenként változó és idővel is alakul. 

A legfontosabb alapfeltétel a motiváció, hogy felfedezze, meghatározza egyéni igényeit és 
kívánságait!  Vannak, akik nincsenek tisztában saját kívánságaikkal és ezért nem tudják, 
melyik lehetőség lehet érdekes. Tehát segítség lehet, hogy támogassuk az egyént, hogy 
visszajelzést kapjon saját indítékairól és szükségleteiről. (Pro-Skills Képzési terv 2.2 fejezet, b 
bekezdés). 

Ezek az okok miatt a Pro-Skills képzés fő feladata, hogy biztosítsa a résztvevők számára az 
egyéni készségek fejlesztését. 

 

Egyéni készségek az egészségfejlesztési megközelítésben 

Az egyéni készségek fejlesztését az egészségfejlesztés felől is megközelíthetjük. A képző azon 
dolgozik, hogy javítsa a résztvevők erőforrásait, hogy az egyén irányíthassa majd az 
egészségét és a jól-létét.  

Az egészségfejlesztés alapelve, hogy az egészség a viselkedés, az attitűd, az életstílus 
eredménye, és természetesen az örökletes tényezőké, együttesen a társadalmi helyzettel. Az 
emberek felelősek egészségi állapotukért, és részvételükért egy olyan aktív folyamatban, 
mely fejleszti az egészségkondícióikat. A jól-lét, amit az emberek megtapasztalhatnak, azon 
múlik, mennyire ön-hatékonyak, és mennyire vannak tisztában a „helyi szabályozással”: 
mennyit irányíthatnak és menedzselhetnek az életeseményeik közül, vagy, hogy mennyire 
érzik magukat képesnek arra, hogy tegyenek valamit.  



Európai projekt “Pro-Skills 2: Képzők-képzése” 

Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP  
 
 

Pro-Skills – Képzők-képzése koncepció 30 

 
 

Az egészségfejlesztési megközelítés azon dolgozik, hogy javítsa, bővítse az emberek és 
közösségek kapacitásait életük irányításában, egészségük megőrzésében, a problémákkal 
való megküzdésben, kríziskezelésben, mind a társadalmi helyzetükben, mind a mindennapi 
életben.  

Ennek a megközelítésnek az alapjai az egyéni készségek. Nagy különbség van a között, hogy 
az egyéni készségekkel dolgozunk vagy a személyiséggel, illetve a pszichológiai jellemzőkkel 
dolgozunk, amikor azok diszfunkcionálisan működnek.    

A fő különbség az a feltételezés, hogy az ember képes és nem értékvesztett. Lényeges, hogy 
a jövő felé tekintsünk és ne a múltban ragadjunk meg, mert ebben az összefüggésben az 
egyéneket szükségtelen „felkészíteni” arra, hogy valami rossz történt, hanem arra, milyen 
jobb utat találhatnak a helyzettel való megküzdésben, nagyobb sikerrel való 
alkalmazkodással. 

Minden esetre, az egyéni készségek fejlesztése kinyithatja az embert, a szükségletek 
felismerése és az identitás definiálása fényt deríthet az egyén személyes történetének 
néhány aspektusára, sőt, egyes pszichés problémákra is, ezért nagyon fontos tisztában lenni 
azzal, hogy lehetőséget kell adni a pszichológiai konzultációra, ha szükségessé válik. 

 

Módszertan 

Hogyan dolgozzunk az egyéni készségekkel? 

Az egyéni készségek képzése az egyéni, személyi síkra koncentrál. 

A képzés fő célja megerősíteni az egyén hatékonyságát, kompetenciáit, hogy fejleszthessük 
személyes készségeit, elindítani a folyamatot az önállósodás felé. Emellett fontos, hogy 
segítsük az öntudatot, az énképet, segítve minden egyes résztvevőt, hogy eljusson oda, hogy 
motivált legyen és felismerje saját szükségleteit. 

Ezek az alapdimenziók, ahol a munkát el kell kezdenünk, hogy a készségek fejlesztését maga 
az alany hatalmazza fel a változtatásra.  

Annak érdekében, hogy ezeken a személyes dimenziókon dolgozhassunk, célirányos 
módszertant alkalmazunk, mely számos tevékenység során valósul meg.  

A célirányos módszertan az alábbiakon alapszik: 

 

Minden résztvevő közvetlen és személyes elköteleződése a munkafolyamat iránt: ez 
lehetővé teszi, hogy a személyes készségfejlesztési folyamat központiból, megértettből 
megfigyelt és végül önszabályozott legyen;  

 

Csoportmunka és felcserélt folyamatok: minden résztvevő megoszthatja és kicserélheti 
ötleteit, érzéseit, tapasztalatait, egyéni nézőpontját a többi taggal.  

A csoportnak fontos feladata van az önreflexiók irányításában. A többi tagon keresztül 
minden résztvevő egyéni visszajelzéseket kap és ad a különböző nézőpontok és személyek 
közti dimenziók alapján; megtapasztalhatja a viszonylagos hasonlóságot, amellett, hogy a 
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szubjektív nézőpontját mindenki tiszteli, megerősítést kaphat, és járulékos előnyökhöz juthat 
a csoportszerkezet által. 

 

Annak érdekében, hogy aktív módszertannal dolgozhasson az egyéni készségeken a 
csoportfolyamatban, nélkülözhetetlen, hogy szem előtt tartson néhány fontos aspektust a 
képzés során:  

Csoportmunka az egyéni készségekkel 

A légkör fontossága a csoportban kiemelkedő fontosságú, mert arra használjuk a csoportot, 
hogy minden résztvevőt bevonjunk az élményekbe, hogy felfedezzék, kifejezzék magukat és 
személyiségük, illetve saját történetük néhány fontos részét. 

• A csoportvezetőnek oda kell figyelnie. 

• Légkör: építsünk biztonságérzetet és védelmet, hogy elengedetten, barátságos 
helyzetben legyen a csoport.  

• Kapcsolatok: adjon egyszerű utasításokat, világos, jól körülhatárolt helyzeteket, 
melyek megnyithatják a kapcsolatokat és alkalmat adnak az önkifejezésre. 

• Fokozatosság: hagyjuk, hogy a részvevők fokozatosan lépjenek be a helyzetekbe, 
tiszteletben tartva a személyes „időt”, „akaratot” (kifejezve, hogy ha nem akarnak 
megnyílni, nem kell). 

• Körkörösség: adjon mindenkinek ugyanannyi időt, lehetőséget, hogy kifejezhesse 
véleményét, tapasztalatait, történetét.  

 

A csoportmunka kiváló lehet, hogy elérjünk jó eredményeket: 

- az egyének új készségeket gyakorolhatnak 

- fel lehet építeni, vagy újraépíteni a bizalmat másokban 

- fejleszteni lehet a másokon való segítés képességét 

- csökkentheti az elszigetelődést 

 

Azt is feltételezzük, hogy a résztvevők visszajelzéseket adnak egymásnak. A csoportlégkör 
segít megnyílni, elmesélni történetüket és egymástól tanulni. A biztonságos környezet 
lehetővé teszi, hogy a résztvevők elérjenek egyfajta belsőségességet a kapcsolataikban, segít 
felépíteni, megerősíteni vagy újraépíteni az énképet.  

A csoportvezetőnek figyelnie kell a csoportra, biztosítania a biztonságos környezetet (ami 
néha nem könnyű, mikor az érzelmek és hatások viharában elvész a csapat) és kapcsolatot 
kell tartania mindenkivel. 

Nagyon fontos, hogy minden tagnak biztosítsa a visszajelzést, kezdve az egyéni nézőponttól 
és élményektől, és hogy nem bírálja, vagy tesz megjegyzéseket, ad tanácsokat másoknak. 
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AZ EGYÉNI KÉSZSÉGEK KIFEJEZÉSÉNEK AKTÍV MÓDSZERE 

Az aktív módszerek fontosak, hogy gyakoroljuk a különböző készségeket a csoportban, 
védett helyzetekben. 

A képzés foglalkozása alatt minden résztvevőnek megvan a lehetősége, hogy ténylegesen 
kipróbálja saját egyéni készségeit, konkrét viselkedésformákat, melyek megfigyelhetőek és 
irányíthatóak (például: érzelemkifejezés, problémamegoldás, döntéshozatal).  

Fontos, hogy hagyjuk a csoportot és minden résztvevőt is, hogy megmutassák egyéni 
karaktereiket: mindenkinek lehet egy releváns, jó tapasztalata arról, hogy meghallgatják és 
elfogadják a csoportban, ami egyénileg is erőt ad a jó légkör megteremtéséhez, ahhoz, hogy 
meghallgatjuk és elfogadjuk egymás különbségeit, különböző véleményeit.  

Annak érdekében, hogy dolgozni tudjunk és irányíthassuk érzelmeinket és észleléseinket, 
teremtsünk kapcsolatot másokkal, tágítsuk ki kapcsolatainkat a csoport összes tagjára a 
tevékenységek alatt, hogy bebizonyíthassuk és megfigyelhessük az egyéni készségeket a 
személyek közti viselkedésben.  

Javasolt, hogy használjon néhány specifikus technikát és tevékenységet, hogy bátorítsa az 
önkifejezést, úgy, mint rajzolás, festés, tánc, dráma játék. Ezek hasznosak lehetnek abban, 
hogy szimbolikusan fejezzük ki magunkat, érzéseinket, viselkedésünket és 
megismeréseinket: ez a fajta módszertan ténylegesen ösztönzi a személyes dolgaink 
önkifejezését, melyek szóban nehezen kifejezhetők, így spontánabb, szabadabb módon 
fejezhetjük ki reakcióinkat, új önismeretre tehetünk szert.  

 

Az aktív módszertan biztosíthatja a Pro-Skills megközelítés ALAPELVEIT  

 

• RÉSZVÉTEL – minden résztvevő megválaszthatja, milyen szinten vesz részt a 
tevékenységekben, dönthet, mennyire nyílik ki és osztja meg érzéseit/gondolatait  

• MEGERŐSÍTÉS – minden résztvevőnek megvan a lehetősége, hogy kifejezze 
visszajelzéseit a foglalkozásról, értékelje a tevékenységeket más szemszögből, 
kifejezze szükségleteit és motivációját  

• JÓL-LÉT – az önkifejezés egy védett helyzetben, a csoportban, jó lehetőség a 
résztvevőknek arra, hogy megtapasztalják egy fontos kapcsolat előnyeit, s más 
aspektusból szemléltessék helyzetüket, észrevéve a benne rejlő lehetőségeket és 
erőforrásokat.  
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A foglalkozás felépítése 

 

Annak érdekében, hogy garantálhassuk az egyéni készségek foglalkozás folyamatát, 
javasoljuk, hogy a módszertannal összehangoltan valósítsuk meg: 

 

1. Bemelegítés: 

Ez az első tevékenység, amit felajánlunk a csoportnak, így tudnak kapcsolatot teremteni a 
csoport többi tagjával, megismerhetik a képzési csoport más résztvevőit, felkészülhetnek egy 
új oktatási élményre. 

A tevékenységek ebben a fázisban legyenek egyszerűek, megengedve a mozgást, az 
interakciókat, segítve a jó érzések és a pozitív csoportkörnyezet kialakulását. A cselekvés 
kapcsolódhat a csoport központi témájához (például érzelmek, érzelmek irányítása esetén – 
bemelegítés lehet: mászkálnak a szobában, és ha találkoznak valakivel, köszönnek neki és 
megneveznek egy érzést, vagy egy én közlést tesznek érzelmeikről „… érzem magam”). 

 

2. A résztvevőknek kellenek elvárások/indok a foglalkozásra:  

Ez a második bemutatkozó szakasz, a csoport vezetője bemutatja a foglalkozás témáját, 
annak megközelítéseit, amikre megtanítja majd őket, a résztvevőknek időt és teret engedve, 
hogy kifejezzék elvárásaikat, vágyaikat, szükségleteiket, félelmeiket, amiket ez a javaslat 
kivált belőlük. 

 

3. Tapasztalás és visszajelzés:  

Ez a foglalkozás központi szakasza. Egy vagy több tevékenységet nyújt a téma feldolgozására 
a kapcsolódó szempontok alapján (problémamegoldás), bevonva az összes résztvevőt.  

A tevékenységek után fontos, hogy kezdeményezzük a folyamat kiváltotta visszajelzéseket, 
megengedve minden résztvevőnek, hogy személyesen kifejthesse. 

 

4. Értékelés:  

A foglalkozás végén fontos, hogy értékelést kérjünk: a tevékenységről, a csoportlégkörről, az 
elsajátított készségekről, az új információkról, és arról, hogy a tanultak miért fontosak a 
mindennapi életben.   

Az értékelés folyamata kreatívvá tehető egyszerű eszközökkel (nem csak szóban lehet 
kérdezgetni), bátorítva a tagokat, hogy kifejezzék álláspontjukat spontán, őszinte módon.  
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Példa egy foglalkozásra 

 

a) Bemelegítés: két igazság és egy hazugság 

b) A foglalkozás felvezetése, a résztvevők szükségletei: a főbb nézőpontok leírása és cseréje 

c) Tevékenységek:  

1. Érzelmi szobor készítése – kis csoportban  

2. Életnagyságú önarckép 

d) Nyilvánosság a kis csoportban, tapasztalatcsere 

e) Nyilvánosság a plénum előtt – visszajelzések a főbb szempontok szerint, 
érzelem/önmérséklet 

f) Értékelés: szendvics  
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Gyakorlatok  

Feladat: Életnagyságú önarckép 

 
Időkeret: ~ 90 perc  

 
Helyszín: kültér/beltér 

 

Résztvevők: 2 - 15 fő  

 

Anyagok: festékek, zsírkréták, színes ceruzák, olajpasztelek, magazinok, különböző felületű 
anyagok, színes papírzsepi, szivacs, ecsetek, vizesedény, ragasztó, olló, nagy papír 
(papírhenger)…  

 

Folyamat:  

A résztvevők párokat alkotnak, ezt követően a pár egyik tagja lefekszik egy nagy papírra és 
megkéri párját, hogy rajzolja körbe egy színes ceruzával. Miután ez megtörtént cserélnek. Az 
elkészült élethű rajzot használhatják a résztvevők, önmaguk körvonalának, így ráírhatják 
nevűket is. Néhány ötlet, hogy miként lehet a körvonalat belülről kitölteni: lehet szavakat 
írni bele, kollázst készíteni, kifesteni, vagy lehet a megrajzolt körvonal egy nagyobb 
festmény vagy kollázs része.  

A tréner hozzászólásaival bátoríthatja a résztvevőket: 

Ebben a feladatban való részvételhez nem tehetség kell, hanem bátorság. 

Próbáld meg a belső világodat minél őszintébben ábrázolni (például félelmek, motivációs 
erők, személyiségjegyek, stb.).  

Kérdezd meg magadtól: Ki is vagyok én valójában? 

Miután mindenki elkészült a munkájával függesszük ki a falra, majd adjunk lehetőséget, 
hogy a csoporttagok bemutathassák, elmondhassák, hogy mit éreztek, amikor elkészítették 
magukról az élethű portrét, hogy mit ábrázol a kép, és, hogy milyen érzést vált ki belőle, ha 
ránéz a képen önmagára.  

 

Cél/ok:  

- Az érzések és a viselkedések kifejezése 

- Önbizalomnövelés, önértékelés, egyéni identitás fejlesztése, nyitottabb 
kommunikáció  

 

Kérdések a megbeszélésre:  

• Hogyan érezték magukat a gyakorlat alatt? 

• A módszertan segített kifejezni érzéseiket? 

• Melyiket érezték biztonságosabbnak, a feladat verbális, vagy nem verbális részét? 

 

 

Forrás: ismeretlen 
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Gyakorlat: Érzelmek szobra 

 

 
Időkeret: 30 perc 

 
Helyszín: kül- és beltér 

 

Résztvevők: kis vagy közepes csoportok  

 

Anyagok: papír/toll 

 

Folyamat: 

A résztvevőknek a helyiségben sétálniuk kell és arra az érzésre kell gondolniuk, amit 
mindennap megélnek (átélnek). 

Fel kell írni az érzéseket a papírra, és ki kell tenni a papírokat a falra. 

A képző felolvas egy érzelmet a papírokról, majd ráteszi a kezét valamelyik résztvevő 
vállára, akinek ki kell fejeznie ezt az érzelmet (például: félelem, kíváncsiság, 
meglepődöttség, stb.). 

Lehetőség van rá, hogy megismételjék a szobrot. Ezen a módon több szobrot alkotnak egy 
érzelemre, és a résztvevők jobban kifejezhetik magukat, megpróbálhatják új szintre emelni 
a kifejezést.  

 

Cél/ok:  

segítség az érzelmek észlelésében és kifejezésében.  

 

Kérdések a megbeszéléshez: 

Nehéznek találtad az érzelmek kifejezését? 

Hogy érezted magad mikor kifejezted érzelmeidet mások előtt? 

Mit éreztél, amíg másokból formáztad meg az érzelmeket?    

 

 

Forrás: Marmocchi P., Dall’Aglio C., Zannini M.,(2004),Educare le life skills, Erickson,Trento 
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3. MODUL: SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 
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“A szociális készségek nem azonosak a viselkedéssel. Inkább annak 
összetevői, ami segíti az egyént megérteni a viselkedést és 

alkalmazkodni a különböző társadalmi színtereken.” 

Steedly és társai, 2008 

 

Bevezetés és definíció 

A Pro-Skills életkészségek fejlesztésében a szociális készségek különböző társadalmi 
környezetben érvényesülnek, a középpontban az alkalmazkodással, hogy aktív, önálló 
partnerek legyünk a különböző helyzetekben. Célunk a készségfejlesztésben az, hogy 
segítsük a folyamatot, hogy autonóm, aktív tagokká váljanak a résztvevők, tudjanak 
kapcsolatot teremteni, kialakítsák státuszukat, és hogy egyetértsenek vagy ellenkezzenek, ha 
a céljaiknak megfelelő vagy ellentétes értékekkel találkoznak. 8 

A szociális készségek elsajátítása azt jelenti, hogy használjuk ezeket a készségeket a 
különböző helyzetekben. Célunk, hogy fejlesszük a szociális készségek használatát a 
különböző élet helyzetekben, és hogy maguk a készségek is fejlődjenek. 

 

 

Módszertan 

Hogy elérjük ezt a célt, a Pro-Skills elképzelés két kulcs területre koncentrál a képzés során, a 
bizalom építésére és a kapcsolatteremtésre. 

A bizalom a kapcsolatépítés alapja, hogy egyszerre legyünk aktívak és önállóak, hogy a 
döntéseinket véghezvihessük, akkor is, ha befolyásolnak vagy akadályoznak. 

Minden interakció racionális érvelésen alapszik (még akkor is, ha a szembenálló felek ezt 
nem látják az adott pillanatban). Alapjában véve azt jelenti, hogy megbirkózunk azzal az 
elvárással, hogy interakcióba lépünk-e vagy sem. Ez fontos funkció, ha a részvételi 
hajlandóságról beszélünk. Időnként vonakodva, kelletlenül veszünk részt, ami a bizalom 
hiányának eredménye, általánosan az emberi viszonyokban, a kapcsolatokban, a már 
kiépített bizalmon és félelmen múlik, ami szintén a bizalmatlanságból fakad. 

                                                           
8 

Ez azon a feltételezésen alapul, hogy a különböző társadalmi körülmények között, különböző szociális 

készségeket igénylünk. Erről szól például: Aspund, J. 1987. Det sociala livets elementära former (A társadalmi 
élet elemi formája - kezdetleges fordításban) Azok az alapvető képességek mutatkoznak meg ebben a 
tanulmányban, melyek ahhoz szükségesek, hogy tudatosan cselekedjünk a különböző társadalmi színtereken, 
eldönthessük, milyen választ adnak a társadalmi interakciókra, vagyis válaszol vagy nem válaszol.  

SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 
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Kommunikáció - Csoportdinamika 
Konfliktuskezelés 

Kooperatív tanulás,  
Produktív tanulás,  

Tapasztalaton alapuló tanulás 

Élethosszig 
tartó 

tanulás 

Kiszámíthatóság – Értékek cseréje 
Késleltetett reciprocitás – Kitett sebezhetőség 

 

Négy aktív dimenziót határozhatunk meg, mikor definiálni akarjuk a bizalom fogalmát 
(Straker 2009):  

 

Kiszámíthatóság – a koherenciához, a kapcsolódó érzelmeinkhez kötődik (Antonovsky 1991; 
Frankel 1977), és azt jelenti, hogy elképzeljük, mi okozhatja a bizalmatlanságunkat, ami 
megzavarja a sorsunkat. 

Még egyszer, ez bizalmatlanság is lehet. 

Értékváltás – ez a mód a racionális döntéshozatal, ami előrejelzésen és számításokon alapul. 
Ez azt is jelentheti, hogy megváltoztatjuk a feltételeket, hogy elkerüljük a büntetést. 

Késleltetett reciprocitás – ez azonos azzal, amit szolidaritásnak hívunk; a szolidaritás nem a 
vagyonunk megosztása csupán jószívűségből, hanem jogi aktus, egyenlő részekre osztás, 
amikor is mi ugyanannyi figyelmet kapunk, meghatározatlan időben és módon.  

Kitett sebezhetőség, a szükségleteinkkel összhangban, arra is igényünk van, hogy törődjenek 
velünk. Ez olyan erős késztetés, hogy talán a függővé válás veszélyét is vállaljuk. Még a 
racionális érvek mellett is azt választjuk, hogy valaminek a részesei lehessünk, még akkor is, 
ha az bánt minket. (Fromm 1982).  

Ezzel a négy dimenzióval számolva a képzés során, alapvető, hogy kapcsolatot építsünk ki 
másokkal, és a kommunikáció egyben a csoportépítés alapja is (beleértve a 
konfliktuskezelést is). Továbbá, ez lesz az együttműködés alapja és ebben az esetben, 
megalapozza a kooperatív tanulást, a produktív tanulást, és a tapasztalaton alapuló tanulást 
is. 

Tehát ez a társadalmi készségek fejlesztés módszertani 
megközelítésének elméleti modellje. 

 

 

 

Társadalmi készségek hierarchikus modellje: 
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Amikor szociális készségekkel dolgozunk, akkor szimultán használjuk a szinteket, az 
ötletszerűen kiválasztott gyakorlatokban, az előre tervezettekben és az életben is. 
Kulcspontunk, hogy mint minden élethosszig tartó tanulási példának megfigyelhetjük a 
tanulási mintákat, a kommunikációs folyamatot és a csoportdinamikát, végül pedig a 
bizalmat. 

 

Úgy is tekinthetünk a szociális készségekre, mint a résztvevők számára a túlélés forrására egy 
környezetben, kiterjesztve, ezek a készségek mindazonáltal a bizalmatlanságon alapulnak. 
Egy kis csavarral, a célcsoportunknak nehezére esik bizonyítékot találni arra, hogy ők maguk 
megbízhatóak; erre úgy tekinthetünk, mint a túlélés készségeinek eredményére (ami abban 
keresendő, hogy mindkettőre vágyakozunk, a beilleszkedésre és a túlélésre is egy adott 
társadalmi környezetben. Ezt mutatták ki például Fromm 1982 és Frankl 1977). Amennyiben 
bizalmat tudunk létrehozni egy megbízható környezetben (a képzésünk alatt), az megteremti 
a lehetőségét, hogy bizonyítsuk a megbízhatóságunkat. Ennek feltétele egy olyan helyzet, 
ami rövid és hosszú távú kapcsolati lehetőséget teremt másokkal. A képzéssel együtt 
megpróbálunk erre szilárd talajt teremteni az egyén saját szociális helyzetében, és 
lehetőséget adni a bizalomnak, hogy megbízhassunk benne (itt részben Maslow 
humanisztikus szükségletek rendszeréből merítettünk, amit 1943-ban és 1987-ben mutatott 
be). 

Az eredmények arra utalnak, hogy a minőségi beavatkozások, a hozzájuk kapcsolódó oktatási 
stratégiák, melyek a szociális és érzelmi tanulásra összpontosítanak, fejlesztik a reakcióinkat 
és az önismeretünket (Steedly et al. 2008). 

 

 

Miért tanítsunk szociális készségeket? 

“A szociálisan hátrányos helyzetűek a gyakorlatban ritkán találhatóak meg a hallgatók 
között, vagy nehézségeik vannak a képzés sikeres elvégzésével. Ennek a célcsoportnak 
hiányoznak a szociális és egyéni készségeik, ami akadályt jelenthet. Amellett tantárgy-
specifikus és gyakorlati tudás, szociális és egyéni kompetenciák a felnőtt lét alapjai, ami 
előrejelzi, hogy a képzés sikeres befejezéséhez a formális és informális tanulás része kell, hogy 
legyen a jövőbeli oktatásnak. Sőt, az egyéni készségek fejlesztése megalapozza az egyéni és 
kulturális hovatartozást. Az egészséges életvezetés fontos forrásai lehetnek.” 

(Pro-Skills 2008) 

 

Ez az egyik oka, hogy szociális készségeket tanítunk. A másik az emancipációval és a 
polgárosodással áll kapcsolatban, mert tény, hogy minden férfinak és nőnek joga van, hogy 
hozzáférjen azokhoz az eszközökhöz az oktatásban, melyek megváltoztatják, fejlesztik az 
életét (Biesta & Säfström 2011). Néha az utóbbi szempont, feledésbe merül az intervenciós 
programokban, melyek a szociálisan hátrányos helyzetű csoportoknak készültek (Säfström 
2011). Ez az oka, hogy szociális készségeket fejlesztünk.  
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A szociális készségek képzés moduljai 

A szociális készségek képzés koncepciója több képességre fókuszál: bizalom, kommunikáció, 
konfliktuskezelés. A következőkben megtalálja a háttér információkat és megközelítéseket 
minden modulban. Amennyiben hosszabb képzést tervez, választhat ezekből az anyagokból, 
és több foglalkozást is szervezhet egy-egy készségnek. Több gyakorlatot is talál majd minden 
foglalkozásra a Pro-Skills eszköztárában a neten. 

Ennek a fejezetnek a végén egy képzés felépítését találja, mely fő célja a szociális 
készségfejlesztés. Ennek segítségével összpontosítva dolgozhatjuk fel, lépésről lépésre a 
különböző képességeket, vagy kis csoportokban, egyes készségekre koncentrálva. 

 

 

 

BIZALOM 

“A bizalom elvárás, mely azért merül fel, hogy a közösségben 
rendszeres, őszítne, együttműködő viselkedés legyen, ami az egyén 

és a közösség által elfogadott normákon alapul.” 

F. Fukuyama 

 

 

Társadalmi értelmezésben a bizalomnak számos másodlagos jelentése van (McKnight & 
Chervany 1996). Szociológiai és pszichológiai értelemben olyan mértékben bízik meg valaki a 
másikban, amennyire a hite, tisztessége, jóindulata sugallja. A megbízni valakiben kifejezés 
sokkal helytállóbb megfogalmazása a másik kompetenciáiba vetett hitnek. A bizalom minden 
esetben megértésen alapuló döntési szabály, megengedi az embernek, hogy megbirkózzon 
olyan összefüggésekkel, melyek kibogozása irreálisan sok erőfeszítést igényelne. 

A bizalomról való elgondolkodás és kommunikáció, az ezzel kapcsolatos tapasztalatok 
feldolgozása az élethosszig tartó tanulás foglalkozásai során, lehetővé teszi, hogy a 
résztvevők felismerjék és jobban megértsék érzéseiket, reakcióikat és a többi résztvevőkkel 
kialakult kapcsolatukat. 

 

Definíció 

A bizalom az egyén “elvárásának, feltevésének, hiedelmének valószínűsége arról, hogy a 
másik jövőbeni cselekvése hasznos lesz, kedvező, vagy legalábbis nem káros a számára.” 
(Robinson 1996).  

Elméletileg a bizalom létrejöhet kapcsolatban álló társadalmi csoportok között (család, 
barátok, közösségek, szervezetek, cégek, nemzetek, stb.). Ez egy népszerű megközelítése a 
csoportok közötti és a csoporton belüli interakciók felvázolásához a bizalom szempontjából 
(Hardin 2002). A bizalom, különböző definícióiért ld.: David Straker 2009. 
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A bizalom kialakítása  

 “A bizalom egy pszichológiai állapot mely magában foglalja a sérülékenység 
elfogadását, pozitív elvárással viszonyulva mások felé.” 

D.M. Rousseau 

Figyelembe véve David Straker meghatározását a bizalomról, az alábbiak szerint valósíthatjuk 
meg a bizalom kialakítását: 

- Aktív törődés – az aktív törődés ellenpárja a passzív törődés, ami inkább a „ne árts” 
megközelítés, amikor aki gondját viseli a másiknak nem áll el az útjából, hogy így 
segítsen neki. Sokaknak kínálunk passzív törődést, de az aktív törődést csak azoknak, 
akiket igazán fontosnak tartunk. Az aktív törődés így azt jelzi a másik felé, hogy 
„különleges vagy”. 

- Passzív törődés – nem ellentéte az aktívnak. A passzív törődés ellentéte az aktív bántás 
lenne, amikor keresed az alkalmat, hogy bánthasd a másikat. Amennyiben elkerülöd az 
aktív bántást, passzív törődést tanúsítasz. 

- Összhang kialakítása – Sok módja van a bizalomépítésnek: Aktív törődés /nem is várjuk 
meg hogy megkérjen/; Helyszínen lenni /közelben lenni/; Bátorítás /biztatni rá, hogy 
beszéljen/; Fogva tartó tekintet /szemtől szemben vonzás/; Meghallgatni /erős módszer 
a kötődés kialakítására/; Tükrözés /cselekedeteinek utánzása/; Összeillesztés /hasonló 
cselekvések végzése/; Nyílt őszinteség /megmutatni saját sebezhetőségünket/; 
Parafrázis /másképp újrafogalmazni amit ő mondott/; Papagájkodás /egyszerű 
ismétlése annak ahogy ő mondta/; Passzív törődés /nem ártani neki/; Tükrözve a nyelvi 
stílust /használjuk az ő beszédfordulataikat/; Szavak tükrözése /ismételjük az egyén 
szavait, szava járását /; Legyen megbízható /váltsa be ígéreteit/; Kérjen tanácsot 
/inkább, mint véleményt/; Összefoglalás /egyesítse az ötleteket egy még jobb ötletért/; 
Szólítsa nevükön őket /mutassa meg, hogy ismeri őket/. Az “összhang kiépítése” egy 
“szimpatikus megértés érzése”, amikor két ember kötődést érez egymással, így 
könnyen megbíznak egymásban. 

- Legyen megbízható – tegye, amit mondott. Érkezzen időben. Mindig adja meg 
tartozásait. Ha ígéretet tesz, tegyen meg mindent, hogy meg is tartsa. Szintén legyen 
kiszámítható és „normális”. Ne tegyen olyasmit, amire mások nem számítanak öntől. 
Tegyen erőfeszítéseket, hogy megmutassa, hogy megbízható. Ha nem tartott meg egy 
ígéretet, vagy megbízhatatlan volt más módon, azonnal kérjen bocsánatot, és legyen jó 
kifogása rá, miért történt így. 

- Önkontroll és bizalom – Ha azt szeretné, hogy valaki megbízzon önben, tegyen róla 
tanúbizonyságot, hogy nyilvánvalóan ura önmagának. Ez nem csak a viselkedési 
önkontrollt foglalja magában, hanem annak képességét is, hogy uralja az 
érzelemkitöréseit is. Még inkább hatásos lehet, ha a folyamat látható, megfigyelhető, 
ahogy vívódik, érzelmeivel küzd, miközben kívülről nyugodtnak tűnik. Tegye érthetővé 
néma testbeszéddel, például kevesebb mozgással, szünetekkel, halvány arcjátékkal, stb. 

- Hasonlóság elve – azokban bízunk, akik hasonlóak hozzánk, vagy azokhoz, akiket 
kedvelünk. Mutassa meg, hogy hasonló másokhoz, vagy ahhoz a típushoz, akiben 
általában megbízunk. Öltözzön úgy, beszéljen úgy, vagy másképp mutassa meg. 
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- Bizonyítás elve – azt nem tagadhatjuk, amit a saját szemünkkel láttunk. 
Kapcsolatainkban gyakran fordul elő, hogy nem értünk egyet és tudjuk, a másik meg 
akar győzni. A bizonyíték nélkülözhetetlen fontosságú, ha ellenkező véleményen 
vagyunk. Ez az a helyzet, amikor átmegyünk „bizonyíték-kereső üzemmódba” és 
mindent megkérdőjelezünk. 

 

Csoportbizalom 

“Bizalmat építeni egy folyamat. A következtetés kiszámítható 
beavatkozások eredményeképpen jön létre idővel.”  

Barbara White 

Kialakulása során egy csoport, tipikusan áthalad a csoportszervezés „alakulás, zűrzavar, 
normalizálódás és kiteljesedés” (“Form, Storm, Norm, Perform”) stádiumain. Kezdetben 
különböző szintű lesz a résztvevők önbizalma, illetve a másokban vetett bizalma. Amikor a 
csoporttagok elég információt gyűjtöttek egymásról, megtanulták a csoportszervezés 
szabályait és már kialakították a megfelelően bizalomteljes környezetet, akkor kezdenek el 
együttes erővel dolgozni és tipikusan felosztják a munkájukat azokra a szerepekre, 
melyekben otthonosak, és amelyek leginkább hozzájuk illenek. Így találkozhat ez a folyamat 
a csoportérdekekkel. 

CSOPORTBIZALOMCSOPORTBIZALOM

A CSOPORTBIZALOM KIALAKULÁSÁNAK EGY MODELLJE

 
  

 

 

 
 

A csoportvezetA csoportvezet őőnek megfelelnek megfelel őő öönbizalommal kell rendelkeznie a csoporttagok nbizalommal kell rendelkeznie a csoporttagok 
öönbizalmnbizalm áának, illetve a mnak, illetve a m áásokban vetett bizalmsokban vetett bizalm áának fejlesztnak fejleszt ééssééhez!hez!

I. az önbizalom és a másokban

vetett bizalom szintje különböz ő

a csoportalakítás kezdetén

II. növekszik az interakció, az önbizalom 
és a másokban vetett bizalom szintjének 
különbségei kiegyenlít ődnek

a csoport tagjai elég információt gyűjtöttek 
egymásról, hogy elkezdhessék a közös munkát

III. kialakult a csoportbizalom

a csoport működése csak egy megfelelően
bizalmas környezetben lesz sikeres

csoportvezet ő csoporttagok önbizalom és a másokban vetett bizalom szintje csoportbizalom
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Ismert pszichológiai hatás, hogy hitünkre, a tetteinkből következtettünk és az újoncok 
gyakran következtetnek arra, hogy a tetteik alapján csatlakozhatnak a már kialakult 
csoportbizalomhoz. (Straker 2009). 

Nagyon fontos hogy a tagok úgy érezzék, elfogadják őket és az, hogy tökéletesen 
megbízzanak a képzőben és a képzésben. Mint minden emberi lény, a képzők és a tagok is 
szimpátia és antipátia befolyása alatt állnak. Megkönnyebbülés lenne, ha a képzés 
hanyagolná ezeket a jegyeket, mert akkor az egyének is kapcsolatba léphetnek az képzővel. 
A képzés alkalmával felerősödik az esély arra, hogy mindenki találjon valakit, akiben bízhat 
(Pro-Skills 2008). 

 

Bizalomépítő gyakorlatok 

“Többet tudhatsz meg egy emberről egy óra játék alatt,  
mint egy évnyi beszélgetés során.”  

Platón 

A bizalomépítő foglalkozások abban segítik az embert, hogy kifejlessze a kölcsönös 
tiszteletet, a nyitottságot, a megértést, az empátiát magában, egyben fejlessze a közösségi, 
és kommunikációs képességeit, ezen felül ledöntse a korlátokat és egy új, érzéseken alapuló 
bizalmat és összetartozást építsen fel egyének és kis csoport között.  Ugyanakkor fontos a 
figyelem és a felelősség magas fokú, aktív ösztönzése az ilyen jellegű gyakorlatokban, mely 
előre mozdítja ezeket az embereket abban, hogy vállalják a bizalom kockázatát.  

Nagyon sok múlik a képző által játszott szerepen. Amíg a résztvevőket arra kéri, hogy 
pszichés és fizikai kockázatot vállalva bízzanak meg egymásban, a képző feladata komoly, 
koncentrált, védelmező környezetet teremteni ehhez. A képzőnek határozottan be kell 
avatkoznia, ha valaki úgy, érzi, nem kapja meg ezt a támogató környezetet. Amikor a bizalom 
hiánya egyértelműen bekövetkezik, néhány esetben előnyösebb, ha leállítjuk a bizalomépítő 
tevékenységet és egy egyszerűbb gyakorlatot végeztetünk. Legyen biztos benne, hogy a 
csoport egésze tisztában van azzal, hogy nincs helye a bizalmatlan viselkedésnek, beleértve a 
viccelődést és csipkelődést. Sok oktató ezt úgy oldja meg, hogy egy „teljes felelősségű 
szerződést” írat alá a csoporttal (Neil, 2009). 

Végül erősen javasolt, hogy óvatosan bánjunk a bizalommal, mert a bölcsek mondása 
szerint, egy életbe kerül felépíteni azt, viszont egy perc alatt el is lehet veszíteni. A bizalom 
kialakításának legegyszerűbb módja, ha megbízhatóak vagyunk, olyanok, akikre lehet 
számítani és törődünk az emberekkel. A csoporttal folyó munkát nagy odafigyeléssel kell 
végezni, megismerni a tagok kulturális/szubkulturális hovatartozását, és elengedhetetlen a 
pszichés hátterük ismerete is. Amennyiben azt szeretné, hogy mások bízzanak önben, 
bizonyítsa be, hogy képes az önkontrollra, beleértve a negatív érzelmeket is, valamint azt, 
hogy nem hoz elhamarkodott döntéseket. Mind ez hatékonyabb lehet, ha azt látják, hogy 
néha kicsit megküzdik az érzelmeivel, illetve képes irányítani a dühét, félelmeit stb. 
Gyűjtsön bizonyítékokat saját érveire és mások érvei ellen, keressen olyan objektív 
bizonyítékokat, melyek megcáfolhatatlanok. Keressen olyan dolgokat, amelyek felrázzák 
mások meggyőződéseit. Sok mindent meg kell tanulnia a bizalomról, hogyan működik, 
hogyan lehet azt felépíteni. Amennyiben jól csinálja, a csoport tagjai a világot is önnek 
adják, azonban, ha elárulja őket, a világvégéig fogjak üldözni.  
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A bizalomépítési modul szerkezete  

1) „Ismerjük meg egymást” gyakorlatok 

Kerüljük a bizalmi gyakorlatok túl korai bevezetését. Amennyiben a bizalom gyakorlatok túl 
korán, túl gyorsan előkerülnek, érzelmi/pszichés sérülések, gát keletkezhet, a bizalom inkább 
megrendül, sem mint felépül. Éppen ezért javasoljuk, hogy a modult kezdjük egy pár jégtörő 
feladattal, ismerkedős gyakorlattal.  

2) Rövid PowerPoint bemutató 

- Definíció 

- A bizalomépítés módjai 

- A csoportbizalom modellje 

- Bizalomépítő tevékenységek 

3) Gyakorlat: Fűzfa a szélben 

- A csoport tagjainak lehetősége lesz megtapasztalni a bizalomépítést a csoporton 
belül. 

- Ezzel a gyakorlattal a résztvevők elsajátíthatják a kölcsönös tiszteletet, nyitottságot, a 
megértést és az empátiát, csak úgy, mint a helyes kommunikációt és a 
csoportmunkához szükséges készségeket.  

- Nagyon fontos a magas szintű figyelem és törődésre ösztönzése a résztvevőket 
körében a gyakorlat megvalósítása során.  

- Nagyon fontos a gyakorlatvezető szerepe, tehát bizonyosodjunk meg róla, hogy az 
egész csoport tisztában van azzal, hogy nincs helye a bizalmatlan viselkedésnek, 
beleértve a vicceket és a beszólásokat is. 

Képesnek kell lennie a csoportváltozások jeleinek és a csoporttagok körében, egyénileg 
megjelenő, érzelmi változások észrevételére. 

Javasolt kérdések a megbeszéléshez  

- Mit érzett a feladat során? 

- Könnyű, vagy nehéz volt számodra bízni a csoportban? 

- Mitől érezted magad biztonságban? (pl.: világos kommunikáció, bátorítás, stb.) 

- Mitől érezted magad bizonytalanabbul? (pl.: nevetés/viccelődés, kommunikáció 
hiánya, stb.) 

- Mit gondolsz a bizalomról és a bizalmatlanságról? 

4) Értékelés 

- interjú 

- kérdőív 

A megértés és a folyamatosan alkalmazott, megbízható nyelvhasználat és viselkedés segít 
megteremteni és fenntartani a bizalmat a csoportmunkában. 
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KOMMUNIKÁCIÓ 

“Lehetetlen nem kommunikálni!” 

Watzlawick 

A kommunikáció értelme és meghatározása 

A kommunikáció az üzenet továbbítása a küldőtől a befogadó felé egy rendszer által (nyelv, 
levelek, képek, stb.). Ez azt jelenti, hogy a kommunikáció több, mint pusztán szavak. Az 
üzenet úgy nevezett „küldője” beszélni akar valamiről, amit tapasztalt, de mindezt 
kapcsolatban azzal a ténnyel, hogy saját véleménye van arról, ami történt, ami ahhoz vezet, 
milyen a személyisége, értékei, korábbi tapasztalatai és érzelmei. 

Még tovább, a küldő nem csupán szavakkal közöl, információt ad át a gesztusaival, a 
hangjával, arcjátékával. 

Az üzenet „befogadója” egyaránt észleli a szavakat és a nonverbális jeleket és a szerint, 
milyen az ő beállítódása, módosul az, hogy ő mit hall meg az üzenetből.  

A következő lépésben a fogadó válaszol, reagál az üzenetre. Ez azt jelenti, hogy a küldő és a 
befogadó felcserélte a szerepeket és az egész folyamat újraindul! 

 

 

Az üzenet küldésének és befogadásának ezzel az egyszerű ábrájával már láthatóvá válik, 
milyen sok nézőpont és nehézség adódhat a kommunikáció során! 

tények 

értékek 
értékek 

• hang 

• gesztusok 
• arckifejezés 

 

Küldő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

észlelés 

értelmezés 

érzelem 

 

Fogadó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

észlelés 

értelmezés 

érzelem 
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A kommunikáció kognitív oldalai, mint a nyelvi készségek, nyelvtan, logika az üzenetben 
nehézséget jelenthetnek a kommunikációban, de a kommunikáció csődjének, a félreértés 
legfontosabb oka az a tény, hogy az emberek gyakran nincsenek tisztában a különböző 
nézőpontokkal, melyek befolyásolják és hangsúlyozzák a hozzáállásunkat! 

⇒⇒⇒⇒ Egy üzenet értelme legalább annyira függ a befogadótól, mint a küldőtől!! 

Mind a küldő mind a befogadó egyaránt felelősek, hogy jól adják elő saját értékeiket, 
értelmezésüket. Nem jósolhatod meg, hogy a partnered mit a) tud, és b) miben osztja a te 
nézőpontodat!  

Annak érdekében, hogy elérjük a hatékony és egyszerű kommunikációt, az embereknek az 
alábbiakkal kell tisztában lenniük: 

- Változtass nézőpontot!  

- Tedd magadévá a partnered álláspontját! 

- Fedezd fel a háttérben meghúzódó okokat és aspektusokat! 

- Tisztázd a saját attitűd és álláspontodat! 

 

 

 

Hasznos megközelítések 

 

A) Négy fül modell (Schultz von Thun 1981, német pszichológus és viselkedéskutató) 

 

Minden üzenetnek négy értelmezése van: 

 

 

 

Kapcsolat:  
Információ a küldő és a 

fogadó közti kapcsolatról 

Én-közlés: 
A beszélő információt ad magáról 

(motiváció, értékek, érzelmek stb.) 

Követelés:  
Kívánság vagy követelés a 

befogadó felé 

Tények: 
Adatok és tények az üzenetben 
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Példa: (fekete: férfi üzenete; kék: ahogy a nő érti) 

 

Az embereknek gyakran az egyik füle érzékenyebb, mint a többi. Biztos ismersz olyan illetőt, 
aki mindig mindent kritikának, hibáztatásnak vesz egy egész egyszerű természetes közlésben 
is!? Ez az ember nagyon érzékeny kapcsolat füllel rendelkezik. 

Nem hasznos, ha csak egy aspektusát halljuk meg az üzenetnek! Ne értsünk bele olyan 
tartalmakat egy üzenetbe, amit a másik nem közölt vele! 

 

B) A belső csapat: “Eltérő lelkek egyetlen testben” (Schulz von Thun, 1998) 

 

 

 

 
Példa: Ön azért ért egyet a hétvégi munkavégzéssel, mivel egyik 

kollégája az utóbbi három hétvégét végigdolgozta, a másik 
beteg, de ön mégis dühös, mert utazást tervezett a párjával erre 

a hétvégére.⇒ Szóban egyetért de az arca és a testtartása 
haragot tükröz! 

• Különböző szerepeket játszunk az egyes helyzetekben (egyszerre 
vagyunk a szüleink gyermeke, a gyermekünk anyja/apja, barát, 
alkalmazott, stb.). 

• Különböző hangok lehetnek bennünk más-más érdekeltséggel. 

• Ezek a belső hangok összetűzhetnek egymással. 
 ⇒ Ez ahhoz a helyzethez vezet, hogy a verbális és a 

metakommunikációnk mást fejez ki! 

Kapcsolat: 
“Azt remélem, te tudod mi az.” 

Én-közlés:  
“Nem tudom mi ez.” 

Követelés:  
“Kérlek, mondd meg, mi ez!” 

 

Tények:  
“Látok valami zöldet.” 

“Lát valami zöldet.“ “Nem tetszik neki a főztem.“ 

“Majd olyanokat főzök, amiket szeret.“ 
“Úgy gondolja, rossz szakács 

vagyok!“ 

Valami zöld van a 
levesemben! 

Egyetértek! 
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C) Kommunikációs szabályok:  

 

1) az üzenet küldésének szabályai: 

- világosan fejezze ki álláspontját és attitűdjét  

- Legyen tisztában azzal, hogy véleménye a kommunikációs 

partnerétől különbözhet 

- legyen felelős a saját nonverbális közléseiért 

- csak a saját nevében beszéljen, ne másokéban 

- fontos helyzetekben hasznos lehet a visszajelzés a kommunikációs partner potenciális 
attitűdje, véleménye felé  

Példa: Állásinterjúra megy → mi a feladata, célja a cégnek? 

 

2) az üzenet fogadásának szabályai: 

- Legyen tisztában vele, hogy kommunikációs partnerének 
véleménye különbözhet, igyekezzen megtudni az övét. 

- Legyen tisztában saját “kedvenc fülével” mert befolyásolhatja az 
üzenet interpretációját 

- Kérdezzen a jövőre, ismételje meg, amit már megértett, ha nem 
biztos saját felfogásában 
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A kommunikációs modul szerkezete 

 

1) Feladat: vezetni a taxit 

⇒ A résztvevők megtapasztalják a kommunikációs nehézségeket: nem csak azt, hogy 
világos utasításokra van szükség, de azt is, hogy milyen akadályai vannak a különböző 
perspektíváknak a témában. 

 

2) PowerPoint bemutató 

• Háttér: meghatározás / mi történik a kommunikáció alatt?  

• Hasznos megközelítés:  

- Négy fül modell / példa 

⇒ gyakorlat A négy fül 

- Belső csapat / példa 

• Kommunikációs szabályok 

 

3) Megvitatás  

A résztvevőkkel, a kommunikáció témájában lefolytatott vita, a benyomásaik, a 
bemutatott megközelítések, saját érzéseik a gyakorlatok alatt mind-mind segítik a 
gyakorlat alkalmazását, és meghatározni annak jelentőségét a célcsoportnál. 
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KOOPERÁCIÓ 

“Összegyűlni csak a kezdet. 
Összetartani folyamat. 
 Együtt dolgozni siker.” 

Henry Ford 

 

Definíció  

1. oktatási értelemben az, amikor a tanulók kisebb csoportokban 
együtt dolgoznak, hogy maximalizálják saját, és egymás tanulását 
(Johnson & Johnson, 1993, p. 9).  

2. Alapelvek és technikák, melyek segítik a diákok hatékonyabb 
együttműködését. (Jacobs, Power, & Loh, 2002, p. 1).  

 

A kreatív csapatmunka maximalizálja az egyén erejét, minimalizálja a gyengeségeket, olyan 
környezet, mely hatékony, dinamikus, termékeny. 

Az együttműködéshez, hogy elérjük a teljes potenciált a csoportban, öt alapvető elemnek 
kell körültekintően megvalósulnia a helyzetekben: pozitív önállóság, egyéni és csoportos 
elszámolhatóság, előremutató érintkezések, a szociális készségek megfelelő használata és 
feldolgozása (Johnson & Johnson, 1989, 2005). 

 

Pozitív egymásra utaltság elkötelezettséget teremt mások sikere felé, valamint szívén viseli 
az egyén is az együttműködéses tanulást. Ha nincs pozitív egymásra utaltság, nincs 
együttműködés. 

Egyéni és csoportos elszámolhatóság – a csoport legyen elszámolható céljai 
megvalósításában. Minden tagnak legyen felelőssége, részesedése a munkából (ez biztosítja, 
hogy senki se legyen „potyautas” mások munkáján). A csoport előtt világosak kell, hogy 
legyenek a célok, a mérési módszerek, a megvalósításban elért előrehaladás, az egyéni 
erőfeszítések. Egyéni elszámolhatóság akkor áll fent, amikor a teljesítményét minden 
tanulónak értékelik, visszajelzik a csoportnak, hogy akinek szüksége van segítségre, 
támogatásra és bátorításra a feladat elvégzéséhez az megkaphassa a csoporttól.   

Előremutató kölcsönhatások, lehetőleg szemtől szemben, akkor történik, mikor a tagok a 
források megosztásában segítik, támogatják, ösztönzik egymást a tanulásban, dicsérik 
erőfeszítéseit. A kooperatív tanulási csoportok egyszerre akadémikus támogató rendszerek 
(minden tanulónak van valakije, aki segít neki a tanulásban) és egyéni támogató rendszer 
(mindenkinek társas támogatója is van, aki mint embert segíti). Fontos kognitív képességek 
és érintkezési dinamika ez, mely csak akkor fordul elő, ha a társak tényleg segítik kegymást a 
tanulásban. Ez magában foglalja a problémamegoldás szóbeli magyarázatát, a tanulás 
természetének fogalmát, és annak megtanítását hogyan épül be a csapattárs, az egyén 
előzetes tudása a jelenlegi tanulási folyamatba.   
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Interperszonális és kiscsoportos készségek: A kooperatív tanulócsoportokban a 
hallgatóknak meg kell tanulniuk egy akadémikus, klasszikus feladatot (házi feladat) és azt, 
hogyan legyenek egy kis csoportban interperszonálisak, milyen készségek szükségesek egy 
csoport működéséhez (helyben végzendő feladat). A kooperatív tanulás természeténél fogva 
sokkal összetettebb, mint az önálló tanulás, mert együtt kell dolgozni, egyszerre feladat a 
munka és a csapatmunka is. A csoport tagjainak tudniuk kell, mikor hatékony a vezetés, a 
döntéshozatal, a bizalomépítés, a kommunikáció, a konfliktuskezelés és legyen motivált a 
készségek előfeltételeinek fejlesztésében.  

Csoportos feldolgozás akkor áll fent, amikor a csoport tagjai megvitatják, milyen jó érzés 
elérni a célokat és a hatékony munkakapcsolatot. A csoportnak szüksége van rá, hogy 
körülírják a hasznos és haszontalan intézkedéseket, és mely viselkedéseket kell folytatni, 
vagy módosítani. A tanulási folyamat folyamatos fejlesztése eredményeket is szolgáltat arról, 
milyen előrehaladást tettek a tagok az együttműködés terén. 

 

HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES EGYÉNI KÉSZSÉGEK 

� KOMMUNIKÁCIÓ: Jól kommunikál írásban gyorsan és világosan. Az ötleteket 
röviden, tömören, strukturált módon mutatja be. Megfelelő nyelvet és stílust 
használ. Könnyen érthetően, világosan beszél. Az ötleteket és érveket 
logikusan hozza fel vitahelyzetben. Az információkat és magyarázatokat 
könnyen, érthetően adja át. Jó hallgatóság. 

� VEZETÉS: Tényleges tevékenység során megmutatkozó képesség. Természetes 
adottsága van rá, hogy tiszteljen másokat. Képes hatékony csapatot építeni. 
Bevonja az összes csapattagot, és akkor ad tanácsot, ha arra szükség van. 

� CSAPATTAGSÁG: Érti a saját és a csoportban elfoglalt helyzetét. Megosztja az 
információkat, ha szükséges, tanácsokat, segítséget kér. Megoldásokat kínál 
és meghallgatja mások ötleteit. 

� TERVEZÉS és SZERVEZÉS: Képes előre tervezni és előre jelzést adni. Felismeri a 
reális célokat és prioritásokat, a szükséges erőforrásokat. Kidolgozza és figyeli 
az előrehaladást. Jól kihasználja a rendelkezésre álló időt. 

� DÖNTÉSHOZATAL: Értékeli az alternatív cselekvési irányokat és szükséges 
döntéseket hoz. Gyorsan reagál a helyzetekre, és rugalmasságot tanúsít. 

� MOTIVÁCIÓ: Energiát és lelkesedést mutat. Keményen dolgozik és ambiciózus. 
Képes saját felügyelete alatt is, önálló kezdeményezésre dolgozni.  

� SZEMÉLYES ERŐ: Magabiztos, érti saját erősségeit és gyengeségeit. Realista, 
hajlandó tanulni a múltbéli kudarcokból és sikerekből. Megbízható, becsületes 
és lelkiismeretes. Képes megbirkózni a munkahelyi nyomással és érzelmi 
feszültségekkel. 
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Az együttműködés fontossága 

- Szociális nyereségek 

A kooperatív tanulásnak társadalmi előnyei is vannak. Az egyik esszenciális összetevője, hogy 
fejleszti a szociális készségeket. Az emberek megtanulják, hogyan vállaljanak kockázatot és 
kapjanak elismerést a munkájukért. Láthatják a különböző nézőpontokat, másképp, mint a 
saját álláspontjukból.  Az ilyen előnyök járulnak hozzá, hogy általánosan elégedettek 
legyenek a tanulási folyamattal. A tagok másokkal együtt dolgoznak a csoportban, másféle 
előképzettséggel, kulturális háttérrel, beállítódásokkal és személyiségekkel. Ezek a 
különbségek erősítik őket abban, hogy megbirkózzanak a nehézségekkel és hogy kapcsolatba 
lépjenek egymással. A szociális interakció bizonyítja a kommunikációs készségek 
szükségességét a működő társadalomban.  

- Kötődés, segítés 

Nehéz fenntartani a pozitív érzéseket olyannal szemben, aki le akar győzni. A sértettség és 
veszekedés, gyakran eredményei a kooperatív játékoknak. A csoportjátékokban a kihívás, a 
felfedezés és a siker is megosztott. A hangsúly a részvételen, az elfogadáson és a „jó játékon” 
van. Végül csak az egymás közti kapcsolat számít.  

- Csapatmunka és megosztott döntéshozatal  

A verseny megnehezíti, hogy megosszuk képességeinket, tapasztalatainkat és 
erőforrásainkat, mivel minden személy elkülönülten küzd az ő egyéni céljáért. A 
csoportfelállásban minden egyén játéka értékes és számít. Egyénenként is elismertek, és a 
csoport igényeit szolgálja. A kihívás áttevődik, cél a „legelsővé válni”. Az eszme, amit mind 
szolgálunk, a közös döntéshozatalban, erős fegyver.   

- Nyitottság, bizalom és biztonság  

A versengés munkában, játékban gyakran eredményez haragosságot, sértődést és 
elkülönülést. Sok játék alapul titoktartáson és megfélemlítésen, amiben a játékosok nem 
érzik magukat biztonságban.  Munkában vagy játékban az emberek nagyon szeretnék 
biztonságban érezni magukat, nyitottnak, őszintének lenni és mindenek felett azt érezni, 
hogy megbíznak bennük.   

A kooperatív helyzetek segítenek kialakítani ezt a környezetet, mert a résztvevőket arra 
biztatja, hogy támogassák egymást.  

- Önértékelés és egyéni teljesítmény 

Az együttműködés magasabb szintű tanuláshoz vezet, érzelmi érettséghez és erős egyéni 
identitáshoz. A résztvevők gyakran rugalmasabbakká válnak gondolkodásukban és 
hozzáállásukban, valamint hogy kreatív megoldásokkal álljanak elő. Az eredmény öröm, 
magabiztosság és önmagunk értékességének érzése. Ahogy az egyéni ereje növekszik, eléri a 
„változást tudok hozni” érzést.  

- Jól-lét  

A legtöbb együttműködési helyzet igen stresszes. A bukás lehetősége agilitást eredményez, 
hacsak nem szorongást. A félelem és a harag általában a kiesés, vagy a vesztés 
lehetőségének érzéséből fakad, mely gyakran vezet idegességhez, zavartsághoz, 
ellenségeskedéshez. A kooperációs tevékenységek nem ijesztőek, vagy bírálóak. Ez olyan 
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légkört eredményez, melyben a nyugalom, a jól-lét, biztonságos alapok az egészséghez és az 
örömből fakadó játékhoz. 

 

Módszertan 

- Tapasztalatok megosztása 
- Történetelemzés 
- Előadás módszer 
- Vita módszer 
- Játékok / csoport gyakorlatok 
- Egyéni és kiscsoportos foglalkozások 

Johnson, Johnson, és Holubec (1998) négy lépésben határozta meg a kooperatív képességek 
tanulását: 

I. lépés: Győződjön meg róla, hogy a csoport tagjai értik a csapatmunka készségeinek 
szükségességét. Hogy ezt ellenőrizze a képző az alábbiakat teheti:  

• Kérje meg a csoport tagjait, hogy készítsenek listát arról, miért fontosak a szociális 
készségek. Az elkészült listáról emeljenek ki egyet vagy kettőt.  

• Ismertessen egy esetet a tagoknak, hogy lássák, jobb birtokában lenni ezeknek a 
készségeknek, mint nem tudni mik is azok.  

• Illusztrálja a készségek szükségességét egy szerepjátékkal, amely ellenpélda, mert a 
készségek nyilvánvalóan hiányoznak a megjelenített csoportból.  

•  

II. lépés: Bizonyosodjon meg róla, hogy a tagok megértették, mik az együttműködési 
készségek, hogy hogyan és mikor használjuk őket. Hogy ezt ellenőrizze, az alábbiakat teheti: 

• Sorolja be a készségeket verbális és nem verbális kategóriába és magyarázza meg 
azon keresztül, amit a csoport tagjainak tenniük kell.  

• Mutassa be a készséget a csoport előtt és magyarázza el lépésről lépésre, hogy 
legyenek önálló ötleteik, mire hat a készség és melyik kategóriába sorolható (verbális 
és nem verbális viselkedés).  

III. lépés: Állítson fel egy gyakorló helyzetet, bátorítva a tanulókat, hogy gyakorolják 
készségeiket. A képző vezeti a gyakorlatot, és ismétlésekkel rögzíti a készséget. 

 

IV. lépés: Adjon visszajelzést a csoport tagjainak a készséghasználatukról. Segítsen nekik 
elemezni, hogyan lehetnének még hatékonyabbak a jövőben. A hatékony kommunikáció 
meg kell, hogy történjen a tanulási folyamat során. A kooperatív tanulásban a megfigyelő 
visszajelzést ad a csoporttagoknak, akik cserébe beszámolnak érzéseikről és benyomásaikról, 
melyeket viselkedésük váltott ki. A megfigyelő pozitív visszajelzést ad minden tag számára 
saját előrehaladásáról és tanulásáról, amiből mások is tanulhatnak. A teljes csoport 
gyakorlatát kiscsoportos követi. A képző a teljes csoportot, mint egységet értékeli. 
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A kooperációról szóló képzési modul felépítése 

 

1) Bemelegítés 

A bemelegítés (jégtörő) része az órának az ellazulást, egymás megismerését szolgálja, 
vagy, hogy kezdjünk el a témáról gondolkodni. Ebben a szakaszban a képzőnek 
lehetősége van rá, hogy felmérje képesek lesznek-e a csoporttagok az előre 
meghatározott módon haladni, kik az erősek és a gyengék (a jövőbeni párosítások 
szempontjából) és lássa hogyan lépnek egymással kapcsolatba.  

 

 

2) Elvárások 

Elvárások kialakítása lehetőséget ad a csoporttagoknak, hogy megosszák részvételük 
indítékait. Nagyon tanulságos mind a csoport, mind a képző számára. Az elvárások 
összegyűjtése egyben generálja, hogy a csoport úgy érezze, birtokolja azokat, sajátjaik, 
ami segít még több jó ötlet összegyűjtésében a képzőnek is, hogy pontosan mit is akar a 
csoport az együtt töltött idő alatt. 

 

Hogyan alakítsuk ki az elvárásokat: 

• Magyarázza el, milyen elvárások lehetnek és mondjon pár példát. 
• Kérje meg a résztvevőket, hogy egy pár perc alatt csendben gondolják át, milyen 

élményeket, tapasztalatokat szeretnének szerezni, mit tanulna belőlük. 
• Kérje meg a csapatot, hogy osszák meg elvárásaikat. 
• Vezesse az ötletrohamot (brainstorming) papíron modellezve egy szituáció 

készségfejlesztő hatásait, milyen elvárások teljesülhetnek általa. 
• Olvassa át az elvárásokat és ellenőrizze, az egész csoport megértette mindegyiket. 

 

 

3) Gyakorlatok és visszajelzések  

A visszajelzés gyakorlása olyan folyamat, mely lehetővé teszi, hogy jobban megértsd 
önmagad, a képességeid, a tudásod és a szakmai gyakorlatod. Bár sokunknak bevett 
gyakorlat átgondolni élményeinket, a foglalkozás alatt vagy után sorrendiségében 
dokumentálnunk is kell annak érdekében, hogy megértsük és egyértelműen azonosítani, 
később bemutatni is tudjuk a tanulási folyamatot. Meghatározzuk, mit tudunk, hogy 
amit megtanultunk, ara késztet, hogy átgondoljuk a tapasztalatainkat és a hatásokat, 
annak érdekében, hogy eredményinket, érzéseinket, gondolatainkat azonosítani tudjuk 
a fontos kérdésekben.  A cél az, hogy pontosítsuk, mit tanultunk, milyen új, vagy eltérő 
megközelítést sajátítottunk el, és hogyan fogjuk hasznosítani a gyakorlatban, a jövőben 
vagy, hogy milyen gyakorlati haszna van a jövőben. 
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4) Értékelés  

A tevékenységek értékelése mind a csoport hangulatában, mind az új 
ismeretekben/készségekben és a tanulásban is megmutatja, hogyan lehetséges a 
mindennapi hasznosításuk.   

A képzésben a különböző értékelési módszerek:  

• Megfigyelés 

• Kérdőív 

• Interjú 

• Napló 

• Önértékelés az egyes interakciók után 
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KONFLIKTUSKEZELÉS / KONFLIKTUS KÉPESSÉG  

  

Definíció – a konfliktuskezelés/képesség jelentése 

 

A konfliktuskezelés magában foglalja a beavatkozási stratégiákat, hogy korlátozzuk a 
konfliktus negatív hatásait, és hogy felerősítsük a pozitívokat, kiegyenlítve őket ott, ahol a 
konfliktus kialakult, van. További cél, hogy a konfliktuskezelés növelje a tanulást és a csoport 
eredményeit (hatékonyság, megjelenés, szervezés) (Rahim, 2002, p. 208). Ez nem azonos a 
probléma szőnyeg alá söprésével vagy kerülésével. A konfliktus értékes lehet a csoport, vagy 
szervezet számára. Bizonyított, hogy jól kezelve emeli a csoport teljesítőképességét (pl.: 
Alper, Tjosvold, & Law, 2000; Bodtker & Jameson, 2001; Rahim & Bonoma, 1979; Khun & 
Poole, 2000; DeChurch & Marks, 2001).  

 

A konfliktuskezelés a probléma meghatározásának és kezelésének gyakorlása, érzékeny, 
igazságos és hatékony módon. A konfliktuskezeléshez szükség van olyan készségekre, mint 
kommunikáció, problémamegoldó és tárgyaló, az érdeklődés középpontjában tartó 
készségek. A mediátorok nagy tudással kell, hogy rendelkezzenek a konfliktuskezelésről.  

 

A konfliktuskezelés kifejezés hasonlít a konfliktus képességre, ami azt jelenti, hogy képes 
kommunikálni a nézeteltérésekről, a stresszről és a felborult egyensúlyról olyan módon, 
hogy csökkenti a konfliktust két, vagy több résztvevő / tag között. 

Nincs egyedüli meghatározás a konfliktusra. Kell legalább két önálló személyiség vagy 
csoport, s amikor ezek a személyek / csoportok észlelnek valamilyen összeférhetetlenséget 
maguk között, akkor a személynek / csoportnak szüksége van interakcióra egymással 
valamilyen módon. Kell, hogy legyen egy önkéntes vagy kényszerített kapcsolatuk. 

A konfliktust majdnem mindig átszövi a harag, a frusztráció, a fájdalom, a szorongás vagy a 
félelem érzése. 

 

 

“Ki akar jó kapcsolatot, ha képesnek kell 
lennie a vitára?” 

(Forrás: Hessische Landesstelle für Suchtfragen 
e.V., URL: www.hls-online.org) 
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A konfliktusok okai összetettek lehetnek, és az alábbiakon alapulnak:  

• Feladathoz kapcsolódó okok: célok elérése, nem odaillő érdeklődés, nézeteltérés a 
stratégiáról és / vagy végrehajtásról, lejárt határidők, stb. 

• Külső hatások: idegen nyelv, források akadozása, információ hiánya, pénzügyi 
széttagoltság, nem hatékony végrehajtás, kulturális / vallási / nemzetiségi 
félreértések, különbségek, stb. 

• Érzelmi gyújtópontok: zavart érzelmek, harag, barátságtalan nonverbális 
kommunikáció, bizalmatlanság, meg nem értettség érzése, vagy kiközösítettség, stb. 

• Viselkedési ellentétek: lenéző hangvétel, összeférhetetlen kultúra, kommunikációs 
zavar, hiány, rosszindulat feltételezése, önimádat, arrogancia, stb. 

 

A konfliktusokat meg lehet oldani, a különbségek megmaradnak 

A konfliktusok legnagyobb része érzelemhez, kapcsolatokhoz és személyes értékekhez 
köthető.  

A konfliktusok okai sokszor az egyén / csoport nem tisztázott helyzetéből, álláspontjából 
fakadnak (kulturális, politikai, látásmód, a konfliktus „kiváltó oka”). 

Ha a különbségek már nem kezelhetőek, kialakul a nézeteltérés, 
vagy – krízis, (kínai wei-ji = a veszély lehetősége), probléma vagy 
nehéz helyzet. 

Hogy a helyzet konfliktusként értelmezhető-e (vagy veszélyes helyzet), a helyzettől / 
összefüggésektől függ. (pl.: parkolóhely nappal vagy éjszaka). 

 

A konfliktuskezelő készség fejlesztésének fontossága 

A megoldatlan problémák sok más betegség okai lehetnek (szervi elváltozások, mentális 
betegségek, pszichoszomatikus rendellenességek), megakadályozhatják, hogy meglássuk a 
megoldást, sok érzelmi energiába kerülnek, vagy akár pénzbe, felelősek a stresszért, a 
munkahelyi-, családi-, szabadidős sikertelenségért. 

A konfliktusok, a stressz megbeszélésének készsége egy csoportban segít a részvevők közötti 
falak lebontásában. 

“A konfliktus kezelésének készsége pozitív, „bizalomépítő” módon az érzelmi intelligencia 
egyik kulcskészsége (EQ: A készség, hogy hamar redukáljuk a feszültségeket, felismerjük és 
értelmezzük az érzéseket, kapcsolatot teremtsünk másokkal, nonverbális eszközökkel, hogy 
humorosan és játékosan küzdjünk meg a kihívásokkal, és végül, de nem utolsó sorban, hogy 
megoldjuk a konfliktust előremutató és megnyugtató módon). “A különbségek hatékony 
megoldását az érzelmi intelligencia korábbi négy készsége támogatja. Amint tudod, hogyan 
kezeld a stresszt, őrizd meg érzelmi jelenlétedet és tudatosságodat, kommunikálj 
nonverbálisan is, használj humort és játékosságot és így jobban fel leszel készülve az 
érzelmileg megterhelő helyzetek megoldására, megfogására és feloldására”  

(http://helpguide.org/mental/eq5_raising_emotional_intelligence.htm). 
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Különösen, ha a célcsoportunk szociálisan hátrányos helyzetű személyekből áll, 
tapasztalhatunk szakadékot az érzelmi intelligenciában (EQ). A Pro-Skills egyik legfontosabb 
célkitűzése, hogy fejlesszük ezeket a készségeket és segítsük a célcsoport tagjait abban, hogy 
megoldják ezt a „bonyolult helyzetet”. 

 

(Forrás: http://www.trainerguide-ausbildung.de/Portals/_default/share/docs/_iceberg600.jpg) 

 

A konfliktuskezelés fejlesztésének módszertana 

A Pro-Skills eszköztárában, de sok más könyvben, internetes oldalon is találhat ezer meg ezer 
gyakorlatot, hogyan fejlesszünk szociális készségeket, de csupán egyetlen létezik a 
konfliktuskezelésre! A konfliktuskezelés készsége általában (elméletben) a 
személyiségünkkel együtt fejlődik ki. Ezért fontos, hogy pontosan a célcsoportnak megfelelő 
gyakorlatot válassza ki.  

A készségek tanítását gyakorlati feladatokkal kell kombinálni. A programok / gyakorlatok 
foglalkoztassák a célcsoportot, valamint vizsgálati úton ellenőrzöttek, módszertanilag, 
didaktikailag bizonyítottak kell, hogy legyenek. A legnagyobb élmény a résztvevőknek és a 
képzőnek is az, ha minél valóság hűbb a konfliktushelyzet. Tapasztalatunkat megszerezhetjük 
és fejleszthetjük a konfliktuskezelő készségünket szituációs gyakorlatokkal (interaktív 
színház, „forró szék”, stb.…), játékokkal (a világ legnépszerűbb táblás játéka a „Ludo”, ami 
„Bocsánat (Sorry)”, „Probléma” vagy „Mensch ärgere dich nicht „néven is fut), afféle külső-
belső kaland pedagógiával (kötél tanfolyamok, vadvízi evezés, hegymászás, sziklamászás, 
túlélési-képzés, stb.).  
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 A szociális készségek képzés teljes felépítése  

 

1) Bevezetés és rövid ismertetés a szociális készségekről  

 

2) Jelenet  

o Egy hétköznapi jelenetet mutatnak be (egy biciklista és egy autós balesete)  

o Sokan láthatóak a képen, egy biciklis fekszik az utcán, az autót vezető kiszáll az 
autójából, egy nő megy át az utcán, egy idős hölgy néz ki az ablakon, stb., minden 
szereplőnek más gondolatai vannak vagy kommentálja az eseményt;  

o Amíg megmutatjuk a képet, valakit mindig kiemelünk (rivaldafényt kap) és 
szövegbuborék jelenik meg, mely megmutatja az egyén gondolatát és megjegyzését, 
míg a tréner hangosan is elmondja: 

- Biciklista: Kérem, segítsen!!  Nagyon fáj!  

- Tapasztalt mentős: Ne aggódjon, csak egy nyílt törés van a lábában! 

- Bal oldali idős hölgy: Értesítette valaki a családját? 

- Férfi a kávézóban: Ez az eredménye a biciklizésnek és az egészséges 
életformának, hahaha… 

- Nő a robogón: Átkozott baleset!! Sietnem kell, a film a moziban öt perc múlva 
kezdődik!  

- Biciklista megint: Hol az a seggfej, aki összetörte a bringámat?!?  

- Autó sofőrje: Bocsánat, kedves, kicsit kések, valami lelassított!  

- Ember az ablakban: Micsoda szerencse!! Végre valami történik az én csendes 
utcámban. 

- Fiatal mentős: Remélhetőleg nem hibázom, ez az első sürgősségi esetem… 

o A résztvevők észrevételeket tehetnek a jelenetről, a képző azzal segítheti a 
beszélgetést, hogy a jelenet szociális készségeinek aspektusaira fókuszál; 

 

3) Csoportmunka:  

A résztvevőket három kis csoportra (5-7 fős) osztjuk, hogy beszéljék meg a jelenetet 
más-más szociális készségre fókuszálva (különböző aspektusok: milyen szociális 
készségekre van szükséged, amikor alapkészségeket gyakoroltatsz?): kommunikáció / 
együttműködés / konfliktuskezelés 

 

4) Plenáris megbeszélés: 

A csoportok véleményeket alkotnak és megbeszélik azokat. 
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Gyakorlatok  

 

Feladat: Fűzfa a szélben 

  

 

Időkeret ~5 perc fejenként a csoport tagjainak 

 

Helyszín: nagy tér, lehetőleg puha talajjal esés esetére, pl.: fű  

 

Résztvevők: 8-10 fő 

 

Anyag:  - 

 

Folyamat: A 8-10 fő körbe áll, egy önkéntes személy vállalja a fűzfa szerepét, a kör közepére 
áll, bezárja (vagy beköti) a szemét, a többiek pedig egy bizalom láncot fognak kialakítani 
körülötte és egymás között fogják „passzolgatni” a „fűzfát”, mintha a szél fújná.  

A tréner elmagyarázza, hogy miként kell a fűzfának viselkednie: behunyja a szemét, a lábait 
összezárja, a karokat keresztbe teszi a mellkasára, úgy, hogy a két kézfej a vállon legyen, 
testét egyenesen, feszesen tartja.  

Szerződést köt a csoporttal, például így: fűzfa – készen állok, hogy eldőljek, kész a csoport 
rá, hogy elkapjon? A csoport erre válaszol: igen, készen vagyunk, hogy elkapjunk. Ekkor 
elkapják a fűzfát és egymás között kézről, kézre jár a fűzfa.  

A csoport számára meg kell tanítani a helyes elkapási technikát: egyik láb a másik előtt, a 
karok kinyújtva, a vállak mereven tartva, az ujjak laza tartásban, és állandó figyelem, 
készenlét. 

 

Cél/ok:  

bizalom építése; megmutatni, hogy megbizhatóak vagyunk; élvezni a biztonságérzetet 

 

Kérdés a megbeszéléshez 

Milyen érzelemeket élt át? 

 

Forrás:  

www.wilderdom.com, James Neil, 2004 
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Gyakorlat: Taxi vezetés 

 

 
Időkeret: ~ 15perc  

 

helyszín: kint/bent 

 

Résztvevők: 2 - 20 fő, párokban 

 

 

Anyag:  

- A és B térkép másolatai, minden párnak egy 

 

 

Folyamat:  

- a csoport párokba rendeződik, 

- minden pár tagja háttal ül egymásnak, 

- az egyik tag az „A” térképet, a másik a „B”-t kapja meg (anélkül, hogy tudnák, hogy 
különbözik a térképük), 

- az „A” személy (a központ), feladata, hogy eljuttassa a „B” személyt (taxi vezető) 
szóbeli utasításokkal a kiinduló pontról (kereszttel bejelölt helyről) az V. körzetbe.  

-  A probléma forrása, hogy a résztvevők nem tudják, hogy különböző nézőpontból 
szerepelnek a térképek a lapokon.  

 

Cél/ok:  

- a résztvevők megtapasztalják a tiszta, jól érthető kommunikáció fontosságát, és 
hogy legyenek figyelmesek és próbáljanak meg különböző nézőpontokat, nézeteket 
is felhasználni a kommunikáció során.  

 

Kérdések a megbeszéléshez:  

Lást a lentebbi lapot! 

 

 

Forrás: Pro-Skills 2011 / Schulz von Thun, F. (1991). Miteinander reden 1: Störungen und 
Klärungen. Hamburg: rororo. 
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Gyakorlat: A négy fül 

 
időkeret: 45 perc 

 

hely: egy terem 

 

résztvevők: 3-20 fő 

(A feladat 3-6 fős csoportokban végezhető, maximum 4 ilyen méretű csoporttal egy időben.) 

 

anyagok:  

4 db tábla (vagy flipchart) vagy asztal, munkalapok (lásd lentebb), sok kártya (üres) és tollak 

- a szoba minden sarkában elhelyezünk egy-egy táblát vagy egy asztalt, melyek a füleket 
fogják szimbolizálni, egy fül a „tényeknek”, egy az „önkinyilatkoztatásnak”, egy a 
„kapcsolatnak”, és egy az „elvárásnak”, 

- a munkalapokat az asztalra/táblára helyezzük, 

- kártyák és tollak vannak minden táblán/asztalon. 

 

eljárás:  

- Mielőtt elkezdenénk a feladatot, magyarázzuk el a résztvevőknek Schulz von Thun 
„négy fül” modelljét (lásd munkalapok), 

- A résztvevőket 3-6 fős csoportokra osszuk fel (maximum 4 csoport legyen), 

- A résztvevők egyedül is elvégezhetik a feladatot, amennyiben úgy érzik, hogy 
képesek rá. Előfordulhat, hogy a csoport úgy ítéli meg, hogy szükségük van 
útmutatásra, akkor jelöljünk ki minden táblához/asztalhoz egy-egy vezetőt (guide-
ot).  

- A csoportok megbeszélhetik a példákat és kigondolhatnak további példákat a 
mindennapi életükből.  

„A” variáció: minden csoport, el kell jusson minden egyes asztalhoz/táblához, megvitatják a 
témát, leírják benyomásaikat és a kártyákat az asztalra helyezik/kitűzik a táblára, 10 perc 
múlva pedig helyet cserélnek, és a következő asztalhoz/táblához mennek.  

„B” variáció: minden csoport csak egy asztalnál/táblánál dolgozik. A csoportok megbeszélik 
a példákat és kigondolnak példákat a saját életükből. Kiválasztanak egy saját példát a 
hétköznapi életükből, majd szerepjátékkal készülnek fel a példából. 30 percük van 
összeállítani ezt a szerepjátékokat, majd előadják azokat, rövid kommentek (hozzászólások) 
kíséretében, ez a „egyéni v. különleges fül”.  

 

cél / ok:  

minden résztvevő megtapasztalja és gyakorolja a különböző nézőpontok megértését és az 
üzenetek tolmácsolását.  

A csoporttagok a feladaton keresztül érzékelni fogják, hogy saját   kommunikációjukban ők 
miként közvetítenek üzenetet (milyen az ő általuk általában, az üzenetek közvetítéséhez 
használt technika), így érzékenyebbé válnak kommunikációjukban miközben a másik felet 
érzékelik „erős fülek”.  
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vitakérdések: lásd a munkalapokat alul.  

 

forrás:  

Pro-Skills, 2011/Shulz von Thun, F. (1991) Miteinander reden: 1 Störungen und Klarungen. 
Hamburg: rororo. 

 



Európai projekt “Pro-Skills 2: Képzők-képzése” 

Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP  
 
 

Pro-Skills – Képzők-képzése koncepció 66 

 
 

Négy fül modell  

(Forrás: Schultz von Thun, német pszichológus és kommunikációs kutató) 

Minden üzenetnek négy aspektusa van és minden hallgatónak négy füle: 

 

 

 

 

Például: (fekete: a férfi üzenete; kék: a nő értelmezése) 

Miden embernek van egy érzékenyebb füle. Biztos ismer olyan embert, aki mindent 
személyes kritikának, bántásnak vesz, a legegyszerűbb üzenetet is!? Ennek az embernek 
nagyon érzékeny a kapcsolat-füle. 

⇒⇒⇒⇒ Nem célszerű csak egy oldalát meghallani egy üzenetnek! Nem szabad olyan 
aspektusokat közvetíteni, melyeket nem tisztázunk a hallgatóval! 

Kapcsolat: 
“Arra számítok, te tudod mi ez” 

Én-közlés:  
“Nem tudom mi ez“ 

Követelés:  
“Kérlek, mondd meg mi az!“ 

 

Tények:  
“Valami zöldet látok“ 

“Lát valami zöldet“ “Nem tetszik neki“ 

“Majd csak olyat főzök, amit szeret.“ “Azt hiszi, rossz szakács vagyok!“ 

Valami zöld van a 
levesben! 

Kapcsolatok:  
Kapcsolati információ a küldő és 

a fogadó közt 

Én-közlés: 
A beszélő információt ad magáról 

(motivációiról, értékeiről, érzelmeiről 
stb.)  

Követelés:  
Kérés vagy követelés a hallgató 

felé 

 

Tények: 
Csupasz adatok és tények az 

üzenetben 
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1. Fül: Tények 

Első pillantásra, úgy tűnik, hogy egy üzenet puszta tényeinek meghallása a 
legjobb megoldás a helyes megértésre. Azonban, igaz ez?  

 

 

 

⇒ Megbeszélés:  

• Mi történik, amikor az emberek csupán az üzenet tényeit hallják 
meg?  

• Te ismersz olyan személyeket, akik hajlamosak arra, hogy csupán a 
tényeket hallják meg? 

• Hogy érzed magad, amikor egy ilyen személlyel kommunikálsz?  

Nagyon fényesen 
csillognak a 
csillagok …  

A csillagok nem csillognak! 
Ez csupán a fény 
szétoszlódása a légkörben! 
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2. fül: Egyéni kinyilatkoztatás 

 

Példa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Az apa benéz fia rendetlen, koszos szobájába.] 

Apa: “Micsoda totális káosz! Te egy koszfészek vagy! Szörnyű lehet ilyen 
koszban élni!” 

Fia: “Rossz napod volt a munkahelyen, apa?”  

 

⇒ Megbeszélés:  

• Milyen előnyöket élvez a fiú az által, hogy ilyen formában ételmezi az 
apja kijelentését? 

• Hogyan fogalmazhatta volna meg az apa kijelentését, hogy a 
fia az önkinyilatkoztatás fülel, helyesen értelmezze azt?  

• Ismersz olyan személyeket, akik hajlamosak az önkinyilatkoztatás 
formájában értelmezni, amikor kommunikálnak? 
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3. fül: Kapcsolat  

 

Példa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Megbeszélés:  

• Mi történik ebben a jelenetben?  

• Milyen típusú problémái lesznek a párnak, ha a feleség mindig a 
kapcsolat fülel hallja meg a dolgokat?  

• Emlékszel olyan helyzetekre, amikor erős kapcsolat fület használtál? 
Mi történt, hogyan kezelted a helyzetet?  

 

Mik ezek a zöld 
dolgok a 
levesben? 

Ha nem tetszik a 
főztem, visszamehetsz 
anyádhoz vele ebédelni 
megint! 
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4. fül: követelés 

 

Példa:  

 

 

⇒ Megbeszélés:  

• Mi történik az emberekkel, ha a kommunikáció során elhangzott 
üzeneteket mindig elvárásként értelmezik? Vajon hogyan reagálnak a 
többi emberek az ilyen elvárás-hallókra?  

• Ismersz olyan személyeket, akik erős elvárás fülel rendelkeznek?  

• Hogyan tudod megvédeni magad attól, hogy ilyen erős elvárás fülel 
rendelkezzél? 

 

 

Van még kávé? 

Azonnal főzök! 
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Feladat: Csővezeték 

 

 
időkeret: 10-30 perc 

 

helyszín: kül- vagy beltér 

 

résztvevők: 3-20 fő 

 

anyagok:  

kislabdák, és labda méretű, eresz alakú fél cső (esetleg PVC cső) 

A feladathoz vizet is lehet használni.  

 

eljárás:  

A feladathoz üveggolyókat, különböző méretű labdákat vagy vizet is 
használhatunk. Minden résztvevő kap egy rövid darab „eresz alakú fél csövet” 
(esetleg PVC cső).   

 

A trükk: minden résztvevő fog egy rövid darab PVC csövet és a kiindulási, valamint 
végpont között egy akadály helyezkedik el.  

 

A feladat vezetőjeként, eldönthető, hogy milyen nehéz legyen a feladat elvégzése, 
például a résztvevők az emeletről lefele, kültérben a fák között helyezkedhetnek 
el. Amennyiben a csoport még a kezdeti szakaszban van elég, ha csak egy 
akadályt építünk be a feladatba és teremtsük meg a lehetőséget arra, hogy a 
csoport sikerélményként élje meg a csapatmunkát. A csoportkohézió akkor 
működik jól, ha változtathatunk a feladaton, hogy nehezebbé tesszük a 
kivitelezést, vagy, hogy nagyobb fizikai kihívást jelentsen a végrehajtása, hogy 
megtapasztalja a csoport, hogy mi mindent tudnak elérni, ha együtt dolgoznak.  

 

Tájékoztassuk a kezdőpontnál és a végpontnál elhelyezkedő csoporttagokat (egy 
konténer segítségünkre lehet a feladat végrehajtásához), és bármilyen plusz 
szabályt adhatunk nekik, mint például: minden személynek legalább egyszer 
vinnie kell a kislabdát, a résztvevőknek meghatározott sorrendben kell 
végrehajtaniuk a feladatot, a feladat végrehajtása közben mindkét lábnak a 
talajon kell lennie – legyünk kreatívak, ha új szabályokat akarunk a feladathoz 
kitalálni.  

 

 

cél / terv: 

Csapatépítő feladat, ahol mindenkinek van egy darab eresz alakú PVC csöve és a 
kezdeti pontból a golyót/labdát el kell juttatni a célállomásra úgy, hogy a 
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csoport összedolgozik. A feladat elvégzéséhez jó kommunikáció és csapatmunka 
szükséges.   

 

vitakérdések: 

- Milyennek tapasztaltad a csoporttagokkal való együttműködést? 

- Hatékony volt a kommunikáció? 

- Hogyan érzik, milyennek értékelik a csoporttagok a közreműködésüket és 
részvételüket a feladat végrehajtásában? 

- Mindenkit bevont a csoport a feladat elvégzésébe? 

 
forrás:  

http://wilderdom.com/games/descriptions/Pipeline.html 
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4. MODUL: ÖNMENEDZSELÉSI KÉSZSÉGEK 
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“Az önmenedzselési készségek alkotják azt a képességet, 
hogy bölcs döntéseket hozzunk annak érdekében, hogy 

elérjük az eredményes és örömteli életet.” 

Reifler & Reifler 

Bevezetés és definíció  

Az önmenedzselési készségek nem csak abban segítenek az egyénnek, hogy tanuljon, hanem 
összességében az egész életében is. Az önmenedzselési készségek beágyazódnak mindenbe, 
amit életünk során teszünk. 

 

Mit értünk önmenedzselés alatt? 

• A kifejezés két szót egyesít az „menedzselést (irányítás)” és „ön (magunkat)”.  

• A menedzselés foglalkozik a motivációval, a tervezéssel, célkitűzéssel, az erőforrások 
feltérképezésével, a kontrollinggal, a szabályozással és mindennel, ami a feladathoz 
kell. 

• „ön (magunk)”-nak kettős jelentése van: az egyén egy autonóm ügynök vagy 
menedzser (nem valaki más külsős) és egyben a célpontja is a menedzselésnek. 

• Elméleti gyökereit az önvezetés terápiában találjuk (Kanfer) összpontosítva a beteg 
autonómiájára támogatva az önszabályozási képességet az adott krónikus 
betegségben. 

• A kognitív pszichológia (pl. Bandura) és a cselekvés elmélet (Heckhausen, Gollwitzer) 
különösen hozza létre az önmenedzselés empírikus alapjainak fontos szempontjait 
(pl. akarat, meta-kogníció, kognitív tanulási stratégiák, stb.). 

 

Definíció 

Jelenleg nincs egységes meghatározása az 
önmenedzselésnek és az önálló irányítási készségeknek. 
Néhány kulcspont azért kidolgozható: 

• Stratégiai technika a hatékony és eredményes 
tervezésre és az önszabályozásra 

• Egyre erősödő önállóság (önhatékonyságig vezet) 

• Integrált önmegvalósítás (identitáshoz vezet) 

Javasoljuk a következő (munka során használatos) meghatározást: 

Az egyéni készségek olyan képességek, melyekkel dönthetünk, hogy megkönnyítsük a 
tudatosságot, a megvalósítást és a felügyeletet, mely segít elérni saját céljainkat.  

ÖNMENEDZSELÉSI KÉSZSÉGEK 
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Az önmenedzselés kapcsolódik az egyéni és szociális készségekhez 

Az önmenedzselési ismeretek kapcsolódnak más készségekhez, akár forrásukként, akár 
összehangolódva velük stratégiai cselekvési folyamatot képezve az igényeknek és a céloknak 
megfelelően. Az önszabályozás, az önkontroll, az időgazdálkodás, stb., mind integratív 
elemei az önmenedzselésnek. 

 

Önmenedzselési készségek és az élethosszig tartó tanulás 

Különleges összefüggésben a tanulási stratégiák túlmutatnak azon, hogy általános egyéni 
készségeket fejlesszenek, és elérendő célokra koncentráljanak.   

További szempont, hogy az autonóm önszabályozó tanulás kombinálva az önmegvalósítással 
a mi munkánk értelmezésében az élethosszig tartó tanulás szempontjából kiemelt 
jelentőséggel bír. A saját képességeinknek tudatában realizálhatjuk a tanulási folyamatot és 
érhetjük el a célokat. Az észlelt önhatékonyság elengedhetetlen motiváció, mely ahhoz 
vezet, hogy belső igény legyen a saját project megvalósítása, az élethosszig tartó tanulás.  

 

Az önmenedzselés fontos lépései 

Az önmenedzselési készségek döntőek a 
sikeres tervezésben és megvalósításban. 
Minden tevékenység – akarva vagy 
akaratlanul – kognitív és aktív lépéseken 
alapul.  

 

A tanulási folyamatot illetően az alábbi 
lépéseket lehet megkülönböztetni: 

 

Célok kitűzése: 

• Az egyénnek el kell döntenie specifikus, saját tanulási céljait.  

• Domináns cél lehet például, hogy javítson az életén, elérjen egy magasabb 
életszínvonalat, egy magasabb képzettséget.  

• Amire most szükség van, hogy megfogalmazza az időszakos célokat útban a 
magasabb cél felé, amihez viszont 
szükségünk van további aktív és 
kognitív folyamatok elvégzésére. 

 

Speciálisan a célcsoportnak:  

Fontos, hogy meghatározzuk a saját célunkat, ami reális, koherens identitásunkkal, például 
meghatározhatjuk céljainkat a SMART-tal (Doran, 1981). 

Motivációs egyensúly fenntartása 

Megvalósítás lépésről lépésre 

Munkafolyamat hatékony tervezése 
 

Erőforrások és akadályok mérlegelése 
 

Célok kitűzése 

Célok kitűzése 
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Erőforrások és korlátok figyelembevétele: 

• Az egyénnek mérlegelnie kell az erőforrásokat, mint az idő, a pénz, és a szociális 
támogatás, valamint a gyakorlati problémák megoldását, mint a gyermekgondozás a 
tanfolyam ideje alatt, az esemény 
helyszínének elérése és hasonlók. 

• Az erőforrások mérlegelése befolyásolja 
a motiváltságot és a célok kiválasztását. 

 

Speciálisan a célcsoportnak: 

Fontos, hogy elemezze a forrásokat és korlátokat, a források támogatására összpontosítson 
és reálisan lássa az akadályokat. Az akadályokat leküzdésére, megoldásokat lehet találni 
csoportos megbeszélések keretében.  

 

A project hatékony megtervezése:  

Az egyén egyfajta munkaterv alapján fejlődik, reális ütemtervvel, figyelembe véve a 
rendelkezésre álló erőforrásokat és az 
akadályokat.  

 
Sokféle tervezési eszköz és nyomon követési 
mód áll rendelkezésünkre. Ezeked adaptálni 
kell a célcsoportra, hogy ne legyen túl nagy 
technikai igényű, vagy bonyolult. 

 

 

Megvalósítás lépésről lépésre:  

• A tervezett tevékenységeket most már sikeresen végre lehet hajtani, lépésről lépésre. 
A forrásokat mobilizálni kell, az akadályokat eltávolítani és az ütemtervet, valamint a 
határidőket betartani. 

• A folyamat során további kérdések és 
akadályok is felszínre kerülhetnek, 
amelyek korábban nem voltak 
észrevehetőek, vagy nem vették őket 
figyelembe. Az egyéneknek 
rugalmasan kell reagálniuk, ezek 
között a körülmények között, amikor 
kiválasztja a technikát és a forrásokat a cél elérése érdekében. 

 

A célcsoport számára az előre nem látható problémák jelentik a legnagyobb kihívást. Ezen a 
ponton válik igazán fontossá egy csoport összetartása – támogatással, ötletekkel, 
segítségekkel.

Erőforrások és akadályok mérlegelése 
 

Célok kitűzése 
 

Munkafolyamat hatékony tervezése 
 

Erőforrások és akadályok mérlegelése 
 

Célok kitűzése 
 

Megvalósítás lépésről lépésre 
 

Munkafolyamat hatékony tervezése 
 

Erőforrások és akadályok mérlegelése 
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Motiváció fenntartása:  

A lépéseket a tényleges, gyakorlati sorrendbe tenni időigényes és előre nem látható 
akadályokon kell úrrá lennünk. Ennek elérése érdekében az egyénnek szüksége van 
türelemre, kitartásra, valamint folyamatos motivációra. 

 
Ez a rész vonatkozik a személyes érzelmek 
szabályozásának készségére és az 
önkontrollra. Összefüggésben az 
önmenedzselés készségekkel fontos, hogy 
felkészüljön azokra a helyzetekre is, amikor 
alacsony a motiváció és előre nem látható 
akadályokkal találkozik, csalódások érik. A 

folyamat közben a motiváció elvesztésével való megbirkózás megoldását érdemes a 
csoportban, közösen megbeszélni. 

 

 

Módszertan 

 

Megjegyzések az önmenedzselési készségek fejlesztéséhez  

A kognitív paradigma szerint, az önmenedzselés során elsősorban az analitikus és az 
önreflektáló szempontokra fókuszálunk. 

 
Azokat, akik impulzívabbak, vagy nem szokták meg, hogy feloldják a feszültségeiket, lépésről 
lépésre, játékos formában kell bevezetni a csoportmunkába. Az önreflexiót legjobban 
csoportmegbeszéléseken lehet elsajátítani. 

Végiggondolva az előnyöket, hátrányokat, valamint a támogató erőforrásokat és a kritikus 
akadályokat, a tanulás első lépése lehet a "belső" vita későbbi külsővé tétele egy 
foglalkozáson, mely során a többiek eljátszhatják a pro és kontra szerepeket. 

A képzés célmeghatározása és annak elérésének megtervezése fontos lehet, ugyanakkor 
ezek a célok megvalósíthatóak kell, hogy legyenek a résztvevők számára.  

 
Hogyan lehet beépíteni a visszajelzési részt az önmenedzselési készségek tanulási 
folyamatába? 
 

Néhány példa: 

Naplózás:  a napló vezetése segíthet a cél tervezésében, felállításában és a 
részeredmények nyomon követésében. 

Beszélgetések:   a teljesítményekről, nehézségekről, eredményekről való beszélgetés 
fejlesztheti az önmenedzselést. 

Motivációs egyensúly fenntartása 
 

Megvalósítás lépésről lépésre 
 

Munkafolyamat hatékony tervezése 
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Szerepjáték:  az új készségeket gyakorolásának lehetősége biztonságos környezetben 
önbizalmat adhat ahhoz, hogy társas környezetben is megmutassuk új 
képességeinket. 

Személyes visszacsatolás:  a gondolkodás az elért teljesítményekről, eszköz az 
önértékeléshez és a tervezési célokhoz. Elegendő időt kell 
biztosítani arra, hogy megálljunk és áttekintsük az elért 
eredményeinket. 

Társértékelés:  talán könnyebb elfogadni az építő kritikát olyan emberektől, akik 
a társaink, mint a hatósági emberektől.  

Önértékelés:  fontos, hogy ismerjük saját eredményeinket és nehézségeinket. 

Viták:  a formális megbeszélések lehetőséget kínálnak arra, hogy tegyünk 
és fogadjunk építő jellegű kritikát. 

 
 

 

 

 

 

Ötvözve az egyéni, szociális és önmenedzselési készségeinket, 
képesek vagyunk elérni céljainkat! 
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A foglalkozás szerkezete  

 

Azt javasoljuk, hogy kövessen valamilyen szerkezetet a jó eredmények és a sikeres 
folyamatot garantálása érdekében.  

Az alábbiakban, javaslatként felvázoltunk egy körülbelül két órás foglalkozás struktúráját, 
mely segítségével a résztvevők dolgozhatnak a végső célcsoporttal. 

 

1) Üdvözlés 

 

2) Egymást megismerése 

A foglalkozás e részének meglehetősen egyszerűnek és könnyűnek kell lennie a 
résztvevők számára. Eszköztárunkban sok jó gyakorlatot talál felhasználásra. Ezek 
közül az egyik a "Jó reggelt!" gyakorlat. 

• Feladat: "Üdvözlet - Jó reggelt!" 

 

3) Elméleti rész (PowerPoint prezentáció) 

• A workshop célja összhangban az élethosszig tartó tanulással 

• Melyek a vezetői készségek? 

• Megközelítések és módszerek 

• Önszabályozó tanulás 

• Produktív tanulás 

• Kooperatív tanulás 

• Tapasztalati tanulás 

 

4) Gyakoroljuk az önálló vezetői készségeket, mint például az alábbiak 

• Gyakorlat – "Lábnyomokba lépni"  

 

5) Rövid visszajelzés az ülés végén 
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Gyakorlatok 

 

Feladat: Jó reggelt! 

 
időkeret: 15 perc 

 

hely: Egy nagy terem 

 

résztvevők: 6-20 fő 

 

 

anyagok:  

CD lejátszó, élénk zene 

 

eljárás: 

Szeretnénk, ha körbesétálnának a szobában, mialatt a zenét hallgatják. Amikor a 
zene elhallgat meg szeretnénk kérni, hogy üdvözölje azt a személyt, aki a 
legközelebb áll Önhöz, az instrukcióknak megfelelően. Minden alkalommal 
próbáljon meg egy másik személyt választani. Köszönjön „Jó reggelt!” annak a 
személynek, aki közel van Önhöz, úgy: 

…… mintha a barátja lenne, 

…… mintha a barátjának a gyermeke lenne,  

…… mintha a pap lenne a templomból, 

…… mintha egy híres popsztár lenne, 

…… mintha a főnöke lenne, 

…… mintha az érsek lenne a kórházban, 

…… mintha a barátja, vagy barátnője lenne.  

 

cél / terv: 

Energizálja a csoportot, ha fáradtak vagy unottak.  

 

vitakérdések: 

Kérjen rövid visszajelzést! 

 
forrás:  

Mozgalom: “PROTASI” – Centre of Creative Occupation (Kreatív Foglalkoztatási 
Központ) – Projekt: “Önkéntesek képzése” 
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Feladat: Lábnyomokba lépni 

 
időkeret: 60 perc 

 

hely: egy nagyobb terem 

 

résztvevők: 15 fő 

 

 

anyagok: tollak, ragasztószalag, 9 padlóra ragasztott lábnyom, 3 kosár és 3 
szimbolikus akadály 

 

 

eljárás: A résztvevőket 3 csoportra osztjuk kirakós technikával. (Három A/4-es 
papíron lévő képet 5 aránytalan részre kell felvágni. A csoportok úgy alakulnak ki, 
hogy az összeillesztett képek fognak jelenteni egy csoportot.) 

A kiscsoportokban a következő feladaton kell dolgozni: 

Visszatérve az országodba egy kísérleti képzést kell kidolgoznod a személyes, 
önmenedzselés és irányítási készségekre vonatkozóan. Határozz meg három olyan 
fő szempontot, amelyek jobbá tehetik a képzés megszervezését. 

Az 5 fő közül: 

- Egy fő felelősnek kell lennie a képzés megszervezéséért (ez a személy lehet a 
tréner is, de ez nem szükségszerű), 

- Két fő fogja biztosítani a forrásokat a szervező részére, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy megvalósuljon a képzés, és 

- Két fő az akadályokra fog figyelni, amelyek a képzés útjában állnak, a 
szervezőnek pedig ezeket figyelembe kell vennie, és rangsorolnia kell, hogy 
lépésről, lépésre megvalósuljon a képzés. 

Minden egyes lépésnél a végső döntést a szervező hozza meg, amíg a másik négy 
személy, mint konzultáns (tanácsadó) vesz részt a megbeszélésben.  

Hogy még izgalmasabbá tegyük a feladatot készítettünk egy ábrát a 
elhelyezkedésről a teremben.   

 

cél / terv:  

gyakorolni egy olyan valós szituációt, mely a munka világában is előfordulhat; más 
emberek segítségének a felhasználása, annak érdekében, hogy jelezzék a forrásokat 
és akadályokat, ezáltal valósuljon meg a csapatmunka.  

 

 

vitakérdések: 

- Milyen volt maga a folyamat? 

- Mit éreztél a forrásokkal és akadályokkal kapcsolatban? 
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- Az önmenedzselésnek milyen aspektusát tudtad beazonosítani? 

- Hogyan tudjuk ezt a feladatot adaptálni a saját célcsoportunkra (saját 
életterületünkön)? 

- Hogy érzed képes volt a feladat a szervező személyirányítási/vezetői 
készségeit fejleszteni? 

- Hogyan lehetne a feladaton javítani ahhoz, hogy fejlődjön? 

 
forrás:  

Pro-Skills 
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VÁGY CÉL 
 

1. LÉPÉS 
 

2.  LÉPÉS 

 
3. LÉPÉS -------- -------- 
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5. MODUL: GYAKORLÁS 
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Az innovatív Pro-Skills megközelítés alapja egy több területen használható, összefüggően 
dinamikus eszköztár, mely segít megvalósítani a filozófiájában megfogalmazott célokat, 
feladatokat: arra ösztönzik az embereket, hogy elmélyüljenek gondolataikban és szerezzenek 
tapasztalatokat; célja megteremteni a képzésen résztvevők számára az ismeretek és a 
készségek befogadásához szükséges feltételeket. 

 

Mint már említettük, véleményünk szerint, a képzők maguk is megtapasztalják ezeket a 
gyakorlatokat mielőtt másokat képeznek, annak érdekében, hogy megtapasztalják a 
technikáknak dinamikus erejét és a potenciális akadályokat, melyekkel az emberek 
szembesülnek, a gyakorlatok végzése során, akár hátrányos helyzetűek, akár nem. Mindezen 
túl nagyon fontos, hogy a résztvevők és a képzők tisztában legyenek azzal, hogy minden 
ilyen gyakorlat a résztvevőktől függően, megvalósításonként más és más. A személyiség, a 
kulturális háttér, a kor és a nem különbségei okán az emberek különböző módon reagálnak. 
Szóval, ezek a gyakorlatokat nem szabad úgy tekinteni, mint univerzális receptek, nem adnak 
megoldást automatikusan, mivel az összetevők nem egyeznek meg minden alkalommal. 

Egyrészt, egy tapasztalt képző tudatosan kihasználja ezt a tényt. A technikák és gyakorlatok 
az általános fogalom részét képezik, és eszközként működnek. Céljait, a célokat a megfelelő 
képzéssel segíti, a képző szabályozhatja a gyakorlatokat, a folyamatot, külön használati 
utasítássokkal, valamint a non-verbális viselkedésével. 

Másrészt, tény az, hogy a képző öntudatlanul is befolyásolja a képzési folyamatot 
személyisége, viselkedése, valamint az emberi tulajdonságai révén, kiváltva rokonszenvet 
és ellenszenvet. Így a képzési koncepció megvalósítása és a gyakorlatok végrehajtása, magas 
szintű tudatosságot és reflexiót igényel a képzők részéről. 

 
A képző mindig: 

� tisztában kell, hogy legyen a gyakorlat céljával. 

� tisztában kell, hogy legyen a saját érzéseivel. 

� ismernie kell a csoport jellemzőit, szükségleteit. 

� legyen az előítéletektől és sztereotípiáktól mentes. 

� legyen járatos a különböző technikákban és gyakorlatokban. 

� legyen rugalmas, reagáljon a csoportban zajló folyamatokra. 

� legyen figyelmes, képes beavatkozni egy-egy gyakorlatba, felismerve a csoport 
reakcióit, igényeit. 

� legyen képes önálló ötletekkel, felvetett témákkal megkönnyíteni minden résztvevő 
számára a tapasztalást. 

 

A képzőnek óvatosnak kell lennie a technikákkal és a gyakorlatokkal, alkalmazásuk előtt 
tesztelnie kell azokat és mindig meg kell próbálnia "lezárni", ha "nyitott" marad. Nem 
engedhetik meg, hogy a helyzet kicsússzon az ellenőrzése alól, vagy hogy konfliktusok, 
negatív hangulat alakuljon ki. Az emberek néha úgy gondolják, hogy ezek a technikák és 
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gyakorlatok alkalmasak pszichoterápiára és bevallanak akár nagyon mély gondolatokat, 
érzéseket és helyzeteket. A képzőnek világos határokat kell megszabnia a gyakorlat 
terjedelmét illetően, figyelnie kell arra, hogy alternatív megoldásokkal kontrollálja a 
helyzetet, illetve korlátozza azok a résztvevőket, akik megsértik a meghatározott korlátokat. 

Így a képzők-képzése kurzusok érzékennyé kell tenniük a leedő képzőket a körülményekre, 
tényekre, fel kell ajánlaniuk nekik a lehetőséget megismerni és megtapasztalni a képzői 
készségeket a képzés keretében, még mielőtt szembesülnek a képzés tényleges 
megtartásával a célcsoport számára. 

 
Így a modul alapötlete az, hogy lehetőséget biztosít a résztvevőknek, hogy előkészítsenek és 
levezessenek legalább egy gyakorlatot, csoportos vitát vezessenek annak megvalósításáról, 
fókuszálva a célcsoport igényeire, milyen gyakorlatok lehetnek hatékonyak számukra, stb. 

 

 

A foglalkozás szerkezete 

 

1) Bevezetés 

A képzésen résztvevőket érzékennyé kell tenni arra, hogy befolyásolják a képzést saját 
utasításaikkal, nem verbális viselkedésükkel és személyiségükkel. 
A bevezetés hossza változtatható, így az egész modulé is: 

A) Hosszú bevezetés: a résztvevők átfogó tájékoztatást kapnak a képző 
befolyásáról a gyakorlati eljárásban; kérdéseket tárgyalnak meg, kiemelten 
az előkészítést és a megvalósítást. A PowerPoint prezentáció kéznél van, fel 
lehet erre használni. 

Fontos: a résztvevőket arra utasítjuk, hogy viselkedésüket és 
kommunikációjukat tudatosan változtassák meg a gyakorlatok megvalósítása 
közben. 

B) Rövid bevezetés: a résztvevők arra kapnak utasítást, hogy készítsenek elő és 
hajtsanak végre egy gyakorlatot, de nem kapnak részletes tájékoztatást. 

 

2) Előkészítés 

A résztvevők előkészítenek legalább egy feladatot, amely a későbbiekben megvalósul a 
csoport gyakorlatok során. Hozhatnak saját gyakorlatot, vagy választhatnak az adott 
eszköztárból. A résztvevőknek legalább párokban vagy kis csoportokban kell dolgozniuk a 
végrehajtáson.  

Ennek a gyakorlatnak az előkészítése már a képzés része, (persze ha egy szakaszban 
tartjuk), vagy lehet házi feladat (abban az esetben, ha a tanfolyam több héten átívelő). 
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3) Megvalósítás és az eszközök megvitatása 

A résztvevők a gyakorlatokat a csoporton belül valósítják meg. A puszta megvalósítás 
mellett be kell mutatniuk a gyakorlat célját és szándékát. A feladatok megvalósítása után 
a csoport megvitatja a technikákban rejlő erősségeket és lehetőségeket, változatokat, 
előnyeit és hátrányait. A résztvevők visszajelzést adnak a megvalósító képzőknek a 
gyakorlat által kifejtett hatásokról, saját érzéseikről és tapasztalataikról. A 
gyakorlatotokat levezető résztvevők visszajelzést adnak érzéseikről és az eszköz 
használatának nehézségéről. 

 

4) A végső mérlegelés és megbeszélések 

A modul bevezetésére választott az A vagy B variáció figyelembevételével, lezárhatja a 
modult egy többé-kevésbé kiterjedt visszajelzéssel és egy korvitával: 

A) Amennyiben a résztvevők tudatosan változtattak magatartásukon és 
utasításaikon a feladat megvalósítása során, most jelenthetik elképzeléseiket és 
tapasztalataikat. 

B) Amennyiben a résztvevők nem lettek túl instruálva, összegyűjthetjük a 
tapasztalatokat kártyák vagy flipchart segítségével, és összefoglalhatjuk egy 
PowerPoint prezentáció formájában. 
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6. MODUL: VISSZAJELZÉS / ÉRTÉKELÉS 
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Miért ez a modul? 

Miért zárjuk a Pro-Skills képzők-képzése kurzust komplex reflexióval és értékeléssel? Három 
okunk van rá: 

 

1) Előny a hallgatók számára: Ahogy a kiadvány elején megjegyeztük, a Pro-Skills koncepció 
és háttér filozófiája legfontosabb eleme a visszacsatolás, amit éppen a részvevőktől várunk a 
képzők-képzése kurzuson. Így az utolsó képzési modul és ülés során arra kell összpontosítani, 
hogy megbeszélhessük ezeket a reflexiókat és értékeléseket a Pro-Skills koncepcióról. Ez 
segíthet a leendő képzőknek, hogy mélyebben átlássák a Pro-Skills filozófiát, reflektálva az 
élethosszig tartó tanulással kapcsolatos attitűdjüket, a szociálisan hátrányos helyzetű 
személyekből álló célcsoport sajátosságait és az esélyegyenlőség célját az életben, a 
tanulásban. Végül eldönteni, hogy készek dolgozni és képezni abban az értelemben, ahogy 
Pro-Skills megközelítés irányt mutat, vagy sem. 

 
2) Kedvezmény a "képzőket-képzőknek": Mindezen túl tapasztaltuk, hogy a „képzőket 
képzőknek” is szükségük van visszajelzésekre, hogy alakíthassák a képzési, tanulási 
folyamatot, segítve a képzésen résztvevőket az elsajátításban. A tapasztalt képzőknél fennáll 
annak a kockázata, hogy a szokásait követi, rutinból cselekedve csökken a figyelme a 
hallgatók igényei iránt a képzési folyamatban. Tehát függetlenül attól, mennyire tapasztalt és 
milyem szakértelemmel rendelkezik, a képző soha nem hagyhatja abba a visszajelzések 
kérését. 

 
3) Haszon a képzési koncepció számára: Amint azt jeleztük, a Pro-Skills egy befejezetlen, 
folyamatosan alakuló munka. Az képzőknek és szakembereknek, akik részt vesznek benne, a 
megközelítést életben kell tartaniuk a kollektív gondolkodást és eszmecserét, a tapasztalatok 
gyűjtését a Pro-Skills koncepció megvalósítása során, mind a végső célcsoport, mind és 
képzők képzésekor. 

 

 

Módszertan 

Sokat írtak már specifikusan az értékelési módszerekről és megközelítésekről, vagy általában 
arról, hogy egy képzést értékelni kell. Ez a fejezet nem akar tudományos munka lenni vagy 
alapjául szolgálni egy rendszeres értékelő tanulmánynak. Szeretnénk néhány egyszerű 
kezelhető eszközt adni annak érdekében, hogy visszajelzést kapjunk a résztvevők 
elégedettségéről a képzést illetően és a Pro-Skills koncepcióval kapcsolatos attitűdjükről, 
annak hasznosságáról és potenciális adaptálhatóságáról a napi munkákban. 
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Results & transfer: 
Did trainees change attitude? Do they 

feel prepared to realize course? Do 
trainees see possibility to transfer the 

concept into all-day work? 

In the forefront: 
trainees’ preknowledge, work field, 

final target group & expectations 

Training 

Reaction:  
Are trainees satisfied with training? 

What do they think about the concept? 

Következtetések és hatások: 
Megváltozott a képzettek hozzáállása? 

Késznek érzik magukat önálló 
csoportvezetésre? Látnak-e lehetőséget 

arra, hogy adaptálják a koncepciót a 
mindennapi munkájukba? 

Előtérben: 
Képzettek előzetes tudása, munkaterülete, 

célcsoportja és várakozásai 

Képzés 

Reakció:  
A résztvevők elégedettek? Mit 

gondolnak a koncepcióról? 

 

A modul magában foglalja az értékelési 
szempontokat és intézkedéseket, amelyeket 
tudatosítsunk a képzés megkezdése előtt. 
Javasoljuk, hogy kerüljön előtérbe valamilyen 
szempontrendszer a kurzusról még a 
megkezdése előtt, vázolva elvárásaikat, magát a 
tanfolyamot – különösen, ha a résztvevők előtt 
nem ismert – és előzetes tudásukat, a munka 
terén valamint a végső célcsoport szükségleteit. 

 
A következő szerkezet egy javaslat a modul 
felépítésére, összpontosító értékelési vázlat, 
amely fontos és hasznos a mi szempontunkból, 
és egyben az összes érintett félnek. 
Természetesen választhat a mi kínálatunkból, 
vagy használhat egyéb értékelési eszközöket. 
A tényleges értékelő ülés megvalósítható 
közvetlenül az utolsó képzési modul után, vagy 
egy külön foglalkozáson. A képzésen résztvevők 
első reakciói adnak tényleges képet a képzésről, elégedettségük és benyomásaik alapján. A 
részletesebb értékelés megvalósulhat a reflexiók és megbeszélések után. 

 
Egyesíteni szeretnénk a szabványosított kérdőívek, a kreatív értékelési eszközök és 
visszacsatolás technikáit. 

 
 
Az élvonalban 

Függetlenül attól, hogy milyen típusú képzésről van szó, érdemes előzetesen összegyűjteni a 
résztvevők részéről érkező elvárásokat, kivált tapasztalati gyakorlattal rendelkezők esetén, 
valamint annál inkább, minél magasabb szintű a képzés. Ez megvalósítható a képzés előtt pár 
héttel korábban kiküldött kérdőívekkel vagy helyben más módszerekkel. Amennyiben 
kifejezetten a Pro-Skills képzők-képzése kurzust ajánljuk, és nem ismerjük jól a leendő 
résztvevőket, akkor ez kiváló alkalom további információk megszerzésére, mint például 
munkaterületük, tapasztalataik, szakmai ismereteik, részt vettek-e felnőttoktatásban, stb.. 
Amennyiben lehetséges, gyűjtsük össze a kérdőíveket néhány nappal a képzés megkezdése 
előtt, igazítva azt résztvevőkhöz, hogy ne alakuljanak ki irreális elvárások. 

 
Egy másik lehetőség, hogy felmérjük a résztvevők elvárásait és félelmeit a képzés elején, egy 
kreatív módszer segítségével, az úgynevezett "Elvárások fája" gyakorlattal: 
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Flip-chart papírra rajzolunk egy egyszerű fát. A résztvevőket 
arra kérjük, hogy kis papír kártyákra írják le a képzéssel 
kapcsolatos elvárásaikat és félelmeiket, melyeket utána a 
fára tűzünk. Az elvárások fája tetejére kerüljenek a 
elvárások, aljára a félelmek. A résztvevők, vagy a tréner 
szelektálva felhelyezi a fára a kártyákat, így az ismétlődő 
várakozások és félelmek egymásra kerülve válnak láthatóvá. 

 

Úgy tűnik, hogy az elégtelen és irreális elvárásokat fontos 
megvitatni még a kurzus kezdete előtt, további tájékoztatást 
adva, eloszlathatjuk a félelmeket.  

 
Adott a lehetőség arra, hogy újra áttekintsük az elvárások 
fáját a kurzus végén, és megvitassuk, mely elvárások és félelmek teljesültek. 

 

Reakciók 

A képzésen résztvevők azonnali reakciói gyakran a képzőről szólnak, mennyire elégedettek 
vele, mik az első benyomásaik. Mivel az elsődleges információforrás ő, nagyon fontosak ezek 
a visszajelzések, ideértve a szervezést és a csoport hangulatát is. Ezért minden modul végén 
vagy a nap zárásakor megfelelő időt kell biztosítani ezekre a visszajelzésekre.  

Azt javasoljuk, hogy a gyakorlatokat végzők (képzés alanyai) azonnali reakcióikat és 
értékelésüket kreatív módszerekkel adhassák meg. Két ilyen módszert láthatnak az 
alábbiakban: a hangulat barométer és a cél módszer. 

 

 

Hangulat barométer 

 

A hangulat barométer lehetőséget ad 
arra, hogy gyorsan beépíthessük a 
résztvevők elégedettségét vagy 
hangulati állapotát bármikor a képzés 
során. A résztvevők egy matricát 
helyezve a barométer skálájára 
jelezhetik, hogy hol áll az ő aktuális 
hangulat-higanyszáluk. 
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  elégedettség   hangulat 
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Cél módszer 

 

A Cél módszer a képzés különböző 
aspektusait értékeli, teszi 
megbeszélhetővé. Például a hangulatot a 
csoportban, az ismertetet tartalmak 
alkalmazhatóságát, a képzés szervezését 
és módszertanát. 
A "célt" rajzoljuk fel egy flip-chart-ra. A 
résztvevők kapnak 4 matricát és 
kifejthetik elégedettségüket úgy, hogy 
közelebb vagy távolabb ragasztják oda a 
célkör közepéhez. Minél közelebb 
ragasztják, annál elégedettebbek, annál 
pozitívabb az értékelés. 

 

 

 

Eredmények és átvitel 

Mielőtt a részletes értékelést a képzésről megkezdjük, a résztvevőknek adni kell még egy 
esélyt, hogy megvitassák a képzési koncepciót, különös tekintettel az egész napos 
munkájukra és arra, milyen célcsoporttal működnek majd együtt, a jövőben. Azt javasoljuk, 
hogy ismét tartsanak egy kiselőadás a képzési koncepcióról és a megvalósított képzési 
modulokról. Abban az esetben, ha kurzus munkahelyi továbbképzés volt az alkalmazottak 
számára, úgy tűnik, hasznos lehet összekapcsolni az értékelést egy vitával arról, hogy érinti 
az elsajátított anyag a mindennapi munkájukat, hol alkalmazható és milyen célcsoportnak. 
Tekintettel arra, hogy a Pro-Skills képzési koncepció nem egy lezárt megközelítés, nyitott a 
kiegészítésekre, így fontos, hogy a résztvevőknek adjunk lehetőséget arra, hogy 
visszajelezzék véleményüket, a megoldások lehetséges vázlatát és megbeszéljük, hogy 
munkaterületén mit hogyan tud alkalmazni, milyen korlátok és a lehetőségek léteznek. A 
képzők-képzése kurzus fontos célja, hogy segítsen a fejlődő képzőknek a később általuk 
megvalósítandó képzések konkrét elképzeléseinek megvalósításában.  

Ez megoldható egy kiscsoportos beszélgetése formájában vagy egy stratégiái beszélgetés 
által, mint az akvárium módszer (lásd alább). Abban az esetben, ha különböző szervezetekből 
érkeztek a résztvevők hasznos lehet szervezetenként, kiscsoportokat alkotni a helyi 
adottságok megvitatására. A csoportok később felvethetik a potenciális kérdéseket és 
akadályokat plénumban is, vagy megvitathatják azokat kisebb csoportokban, a képzők-
képzése kurzus vezetőjével. Amennyiben a csoportunk összességében nem túl nagy, az 
akvárium módszer segíthet felszínre hozni a problémákat. 

 
A képzés végső értékelése egy standardizált kérdőívvel valósul meg. Ez rögzíti azt, hogy mely 
résztvevők szereztek új információkat vagy készségeket, a koncepcióval kapcsolatos 
attitűdjüket és a Pro-Skills képzők-képzése kurzus megvalósításával kapcsolatos 
várakozásaikat és terveiket. 

A kurzus 
szervezettsége 

 

Módszertan Tartalmak 
alkalmazhatósága 

Csoport 
hangulata 
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Hogyan használjuk az eredményeket? 

Az eredmények értékelése megbízható visszajelzés az elvégzett munkáról. Hogyan lehet 
ezeket az információkat felhasználni? 

A képzésen készvevők igényeinek és érdekeinek megfelelő adaptálás és képzés 
továbbfejlesztés érdekében, azt javasoljuk, hogy az értékelés eredményeinek megvitatása a 
képző csapatban kerüljön megvalósításra. Természetesen előfordulhat, hogy vannak olyan 
résztvevők, akik elutasítják a Pro-Skills filozófiáját, és nem fogadják el az abban 
megfogalmazott etikai vagy pedagógiai elveket. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy érdemes 
megvizsgálni a saját tevékenységünket: Vajon sikerül összekapcsolni elképzeléseinket a 
résztvevők előzetes ismereteivel? Vajon sikerül felkelteni az érdeklődésüket? Vajon sikerül 
életet vinni a Pro-Skills képzési megközelítésébe? 

 
Azt is kérjük, hogy maradjon kapcsolatban a Pro-Skills partnerekkel, a megközelítésben való 
bevezetés, illetve a Pro-Skills-ről megfogalmazott visszajelzések, kritikák megismerése 
érdekében (pl.: a projekt honlapján). A Pro-Skills koncepció egy lezáratlan, folyamatosan 
bővülő munka, mely továbbfejlesztést igényel, amelyhez szükségünk van az ön 
tapasztalataira is. 

 
Emellett, az ön számára további előnyök származhatnak az értékelési eredményekből. 
Használhatja annak érdekében, hogy a program sikere láthatóvá váljon a szponzoroknak és 
pénzügyi támogatóknak, vagy a média és a nyilvánosság számára. A konkrét képzésről, 
annak eredményeiről és a résztvevők visszajelzésről készített jelentés megérintheti az 
embereket és ennek köszönhetően, további felkéréseket nyerhet el. 

Végül, de nem utolsósorban, az értékelés eredményeinek bemutatása segíthet tudatosítani 
és meggyőzni a felelős döntéshozókat és a politikusokat abban, hogy támogassák a Pro-
Skills képzési megközelítés tartós végrehajtását a szociálisan hátrányos helyzetű személyek 
javára. 
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A foglalkozás szerkezete 

 

1) Energizálás: "Jó reggelt!" / "Az elefánt" 

Akár összeülnek értékelő ülésre egy modul végén, akár külön értékelő foglalkozást 
tartanak, mindkét esetben, hasznos lehet egy energizáló kezdő gyakorlat, annak 
érdekében, hogy felfrissítsük a résztvevők elméjét, újraegyesítse a csoportot, és 
megakadályozza, hogy az értékelési folyamat unalmas, sivár legyen. 

A "Jó reggelt!" gyakorlat egy szép feladat, mely segítségével megnyithatunk egy külön 
értékelő foglalkozást, az "Elefánt" gyakorlatot akkor célszerű eljátszani, ha az értékelés 
egyben az adott modul utolsó napja is, a képzés vége. 

 

2) Az első reakció: Cél módszer 

A Cél módszer segítségével (lásd fent), a résztvevők kifejezik spontán benyomásaikat a 
csoport hangulatáról, a képzési koncepció alkalmazhatóságáról, a képzés szervezéséről 
és módszertanáról. A véleményeket nem tárgyaljuk, illetve kommentáljuk. 

 

3) Rövid PowerPoint prezentáció: 

Egy rövid bemutatóban a képző megismétli és összefoglalja az alapvető elképzeléseket, 
a Pro-Skills koncepcióját és a résztvevők által megvalósított képzési modulokat. Ez segít 
a résztvevőknek a meta-szintű gondolkodás elkezdésében és a visszajelzések 
megfogalmazásában. 

Használhatja az 1. modul PowerPoint prezentációját. 

 

4) Elmélkedés és vita: 

A) Amennyiben a csoporttagok különböző szervezetekből / intézményekből érkeztek, 
de néhányan ugyanonnan, akkor alakítson ki kis csoportokat a benyomásai alapján 
és adjon nekik időt és lehetőséget megbeszélni az alábbi kérdéseket: 

a. Egyetért-e ön a Pro-Skills alapelveivel? Ezek az alapelvek 
integrálhatóak az ön szervezetében/intézményében? 

b. Rendelkezik-e az ön szervezete/intézménye a Pro-Skills képzés 
megvalósításához szükséges kerettel? Milyen szervezeti akadályok 
miatt lehet ez problémás? 

c. Milyen reakciót vársz a célcsoporttagoktól, akikkel együtt dolgozol? 
Vajon nyitottak az ilyen jellegű képzésekre? Mik lehetnek a korlátok 
és félelmek? 

d. Milyen konkrét lépéseket kell megvalósítani annak érdekében, hogy 
megvalósítható legyen a Pro-Skills képzés az ön 
szervezetében/intézményében? 
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B) Amennyiben sokféle helyről érkeztek a résztvevők vagy a képzés egy oktatási 
folyamat része: alkalmazza az akvárium módszert (lásd lentebb), és bocsássa vitára 
a következő kérdéseket: 

- Egyetért-e ön a Pro-Skills alapértékeivel? Milyen a kritikákat fogalmazna meg 
ehhez a megközelítéshez? 

- Alkalmas-e a Pro-Skills pedagógiai megközelítés felnőttoktatásra / a szociálisan 
hátrányos helyzetű felnőtteknek történő foglalkozásra? 

- Személyesen ön mit gondol az élethosszig tartó tanulásról, különös tekintettel 
szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek célcsoportjára? 

 

5) Értékelő kérdőív 

A standardizált kérdőívet (lásd lentebb) szétosztjuk a résztvevőknek, mely kitöltésére 
időt biztosítunk. A kérdőíveket egy zárt dobozban kell bedobniuk, így biztosítva az 
anonimitást. 

 

6) Elvárások fája 

Amennyiben sikerült megvalósítania a képzés elején az Elvárások fája gyakorlatot (lásd 
fent), akkor most megkérheti a résztvevőket, hogy látogassák meg a fát, és 

• távolítsák el teljesült elvárásokat tartalmazó kártyákat, s az olyan 
félelmeket tartalmazó kártyákat, melyeknek nincs jelentőségük, ezek 
kerüljenek egy kis dobozba, a fa alá. 

• hagyják fent a nem teljesült elvárások kártyáit és azon félelmek kártyáit, 
amelyek valóra váltak, ezek a kártyák továbbra is a fán maradnak. 

Az így kapott „Elvárás fáját” nem kell kommentálnia. 

 

7) Képzés zárása: „Hálózat” gyakorlat 

A gyakorlat megfelelő játék egy képzés zárására, a résztvevők között kiépült kapcsolatokat 
szimbolizálása révén. 
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Gyakorlatok 

Gyakorlat: Jó reggelt! 

⇒ Lásd: önmenedzselési készségeket fejlesztő modul! 

Gyakorlat: Az elefánt  

 
időkeret: 15 perc 

 

hely: egy nagy terem 

 

résztvevők: 6-20 fő 

 

 

anyagok: - 

 

 

eljárás: A résztvevőknek egy kört kell alakítanunk úgy, hogy egymás háta mögé 
álljanak. A vezető egy történetet mesél, a személyeknek pedig egy konkrét 
mozdulatot kell végezniük a történetnek megfelelően az előtte álló személlyel. A 
többiek figyelik, és ugyanazt csinálják ők is az előttük álló emberekkel, ami egy 
pihentető üzenet. 

Volt egyszer egy erdő. (Rajzoljunk két kézzel köröket az előttünk álló személy 
hátára.) 

Tele fákkal (Húzzuk függőlegesen a tenyerünket, a jobbat alulra, a balt felülre.) 

Tele favágókkal, akik kivágták az összes fát. (Üssük meg finoman a tenyerünk 
végével az előttünk álló társunk hátát.) 

A fákból fatörzsek (fatuskók) lettek. (Végezzünk kör alakú mozgást a hüvelykujjal.) 

Aztán jött egy elefánt, aki rálépett a nehéz súlyával, ezekre a fatörzsekre. (Üssük 
meg öklünkkel az előttünk álló hátát.) 

Jött a rendőrség és elvitte a börtönbe. (Ragadjuk meg a derekat két kézzel.) 

Az elefánt egy levelet gépelt az édesanyjának, hogy elmagyarázza mi történt 
(Tegyünk úgy, mintha gépelnénk az ujjainkkal.) 

Aztán behelyezett még egy papírt az írógépbe. (Húzzuk végig mindkét tenyerünket 
a másik személy hátán.) 

A végén ráragasztott egy bélyeget. (A hüvelykujjunkkal nyomjuk meg a másik 
hátát.) 

A történet még egyszer elölről kezdődhet. 

 

cél / terv: 

Hogy a résztvevők pihenjenek és szórakozzanak.  
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vitakérdések: 

Pihentetni, szórakoztatni a résztvevőket 

 
forrás:  

“Erőszak nélküli kommunikáció”, Nada Ignjatovic Savic 

  

Gyakorlat: Akvárium (B variáció) 

 
időkeret: 1 és ½ óra  

 

hely: egy terem 

 

résztvevők: 6-20 fő 

 

 

anyagok: - 

 

 

eljárás: 

Azt akarjuk, hogy 4-5 fő vagy egy család üljön le a külső körön belülre és a 
következő témáról kezdjenek el beszélni: 

Egy vállalat hallott a mi szemináriumunkról és küldött egy komoly meghívást 
számunkra. Megkértek 2 főt a mi 12 fős munkanélküliekből álló csoportunkból, 
hogy dolgozzanak náluk. Ez a 4 fő lett megkérve arra, hogy beszéljék meg ezt az 
esetet és tegyenek ajánlásokat.  

Van közöttük egy üres szék, az ülhet rá a külső körből, akinek mondanivalója van, 
vagy kérdést szeretne feltenni, csak akkor ülhet rá (de nem párbeszédet kell 
kialakítania!). A külső kör, mint hallgatóság (közönség) van jelen.  

Amikor a tréner szükségesnek érzi, megállítja a folyamatot és nyílt beszélgetésbe 
kezdenek a csoporttagok. Először a 4 fős csoport tagjaival fogunk beszélni, hogy 
miként érezték magukat.  

A folyamat közben van egy megfigyelő, akinek a következőket kell megfigyelnie és 
visszajelzést adnia, a kérdésekhez kapcsolódóan: 

- Ki vette át a vezetést? 

- Ki beszélt többet és ki kevesebbet? 

- Hogy bontakozott ki a vita? 

- Milyen volt a légkör (hangulat)? 

- Megtalálta a csoport a megoldást, ha nem, akkor miért? 

 

cél / terv: információ irányítása, és a projekt megszervezése; érzelmek irányítása.  
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vitakérdések: 

- Mit csinált volna másként a külső kör? 

- Sikerült a helyzetet a szükségletekhez és készségekhez igazítani? 

- Kértél segítséget? 

- Képes voltál az érzelmeidet kontrollálni, irányítani? 

- Felismerted a saját határaidat? 

 
forrás:  

Movement “PROTASI” – Centre of Creative Occupation 

 

Gyakorlat: Hálózat 

 
időkeret: 5 perc 

 

hely: bel- vagy kültér; egy olyan hely, ahol a résztvevők alkothatnak egy kört 

 

résztvevők: több mint 5 fő 

 

 

anyagok: egy gyapjú gomolyag  

 

 

eljárás: 

A résztvevők alkotnak egy kört. Az egyik résztvevő, a rá jellemző módon elköszön a 
csoporttól („viszontlátásra”) és kifejti a csoportnak szánt kívánságait, aztán átdobja 
a gomolyagot egy másik résztvevőnek, ezzel elkezdve a gyapjú háló kialakulását. A 
következő résztvevő elkapja a gomolyagot, elköszön a csoporttól („viszontlátásra”) 
és átadja kívánságait a csoportnak, illetve továbbdobja a gomolyagot, stb. 

A résztvevők között lépésről, lépésre kiépül egy háló. 

Amikor minden egyes résztvevő csatlakozott a gyapjú hálóhoz a tréner elmond 
néhány búcsúszót a tréning során, a résztvevők között kiépült hálózatról.  

 

 

cél / terv: a csoporttagok között kialakult potenciális hálózat vizualizálása. 

 
forrás:  

ismeretlen 

  

Értékelő kérdőív 

Lásd lentebb! 



 

Értékelő kérdőív Képzők-képzése 99 

 
 

  

Kedves Résztvevők!  

Reméljük, élvezték a Pro-Skills képzést és új ihletet kaptak! Amennyiben elégedett volt a képzéssel 
szeretnénk, ha visszajelzést adna a képzésről, a képzési koncepcióról, és hogy mennyire használható annak 
tartalma az önök mindennapi munkájában. Kérjük, töltse ki a kérdőívet és dobja be a dobozba a kurzus 
végéig! Előre is köszönjük!  

 

Személyes adatok 

Kor:                    O < 30 év             O 30 – 40 év             O 40 – 50 év              O > 50 év 

Nem:                 O  nő                     O férfi  

Munkaterület:  O induló képzés alkalmazottaknak, (pl: egyetemi)      O továbbképzés alkalmazottaknak 

                            O felnőttoktatás             O szociális munka                    O egészségfejlesztés/függőségek kezelése 

                            O munkaügyi/munkaügyi központ   

                            O más, kérem fejtse ki: 

 

     

Szervezés és keretei  

Kérjük, osztályozza elégedettségét az alábbi szervezési adatokban:  
nagyon 

elégedetlen 
 nagyon 

elégedett 

szervezés összességében      O     O     O     O 

előzetes információk      O     O     O     O 

képzők      O     O     O     O 

a kurzus alatti légkör      O     O     O     O 

     

A Pro-Skills megközelítés és képzési koncepció 

Kérjük, fejtse ki álláspontját az alábbiak szerint: 
nem ért 

egyet 
 teljesen 

egyetért 

elvárásaim a kurzussal kapcsolatosan megvalósultak      O      O     O   O 

összességében egyetértek a Pro-Skills megközelítésével      O      O     O   O 

véleményem szerint a Pro-Skills pedagógiai megközelítés használható a 
felnőttoktatásban / a szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek képzésére  

     O      O     O   O 

szerintem a Pro-Skills koncepció hiánypótló a felnőttoktatásban / a hátrányos 
helyzetűekkel való munkában 

     O      O     O   O 

látom esélyét arra, hogy felhasználjam a Pro-Skills koncepciót a mindennapi 
munkám során.  

     O      O     O   O 
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A megközelítés kritikája 

 

Van néhány kritikai észrevételem: 

 

 

Alapkészségek az élethosszig tartó tanuláshoz?  

Mit gondol ön az alapkészségek fejlesztéséről az élethosszig tartó tanulás keretében, különös 
tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetű célcsoportokra? 

 

 

 

     

Mondja el saját szavaival 

Mi volt jó? 

 

 

Mi nem illett önhöz? 

 

 

További hozzáfűznivalók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük a visszajelzését! 
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