
Modul: Menedzsment készségek 

Szekció: lépésről lépésre történő megvalósítás 

ÚT A CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ 

 
időkeret: néhány perc 

 

hely: kül-, vagy beltéri helyszín 

 

résztvevők: egyedülálló személy, vagy kisebb csoport 

 

 

anyagok: kréta vagy szalag, amik egy hosszú vonalat (életutat) szimbolizálnak, 

papírok és tollak az elért eredmények, források, stb. leírásához. 

 

 

eljárás: 

- Egy hosszú vonalat kell felrajzolni, vagy a szalagot lefektetni a földre,  

- A résztvevőnek meg kell határoznia egy célt, melyet aktuálisan kitűzött maga 

elé, pl. szeretnék gépész lenni, szeretnék egy kis plusz pénzt keresni a 

családom számára, ezt a célt fel kell írnia egy papírra és a vonal végére kell 

helyezni. 

- Ezt követően a résztvevő leírja jelenlegi helyzetét, pl. nincs megfelelő iskolai 

végzettségem, két gyermekem van 4 és 7 évesek, ezt pedig a vonal 

kezdőpontján kell elhelyezni.  

- A trénerrel történő kommunikáció folyamán a résztvevő kifejezi (vagy a többi 

résztvevővel közösen is), hogy miként kívánja elérni ezt a célt, és 

meghatároz részcélokat.  

- Ezeket a részcélokat, melyek a kommunikáció során kerülnek felszínre 

szintén papírra felírandók és a földön található vonalhoz kell fektetni a 

papírokat, annak megfelelően, hogy a résztvevőnek ezeket a részcélokat 

mennyire érzi távolinak jelenlegi pozíciójától.  

A résztvevő megáll a kiinduló pontnál és hangosan elmondja, hogy például 2 

gyermekem van egy 4 és egy 7 éves, majd elindul a vonalon és halad a részcélok 

felé, azokat is felolvassa, és kifejezi az egyes pontokkal kapcsolatban az érzéseit is, 

például, a nagynéni fog vigyázni a gyermekekre, de úgy érzem magam, mint egy 

anya, aki nem gondoskodik megfelelően a gyermekeiről. Így a folyamat során 

 



megbeszélésre kerülnek azok a források és akadályok, amellyel az egyén találkozik 

céljainak megvalósítása során.  

A cél jó, ha írásban megfogalmazásra kerül és a feladat végén ezt a résztvevő 

megőrizheti.  

Ha a csoport összetétele erre megfelelő és a csoporttagok is beleegyeznek, akkor 

lehetőség van arra, hogy megfigyeljék egymás folyamatát és észrevételeket 

tegyenek, megjegyzéseket fűzzenek a folyamathoz.  

 

cél / terv: 

Ez a feladat nagyon hasznos azok számára, akiknek különleges céljuk van, mint a 

tanulás, vagy élethosszig tartó tanulás.  

A fő cél fel lesz osztva kisebb lépcsőfokokra, mely figyelembe veszi az egyén 

lehetőségeit és akadályait, a cél elérése érdekében. Változó helyzetek, életszituációk 

kialakulhatnak, ezek során új források, akadályok, motivációs készségek 

merülhetnek fel.  

 

vitakérdések: 

Az egész folyamatot a képzőnek óvatosan, mértékletesen kell irányítania.  

 

forrás:  

According to Jugert, Rehder, Notz & Petermann (2006). Fit for life. Module und 

Arbeitsblätter zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche. Weinheim: 

Juventa. 

 

 


