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Képzés célja (előzetes ismereteink tükrében):
A képzésben résztvevő személyek és az újonnan érkező tagok megismerése, annak
érdekében, hogy a későbbiekben személyre szabott segítséget kapjanak a fejlődésükhöz.
Kohézióépítés a bizalomteli, megtartó együttműködés eléréséhez. Kommunikációs és
konfliktuskezelési stratégiáik megismerése, nehézségek feltérképezése és a kommunikációs és
a konfliktuskezelési stílus fejlesztése, hatékonyságának növelése.
Az egészségmagatartással kapcsolatos nézőpontok megismerése, és az ehhez kapcsolódó
jelenségek (stressz, stresszorok, megküzdési mechanizmusok) segítségével feltárni a
függőségek mentálhigiénés vonatkozásait, és ily módon hatékonyabban birkózni meg a
felmerülő nehézségekkel.

Saját nehézségek megismerése, lehetséges megoldási módok

feltérképezése.
1. HASZNÁLT MÓDSZEREK
A képzés során fontos, hogy olyan munkamódokat válasszunk, melyek lehetővé teszik a
résztvevők számára az elmélyült, aktív és gyakorlatorientált tudás megszerzését. Ezért javasolt,
hogy a képzés során a frontális és kooperatív módszerek mellett sok gyakorlatias,
sajátélményen alapuló feladatokat is alkalmazzunk.
A foglalkozásokat körben ülve vezessük, ezzel biztosítva a csoporttagok közötti egyenlő és
könnyű kommunikációt. A foglalkozásokat érdemes valamilyen ráhangoló beszélgetéssel
kezdeni, ezzel információt gyűjthetünk a résztvevők aktuális érzelmi-hangulati állapotáról, és
a témában szerzett korábbi tapasztalataikról is. A gyakorlatok választását vezérelje az
élményalapú tanulás lehetőségének megteremtése. Motiváljuk a csoporttagokat, segítsük a
közös gondolkodás elindítását, valamint a tudás és élménymegosztást is. A foglalkozás során
ajánlott, hogy a feladatokat változatos munkamódszerekkel valósítsuk meg:
 egyéni feladatvégzés páros megosztással
 kiscsoportos feladat, csoportos élménymegosztással
 csoportos feladatvégzés, csoportos élménymegosztással
 önreflexió, korábbi tapasztalatok megfogalmazása
 visszacsatolás alkalmazása
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A képzés felépítése során elsődleges szempontként a gyakorlatorientáltságot tűztük ki célul,
ugyanakkor a gyakorlatorientáltság mellett különösen fontos a gyakorlatvezetők elméleti tudása
a téma kapcsán, melyet közvetett módon a képzésben résztvevők is elsajátítanak.
2. A CÉLCSOPORT MEGHATÁROZÁSA
A képzésben részt vevő személyek megegyeznek a korábbi, készség és kompetencia
fejlesztő képzés első modulján részt vevő csoporttagokkal. Ezen felül csatlakozott a már
összeszokott csapathoz néhány új ember, így a képzés résztvevőinek létszáma 14 főre duzzadt.
A településen pozitív visszhangot váltott ki a képzés, így a helyi lakosok motiválttá váltak a
részvételre. A résztvevők szocio-ökonómiai státusza nagyrészt megegyezik a korábbi
tananyagban kifejtettel. A csoporttagok hátrányos vagy halmozottan hátrányos közegből
érkeztek, a csoportra jellemző társadalmi, gazdasági, pszichés és viselkedésbeli jellemzőkkel.
A célcsoport területi jellemzője a következőképpen írható le: Óbecse község (Opština
Bečej) területe 487 km², amely 5 települést foglal magába. Óbecse községhez a következő öt
település tartozik: Bácsföldvár (Bačko Gradište), Csikériapuszta (Radičević), KutaspusztaDrea (Drljan-Mileševo), Óbecse (Bečej), Péterréve (Bačko Petrovo Selo) (Vajdaság
enciklopédiája, 2018a). A 2011-es népszámlálási adatok alapján Óbecse község lakossága
37209 fő. Kutaspuszta-Drea településen a 2011-es népszámlálási adatok alapján a népesség
száma 911 fő. Óbecse községben a lakosok közel egyharmada munkanélküli, KutaspusztaDreán ez az arány még magasabb (Vukmirovic, 2011). A községben számos iparral és
mezőgazdasággal foglalkozó gyár ment csődbe az elmúlt évtizedben, így az egyedüli
megélhetési forma a településen az utolsó megmaradt mezőgazdasági birtok és a különféle
idénymunka. Kutaspuszta-Dreán a családok többsége rossz anyagi körülmények között él,
mivel a mezőgazdaság volt a fő megélhetési forma, ám mára teljesen ellehetetlenedtek e
lehetőségek (Vajdaság enciklopédiája, 2018b).
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Kommunikáció, konfliktuskezelés
A tananyag felépítése kettős célt szolgál. Egyrészt egy elméleti áttekintést nyújt a
kommunikáció alapjairól, a konfliktuskezelési stratégiákról és a Gordon-kommunikációról,
valamint a mentálhigiénés, egészségmagatartáshoz, és stresszhez, és annak kezeléséhez
kapcsolódó tényezőkről. Másrészt a témához illeszkedő gyakorlati feladatsort is kínál, mellyel
csoportos keretek között élményalapú tanulás segítségével járhatják körül a csoporttagok a
témákat. Témánként három-három gyakorlatot kínál a tananyag, ez alól kivételt jelent a
konfliktuskezelési stratégiát vizsgáló kérdőív és a tanmese, melyeket minden esetben ajánlunk
elvégezni.
1. A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPFOGALMAI ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ MŰKÖDÉSE
Az emberi kapcsolatok alapja a kommunikáció, hiszen a kommunikációnk alapjaiban
határozza meg a kapcsolataink minőségét és fejlődését. Az életünk minden területére kihatással
van, úgy a legösszetettebb családi vagy munkahelyi konfliktushelyzetünkre, mint a
leghétköznapibb és legáltalánosabb interakciós mintáinkra. A gondolatainkat, igényeinket és
érzéseinket számos módon kifejezhetjük: szavakkal, gesztusokkal, hangjelzéssel, testtartással
és más nem verbális jelekkel is. A kommunikációban részt vevő személyek között azonnal
láthatóvá válik a közöttük lévő kapcsolat minősége, pillanatnyi hangulati és érzelmi intenzitása.
A kommunikációnk szerepe kiemelt fontosságot kap különféle kapcsolatainkban, hiszen a
konfliktusok egyik leggyakoribb forrása lehet a hiányzó vagy nem megfelelő kommunikáció.
Azokban a családokban vagy munkahelyeken, ahol jól működik a kommunikáció, sokkal
nagyobb az észlelt harmónia és együttműködés. A családi vagy munkahelyi kapcsolatok
résztvevői között pedig jobb a kapcsolat, nagyobb fokú az információ megosztás és a társas
kapcsolatokat pozitívabbnak értékelik. Mindezek miatt fontos, hogy a hatékony kommunikáció
alapjait tudatosítsuk magunkban és ezek után hatékony kommunikációs stratégiákat sajátítsunk
el (Balázs, Tomesz &Varga, 2013).
Egy kommunikációs helyzet, akkor lesz sikeres, ha az információt, melyet átadni szeretnénk
mindig az adott helyzethez igazítva, pontosan és hitelesen próbáljuk meg közvetíteni, oly
módon, hogy közben a kommunikációban részt vevő partnerek érzéseire és visszajelzéseire is
figyelemmel vagyunk. A kommunikáció során fontos hogy odaforduló, elfogadó és értő
figyelemmel legyünk ahhoz, akivel a kommunikációt folytatjuk, ugyanakkor figyelmet kell
fordítanunk az önérvényesítésre vagy a konszenzusra való törekvésre is.
4

Az, hogy a kommunikációs stílusunk és önérvényesítő képességünk milyen, több tényezőtől
függ: a személyiségünktől, a vérmérsékletünktől, a korábbi tapasztalatainktól, a kulturális
beágyazottságunktól, de a gyermekkori családi kommunikációs mintázatainktól is. Fontos
tudatosítani magunkban a gyermekkorban elsajátított mintázatainkat és reflektálni ezekre egyegy jól vagy rosszul sikerült kommunikációs helyzet után, mivel a kommunikációnk és
konfliktuskezelésünk hatékonyságát leginkább a lezajlott interakciós mintáink áttekintése után
tudjuk fejleszteni, javítani.
A gyermekkori meghatározottság miatt fontos, hogy saját családunkban a társunkkal vagy
gyermekeinkkel tudatosan alakítsunk ki adaptív kommunikációs mintázatokat, mivel az ebben
az időszakban elsajátított hatékony kommunikációs stílus a későbbiekben együttműködő és
asszertív kommunikációs stílust fog eredményezni gyermekeinknél. Ebből adódóan fontos,
hogy a szülők egymás között és a gyermekeikkel folytatott kommunikáció során ne lekicsinylő,
alá-fölé rendelő és a hierarchiával visszaélő párbeszédeket folytassanak. Fontos, hogy a tagok
véleményét, érzéseit és álláspontját hallgassuk meg, vegyük figyelembe és bátorítsuk őket ezek
megfelelő kifejezésére, hiszen ezt elsajátítva a későbbiekben is képesek lesznek érzéseik és
igényeik kommunikálására (Gordon, 1990a).
A kommunikációnk során fontos a hitelesség, mivel a gondolatainkat és érzelmeinket nem
pusztán a verbalitás útján fejezzük ki. A verbális kommunikáció mellett az úgynevezett
metakommunikáció is fontos szerepet játszik, ilyenek a non-verbális és vokális kommunikációs
eszközeink. Az információ tartalma mellett fontos, a kommunikáció során kiemelt jelentőséget
kapnak a hanglejtés, a mimika, a testtartás és a különféle gesztusok is. Az üzenetek csak kisebb
százaléka érkezik a verbális csatornákon, az üzenetek nagyobb részét más csatornákon, vokális
és non-verbális csatornákon kódoljuk, melyeket tudatosan kevésbé tudunk kontrollálni.
Amennyiben a kommunikációnk nem hiteles, úgy azt a fogadó fél érzékelni fogja a metakommunikációs csatornák által és ez félreértés és konfliktus forrás lehet (Pease & Pease, 2008).
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2. A KONFLIKTUS FOGALMA ÉS FAJTÁI
A konfliktus bizonyos értelemben egy ütközés, ami mögött igények, szükségletek, vágyak,
törekvések, nézetek, vélemények vagy értékek szembenállása húzódik meg. A konfliktus a latin
configo szóból származik, ami összecsapást, perlekedést, megütközést jelent. Az eredeti
jelentés ma már jelentősen átalakult és többet jelöl, mint az eredeti jelentés.
Konfliktus számos formában megjelenhet. Lehet egy belső vívódás, lappangó viszály,
felszín alatt megbúvó kimondatlan feszültség, de a nyílt és hangos érdek összeütközésekig is
terjedhet. Fontos, hogy minden esetben ellentétes vagy egymást kizáró érzelmek, vágyak vagy
szükségletek egyidejű jelenléte jellemzi.
Konfliktushelyzeteknek azokat a szituációkat nevezzük, amikor két vagy több ember
valamilyen véleménye, törekvése vagy nézete összeegyeztethetetlennek tűnik és a fennálló
ellentétet az érintettek a megszokott módon már nem tudják rendezni.
A konfliktushelyzetekről általában olyan negatív asszociációk jutnak eszünkbe, mint a
veszekedés, düh, harag vagy a gyűlölet. Ezen negatív tényezők miatt a legtöbb ember a
konfliktusokat alapvetően rossz, elkerülendő, szégyenteljes vagy feszültség teli helyzeteknek
címkézi,

mely

romboló

hatással

van

a

társas

kapcsolatainkra.

Ugyanakkor

a

konfliktushelyzeteket nem címkézhetjük jónak vagy rossznak, mivel az élet természetes
velejárói. Minden társas kapcsolatban előfordulhatnak, munkahelyi, családi és baráti
kapcsolatokban egyaránt. (Budavári-Takács, 2011a).
Nagy egyéni különbségeket fedezhetünk fel abban, hogy ki hogyan reagál egy-egy
konfliktushelyzetre, mivel a konfliktusok mindenkire másképpen hatnak. Egyesekben dühöt,
haragot vagy feszültséget keltenek, míg másokban inkább szorongást, félelmet vagy
bénultságot. Fontos tudatosítani magunkban a konfliktushelyzetek keltette érzéseket. Ezekből
kiindulva rájöhetünk, hogy mindenki más és más konfliktusrendezési stratégiával rendelkezik
(Béndek, 2016).
A konfliktusokat csoportosíthatjuk az ütközés forrása alapján is. Moore (1996) a
konfliktusok lehetséges okait öt kategóriába rendezte (Sass & Síklaki, 2011).
Kapcsolati konfliktusok – A kapcsolati, vagy más néven viszonykonfliktusoknál a
konfliktus forrása a kommunikációs zavarokból, kapcsolati tapasztalatokból, vagy az eltérő
szerepekből és státuszokból ered. Ezeket a kapcsolatokat áthatja számos íratlan viselkedési
szabály, elvárás vagy szükséglet, melyekhez intenzív érzelmi telítettség is társul, és az ezekben
megjelenő ellentét vagy össze nem férés konfliktushelyzetet eredményez.
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Értékkonfliktusok – Értékkonfliktusok esetében a gondolatokat vagy viselkedési
mintázatokat, célokat, cél eléréséhez felhasználható utakat, eszközöket más kritériumok alapján
ítélik meg a szereplők. Ezek az eltérő megítélések olyan formában jelentkezhetnek, hogy mi
tekinthető igazságosnak, milyen eszközök használhatók fel egy cél elérésére, milyen áldozatot
vagyunk hajlandóak hozni egy későbbi nagyobb nyereség érdekében. Az értékrendek sok
esetben nehezen változtathatóak és az értékkonfliktusok rendezésének egyik kulcsa a
tolerancia, a szempontváltás és az egymás megértése lehet.
Strukturális

konfliktusok

–

Strukturális

konfliktusnak

nevezzük

azokat

a

konfliktushelyzeteket, amikor egy szervezetben vagy csoportban egyenlőtlenül oszlik meg a
hatalmi viszony és ebből kifolyólag a kontrollálási lehetőség, a rendelkezésre álló időbeli és
pénzbeli források is. Hasonlóan konfliktushelyzethez vezethet, ha egy csoporton vagy
szervezeten belül nem egyértelműek, alul vagy felülszabályozottak a feladatok, szerepek,
elvárások, szabályok, jogkörök vagy az ezzel járó felelősség.
Információ eredetű konfliktusok – Az ilyen jellegű konfliktusok esetében a forrás az
információhiány, az egyértelműség hiánya, a félreinformáltság, a téves információ, a túl sok
információ, valamint az információk prioritási sorrendjének értékelése és az információ
interpretációjának (értelmezésének) zavarai.
Érdekkonfliktusok – Az érdekkonfliktusok esetén a konfliktus forrása az egymással
szemben álló források, vágyak, szükségletek, melyek meghatározzák érdekeink és céljaink
tartalmát. Ilyen esetekben a társas kapcsolatainkban megjelenhet a versengés és a rivalizálás az
érdekek érvényesítése céljából. Ezekben a konfliktushelyzetekben érdemes pontosan
feltérképezni a szükségleteinket, majd a feltárt szükségleteket fontossági sorrendbe rendezni,
mert nagyban hozzásegíthet az érdekütközések feloldásához.
Láthatjuk, hogy az ütközés forrása alapján a konfliktushelyzeteket számos csoportba
rendezhetjük. A csoportok nagy különbségeket mutatnak a konfliktusforrások, a megjelenő
érzelmek, a részt vevő felek közelsége és a lehetséges megoldási stratégiák tekintetében is.
Fontos egy-egy konfliktushelyzet feltérképezése, megértése, részekre szedése, annak
érdekében, hogy hatékony megoldási javaslatot vázoljunk fel és e mentén igyekezzük az adott
konfliktushelyzetet feloldani.
7

3. KONFLIKTUSKEZELÉSI STRATÉGIÁK: VERSENGÉS, PROBLÉMAMEGOLDÁS,
KOMPROMISSZUM, ELKERÜLÉS ÉS ALKALMAZKODÁS
A korábbiakban áttekintettük a konfliktus szó jelentését és a konfliktusok osztályozási
lehetőségeit, forrásaik alapján. A következőkben a konfliktusok megoldási stratégiáira és azok
fajtáira fogunk részletesebben kitérni. Ez az osztályozási mód lehetővé teszi, hogy kategóriákba
rendezzük a személyeket az alkalmazott konfliktuskezelő stratégiáik alapján és ehhez mérten
segítsük őket a módszereik, választott technikáik fejlődésében.
A stratégia szó napjainkban a cselekvések egy hosszabb távú tervét jelenti egy adott cél
elérése érdekében. A cél lehet maga a „győzelem”, de egy probléma megoldása is. A konfliktusmegoldási stratégiák alatt olyan tervet, viselkedést, magatartást, cselekvés mintázatokat értünk,
melynek célja a konfliktusok kezelése.
A konfliktuskezelési stratégiák érdekérvényesítés alapú megközelítése szerint, egy
konfliktushelyzetben részt vevő, kettő vagy több személy, a konfliktusmegoldás során
érdekérvényesítő magatartást mutat. Az érdekérvényesítés lényege tulajdonképpen az, hogy a
konfliktusban részt vevő felek kinek az érdekét tartják szem előtt? Sajátjukét, a másikét vagy
közös érdekeiket? Ennek mentén ötféle érdekérvényesítő stratégiát tudunk elkülöníteni, melyek
két dimenzió mentén rendeződnek.
Első dimenzió: az önérvényesítés mértéke.
Azok, akik önérvényesítőek, azoknak határozott elképzeléseik vannak a céljaikról és
fontosnak tartják azok elérését, megvalósulását. Azok, akik alacsony önérvényesítéssel
rendelkeznek, azok egy-egy konfliktushelyzetben nem képviselik határozottan érdekeiket, a
végső eredményben nem kerülnek előtérbe saját igényeik, szükségleteik, céljaik.
Második dimenzió: az együttműködés mértéke:
Azok az emberek, akik együttműködőek egy-egy konfliktushelyzetben, azok fontosnak
tartják megismerni a másik fél szükségleteit, nézeteit és érdekeit és fontosnak tartják azok
érvényesülését egy adott döntési helyzetben. Míg azok, akik alacsony értéket vesznek fel az
együttműködés skáláján, vagyis nem együttműködőek, azok kevésbé nyitottak a másik fél
érdekeinek megismerésére és nem is fontos számukra azok teljesülése egy-egy helyzetben.
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Ezen két dimenzió mentén öt eltérő megoldási stratégiát különíthetünk el, ezek a versengés,
problémamegoldás, kompromisszum, elkerülés és alkalmazkodás. Fontos kiemelni, hogy egyik
megoldási stratégia sem egyértelműen rossz vagy egyértelműen előnyös minden
konfliktushelyzetben. Minden stratégiának megvan az előnyös és hátrányos oldala is, vagyis a
helyzetnek megfelelő stratégia alkalmazásáról beszélhetünk. Kifejezetten fontos, hogy
megfelelő és érzékeny önreflexióval rendelkezzünk annak érdekében, hogy rálássunk, egy-egy
konfliktushelyzetben milyen stratégiát alkalmazunk és ez mennyire előnyös az adott helyzetre
nézve (Budavári-Takács, 2011b).

VERSENGŐ

Önérvényesítés

Önérvényesítő

PROBLÉMAMEGOLDÓ

KOMPROMISSZUMKERESŐ

Nem
önérvényesítő

ELKERÜLŐ

ALKALMAZKODÓ

Nem együttműködő

Együttműködő

Együttműködés
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A versengő stratégia
A versengő stratégia jellemzője, hogy a személy az önérvényesítés dimenzión magas, míg
az együttműködés dimenzión alacsony értéket ér el, vagyis a versengő stratégiát alkalmazó
személy aktívan a saját érdekeit tartja szem előtt, míg a másik érdekeit egyáltalán nem veszi
figyelembe. Minden esetben a saját nyereségének maximalizálása a cél. Nincs tekintettel a
másik fél érdekeire vagy szükségleteire, egyedüli célja a nyereség megszerzése. Úgy fogja fel
a konfliktushelyzeteket, mintha saját győzelme csak a másik vesztesége árán valósulhatna meg.
A versengő személyek általában dominánsak, határozottak, önérvényesítőek. Ez egy
hatalomorientált eljárás, melyben a személy minden lehetőséget latba vet, hogy nyerő helyzetbe
jusson. A versengés több féle formában megnyilvánulhat, például hatalomra törekvésben,
fenyegetésben, érvelésben, agresszivitásban, de a meggyőző erőben is.
Tipikus mondatkezdések, melyekkel a versengő emberek élnek: „Változatlanul az a
véleményem…”, „Egészen világosan meg kell mondanom…”, „Ahogy mondtam, a
legésszerűbb…”, „Ha nem csinálod meg, én…”, „Jobban tennéd, ha…”, „Tedd, ahogy
mondom...”
Mikor lehet előnyös egy versengő stratégia?





amikor gyors vagy határozott cselekvés kell, pl. vészhelyzetben
lényeges kérdések vagy népszerűtlen megoldások esetén
vállalati cél maximalizálása esetén
tanulmányi versenyen

Az alkalmazkodó stratégia
Az alkalmazkodó stratégia jellemzője, hogy a személy saját érdekei érvényesítését nem tartja
szem előtt, hagyja, hogy a másik fél érdekei érvényesüljenek. Az alkalmazkodó stratégiát
választó személyre jellemző, hogy könnyen feladja céljait, alkalmazkodik és könnyen
elbizonytalanodik. Ezzel egy időben hagyja, hogy egy konfliktushelyzetben a másik fél céljai
érvényesüljenek, a másik fél nyeresége maximalizálódjon. Jellemző rájuk, hogy fontos
számukra az a kapcsolat, melyben a másik féllel vannak, igyekeznek azt fenntartani, így a
kapcsolat sérülését kerülik el a nyereség feladásával. Úgy gondolják, hogy a saját érdekeinek
érvényre jutása csak úgy lehetséges, ha a másik veszít az adott helyzetben. A
konfliktushelyzetek alapvetően kellemetlenek számukra, melyek rombolják a társas
kapcsolataikat. Szeretik, ha nagylelkűnek, emberségesnek és jószívűnek tűnnek mások
szemében.
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Tipikus mondatkezdések, melyekkel az alkalmazkodó emberek élnek: „Egyetértek azzal,
hogy…”, „El tudom fogadni, hogy…”, „Úgy teszem, ahogy mondtad…”, „Nem akartalak
megsérteni…”, „Csatlakozom…”, „Meggyőztél…”, „Én is úgy gondolom…”
Mikor lehet előnyös egy alkalmazkodó stratégia?
 amikor tévedtünk és belátjuk, hogy a másik álláspontja megfelelőbb
 amikor a cél sokkal fontosabb a másik számára, mint a mi számunkra és a kapcsolat
fenntartása, vagy a későbbi együttműködés fenntartása érdekében alkalmazkodunk
 a versengés ártana a saját helyzetünknek
Az elkerülő stratégia
Az elkerülő stratégiára jellemző, hogy az egyén, aki ezt a konfliktusmegoldási módot
választja az önérvényesítés és az együttműködés dimenzión is alacsony értéket ér el. Nem
képviseli sem saját érdekeinek, szükségleteinek vagy céljainak teljesülését, de ugyanakkor nem
tartja szem előtt a másik fél érdekeinek érvényesülését sem. A személy teljesen passzív, a
konfliktushelyzetben nem keres megoldást, kilép vagy visszahúzódik a konfliktushelyzetből.
Az elkerülő stratégiát választó személyeknek gyakran kellemetlen egy-egy konfliktushelyzet.
Számos módon térhetnek ki egy-egy konfliktushelyzetből, akár diplomatikus kitérés
formájában, vagy egy későbbi időpontra való halasztás által, vagy visszahúzódva egy fenyegető
helyzetből.
Tipikus mondatkezdések, melyekkel az elkerülő emberek élnek: „Ez nem az én asztalom...”,
„Ebbe inkább nem mennék bele…”, „Beszéljünk róla később…”, „Nem vagyok felhatalmazva,
hogy…”, „Nincs hozzá megjegyzésem…”, „Nem vagyok abban a helyzetben, hogy vitába
szálljak…”, „Nem értem a kérdésedet…”
Mikor lehet előnyös egy elkerülő stratégia?
 ha jelentéktelen egy probléma
 ha jelenleg nem látszik esély a rendezésre
 ha nagyfokú a feszültség és a kedélyek lehűtésével nagyobb esély van a konfliktus
megoldására
 ha nem áll rendelkezésünkre megfelelő mennyiségű információ
 ha más hatékonyabban tudja megoldani az adott problémát
 ha a konfrontációval járó kár nagyobb mértékű, mint a problémamegoldás
valószínűsége
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A kompromisszumkereső stratégia
A kompromisszumkereső stratégiára jellemző, hogy átmenetet képez az önérvényesítő és
együttműködő problémamegoldó stratégia között. Ilyen stratégia során a cél az, hogy egy olyan
megoldási módot találjanak a felek, mely mindkettő számára elfogadható és mindkét felet
kielégíti. Ez a középúton helyezkedik el a versengés és az alkalmazkodás között, vagyis az ilyen
megoldást választó személy többről mond le, mint a versengő, de kevesebbet veszít, mint az
alkalmazkodó. A kompromisszumkeresésé gyors megoldást, kölcsönös engedményeket,
áthidaló megoldásokat eredményez, vagyis egy „találkozást a félúton”.
Tipikus mondatkezdések, melyekkel a kompromisszumkereső emberek élnek: „Keressünk
egy gyors megoldást…”, „Elfogadom, hogy … ha te elfogadod…”, „Fele-fele…”, „Elégedj
meg azzal…”, „Hajlandó vagyok… ha te…”.
Mikor lehet előnyös egy kompromisszumkereső stratégia?
 amikor a célok fontosak, de nem olyan mértékben, hogy megérje az önérvényesítéssel
vagy kapcsolat megszakadásával járó erőfeszítéseket
 a konfliktushelyzetben két egyenlő hatalmú fél vesz részt
 összetett problémák átmeneti rendezése céljából
 döntési helyzetet kell hozni rövid időn belül
 átmeneti megoldás, ha nem működik a hatékony problémamegoldás
A problémamegoldó stratégia
A problémamegoldó stratégia egyszerre önérvényesítő és együttműködő, vagyis az elkerülő
stratégia ellentéte. Legfontosabb jellemzője, hogy a két fél aktívan keresi, együtt dolgozik azon,
hogy a másik személlyel találjon valamilyen olyan megoldást, amely teljesen megfelel
mindkettő szándékának, vagyis a maximális nyereség lehetőségével jár együtt. A felek a
problémamegoldó stratégia alkalmazása során beleássák magukat a problémába azzal a céllal,
hogy megtalálják a két fél alapvető szükségletét és érdekeltségét, majd ezután találjanak egy
olyan alternatívát, amely mindkét fél számára egyaránt megfelel.
A felek ilyenkor kifejezik szükségleteiket és megfogalmazzák céljaikat. Szükséges a
feladatra irányultság, a racionális gondolkodás és a konfliktusra, mint megoldható problémára
irányuló szemlélet. Az együttműködés mindkét fél részéről bevonódott, aktív részvételt követel
meg, ami energia befektetéssel, szervezéssel és idővel jár együtt. Ugyanakkor a végső megoldás
egy minőségileg új, gazdagabb, fejlesztőbb állapotot eredményez.
A problémamegoldás előnye, hogy a felek toleranciája növekszik, erősödik a közöttük lévő
kapcsolat és a konfliktushelyzet megoldása kölcsönös megelégedéssel zárul.
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Tipikus mondatkezdések, melyekkel a problémamegoldó emberek élnek: „Nézzük meg
együtt...”, „Az talán kölcsönösen elfogadható…”, „Abban nem értünk egyet…”, „Az én
álláspontom… Mi a te álláspontod? Miben térünk el? Hogyan tudnánk megoldani? Mi az
alapvető probléma?”
Mikor lehet előnyös egy problémamegoldó stratégia?






mindkét szükséglet egyaránt fontos, integrálni kell őket
a cél a tanulási folyamat
eltérő nézőpontú személyek gondolatainak hasznosítása
eltérő álláspontok érvényre jutása
egy kapcsolat romlását eredményező negatív érzések feldolgozása

(Thomas & Kilmann, 2008).
4. A KONFLIKTUSHELYZET EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ KEZELÉSE
Ahhoz, hogy egy konfliktushelyzetet hatékonyan tudjunk megoldani, fontos néhány
alapelvet betartanunk. Morton Deutsch konfliktuskutató dolgozta ki a konfliktuskezelés 10
alapelvét, amelyek segítenek abban, hogy a konfliktusokat pozitív, előrevivő és alkotó módon
tudjuk megoldani. Ezekre épül a konfliktuskezelés együttműködésen alapuló módszere is
(Deutsch, 1990).
A konfliktuskezelés tízparancsolata Deutsch szerint:
Határozd meg, milyen konfliktusban vagy!
Tiszteld saját és mások szükségleteit!
Tégy különbséget az érdekek és az álláspontok között!
Ismerd meg mások, és ismertesd meg saját érdekeidet, hogy azonosítani tudjátok a
közös és összeegyeztethető érdekeiteket!
5. Határozd meg a saját és a másik (konfliktusban álló) érdekeit, úgy, mint az
együttműködés által megoldható problémát!
6. Figyelj oda a kommunikációra, ennek érdekében próbáld meg minél érthetőbben
közölni az információkat!
7. Figyeld szubjektivitásodat, elfogultságodat, hamis ítéleteidet, sztereotípiáidat, amelyek
a gyorsan kialakuló konfliktusokban gyakran jelen vannak!
8. Fejleszd konfliktuskezelő képességeidet!
9. Ismerd meg önmagad és ismerd meg saját felelősségedet, szerepedet, reakcióidat a
konfliktushelyzetekben!
10.
Őrizd meg a konfliktuskezelés folyamatában az erkölcsi érzékedet!
1.
2.
3.
4.
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5. EGY SPECIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS MÓDSZER: A GORDON-MÓDSZER
Thomas Gordon, Carl Rogers humanisztikus pszichológiája alapján, dolgozott ki egy
hatékony konfliktuskezelő

módszert,

mely

az

erőszakmentes

kommunikációra

és

erőszakmentes konfliktusmegoldásra épül. A módszer kidolgozói megfigyelték, hogy
képességeink olyan környezetben bontakoznak ki igazán, amely megfelelő biztonságot és
megfelelő szabadságot is nyújt az egyénnek. Akkor tudunk igazán őszintén megnyílni és
kommunikálni, ha a környezetünk megértő és elfogadó érzéseinkkel, valamint ítélkezés
mentesen viszonyul hozzánk. Ugyanekkor fontos az is, hogy környezetünk irányába mi is
ezeket az értékeket közvetítsük. Mindennek köszönhetően Gordon kommunikációs módszere
alapja az empátia, a feltétel nélküli elfogadás, a szándék és a közlés közötti összhang.
Konfliktushelyzetben gyakran előfordul, hogy önkéntelenül is a másikat hibáztatjuk,
ítélkező vagy minősítő hangnemben kommunikálunk. Minden gondolatunkat, véleményünket
és érzésünket ki lehet fejezni a Te (a másikról szóló) üzenet helyett egyes szám első személyű
formában, vagyis Én-üzenetek segítségével is. A módszer alapja, hogy a kommunikációnk
során nem másokat minősítő, támadó stílusban mondjuk el igényeinket és céljainkat, hanem
egyes

szám

első

személyű

formában,

erőszakmentesen

mondjuk

el

érzéseinket,

szükségleteinket, céljainkat.
A Gordon kommunikációs módszerrel az én-közléseknek öt típusát különböztetjük meg.
(Gordon, 1990b)
1. Elismerő én-üzenet, amikor kifejezzük pozitív érzéseinket a társunk felé:
 „Nagyon jól esett, hogy eszedbe jutottam és hoztál nekem ebédet.”
 „Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jó kirándulást szerveztél nekem.”
 „Nagyon meghatott, hogy eljöttél velem az orvoshoz”
2. Probléma megelőző én-üzenet, melyek segítségével kifejezzük, hogy segítséget szeretnénk
kérni igényünk kielégítéséhez, vagy szeretnénk megelőzni egy későbbi probléma
kialakulását.
 „Szeretnék korán odaérni a papáékhoz, kérlek, induljunk el már 10-kor.”
 „Kérlek vásárolj be, ahogy megbeszéltük, mivel este vendégeket várunk.”
 „Félek, hogy nem fog sikerülni az érettségid, kérlek nyugtass meg, hogy eleget tanultál.”
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3. Önfeltáró én-üzenet, más néven igény és érzésközlő én-üzenetek, melyek gondolatok,
nézetek és érzések kifejezésére szolgálnak. Ezek egyaránt lehetnek pozitívak és negatívak
is, kommunikációjuk lényeges, mivel ezekkel tudjuk hitelesen közölni érzéseinket,
szükségleteinket.
 „Andi, nagyon csalódott voltam, hogy elfelejtetted a szülinapomat, úgy készültem rá”
 „Nincs kedvem ma bevásárolni, mert nagyon sok házi feladatot kaptunk az iskolában.”
 „Szükségem van rá, hogy megvigasztalj, mert ez nagyon bátorít.”
4. Elutasító én-üzenet segítségével nemet mondhatunk valakinek a kérésére, aki számunkra
elfogadhatatlan követelést támaszt. Emellett ezekkel a mondatokkal azt is kifejezzük, hogy
miért elfogadhatatlan és miért nem teljesíthető számunkra a másik kérése.
 „Nem fogom most kimosni a ruhád, mert későn kértél meg rá, így nem tudnám magam
kipihenni utána.”
 „Nem akarom, hogy elmenj arra a fesztiválra telefon nélkül, mert számomra félelmetes
ez az érzés, hogy nem érlek el.”
5. Konfrontáló én-üzenet, mely segítségével a problémáinkat fejezzük ki egy másik személy
viselkedésével kapcsolatban. Fontos, hogy ez a típusú közlés világosan tartalmazza, hogy
melyik viselkedést tartjuk elfogadhatatlannak, ez milyen érzelmi hatást gyakorol ránk és
ennek milyen következményei lesznek. A Konfrontáló én-üzenetek során is fontos, hogy
kerüljük a támadó vádaskodó kommunikációt!
 „Amikor kérésem ellenére nem takarítasz fel napokig, akkor nő bennem a feszültség, és
amikor végre hazaérsz egy hosszú nap után és beszélgetnénk, már annyira feszült
vagyok, hogy csak a sérelmeimre tudok gondolni és nincs kedvem hozzád.”
Az eddigiekben összefoglaltuk a hatékony problémamegoldást eredményező területek
fontosságát. Kiemelendő, hogy a megfelelő problémamegoldás alapjait a tiszta, erőszakmentes
és hiteles kommunikáció képezi, melynek gyakorlása és tudatosítása megkerülhetetlen, ha
sikeresek szeretnénk lenni a konfliktusmegoldások területén. Fontos ugyanakkor feltérképezni
a konfliktushelyzetünk forrását, az kielégítendő szükségleteinket és az elérendő célt, majd
mindezek mentén egy hatékony konfliktuskezelő stratégiát választani, mely illeszkedik az adott
problémához. A gyakorlati feladatsor összeállítása során kiemelt célunk volt, hogy a résztvevők
egy védett, biztonságos környezetben feltérképezzék, majd kipróbálják konfliktusmegoldó
készségeiket.
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Egészség, stresszkezelés és függőségek
1. EGÉSZSÉGMAGATARTÁS
Az egészség fogalmát többféleképpen határozták meg. Felfogható egyfajta alkalmazkodó
(adaptációs) készségként, amely módon az egyén a környezetben lévő változásokhoz
alkalmazkodik. Nem statikus, hanem egy dinamikusan, akár napról-napra változó állapot
Az egészség, és egészségesnek lenni sok ember által fontosnak tartott és vágyott állapot,
azonban ahhoz, hogy a felvetődő nehézségeket legyőzzük, személyes hatékonyságra, azaz
motivációra és hajtóerőre van szükségünk. Az egészségmagatartást, azt, hogy milyen lépéseket
teszünk a betegségek megelőzésének érdekében, illetve a már kialakult betegségek esetében
milyen vélekedéseink vannak arról, mennyire vagyunk képeseket azokat befolyásolni, számos
tényezőtől függ.
Ennek magyarázataként számos modell született. Az Egészség Kontrolljának Modellje
szerint külső vagy belső megerősítést váró viselkedések döntik el az egyén viselkedését az adott
helyzetben. A Projektív Motivációs Modell arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen
feltételek azok, amelyek között az ember képes hatékonyan válaszolni az egészségét
veszélyeztető kihívásokra. Ebben kiemelten fontos, hogy hogyan értelmezi a környezetből
érkező veszélyeket, milyen könnyen vagy nehezen kér segítséget másoktól, mennyire tud
támaszkodni a saját erőforrásaira, és mennyire bízik azok meglétében (Kállai et al., 2007).
2. STRESSZ ÉS STRESSZKEZELÉS
„A stressz a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre” (Selye, 1976 in
Kállai et al., 2007). A stressz egyszerre pszichés és szomatikus jelenség (Lázányi, 2012). A
stressz előidőző hatás szempontjából mindegy, hogy egy helyzet kellemes, vagy kellemetlen,
az számít, hogy milyen mértékű az újraalkalmazkodás iránti szükséglet. A stresszkezelés és a
stressz tágabb értelemben a szervezet alkalmazkodási készségét jelenti, mely biztosítja a
szervezet egyensúlyának megőrzősét (Kállai et al., 2007).
Mindazokat az ingereket, amelyek alkalmazkodásra késztetik a szervezetet, stresszoroknak
nevezzük. Stresszornak minősülnek egyaránt a fizikai behatások, és a társadalmi-szociális
interakciókkal összefüggő, azaz pszichés behatások. Megkülönböztetünk akut stresszt, amely
az életesemények változása miatt alakul ki, illetve alacsony intenzitású, de tartósan fennálló
stressz hatást. Ezt nevezzük krónikus stressznek, amely hatására egyensúlyvesztés következhet
be, és maradandó egészségkárosodáshoz is vezethet.
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A stressz és a nem megfelelő megbirkózási készségek összefüggésben állnak a
megbetegedések és a halálozások számának emelkedéséhez. A jelenlegi elméletek a helyzetek
feletti kontrollt illetve ezek hiányát állítják a középpontba (Kállai et al., 2007).
A stressz jól körülhatárolható élettani reakciókat foglal magában, amelyek az a feladata,
hogy felkészítsék a szervezetet a „küzdelemre” vagy „menekülésre” (N. Kollár & Szabó, 2017).
Ha valaki egy adott helyzetet várhatóan veszélyesnek ítél meg, elmenekül vagy támad, azaz a
környezeti feltételeket próbálja megváltozatni. Ez a Cannon-féle vészreakció („Flight or
fight”). Ha az érzelmileg negatív helyzetet az egyén úgy ítél meg, hogy aktivitással
kontrollálhatónak, megoldhatónak tűnik, aktív elkerülő magatartással reagál. Ha az adott
érzelmileg negatív helyzetet, az egyén kontrollálhatatlannak vagy megoldhatatlannak minősíti,
akár azért, mert nem bízik saját képességeiben, hogy meg tudja oldani, akár azért, mert nem
ismeri a megoldást, passzív elkerülő magatartással reagál. Tartósan rossz, megoldhatatlannak
tűnő helyzetek, (pl. munkanélküliség, rossz munkahelyi légkör, rossz kapcsolatok)
kontrollvesztett állapotot hoznak létre, amelyben az egyén az érzi, nincs hatással az őt
körülvevő világra és annak eseményeire, nem tudja őket megváltoztatni. Ennek következtében
kiszolgáltatottnak érzi magát és szorong. Ezt az állapotot nevezzük tanult tehetetlenségnek
(learned helplessness). A tanult tehetetlenség mellett a pozitív pszichológia egyik központi
fogalma a „tanult sikeresség”, vagy más néven tanult optimizmus (learned optimism). Ez egy
belső kontrollérzés, melyben az egyén azt érzi, hogy képes a saját sorsát irányítani és ez
nagymértékben csökkenti a stressz-szintjét. A tanult optimizmus elsajátítható készségként segít
mind az egészségmagatartás kialakításában és a betegségekkel való megküzdésben, mind pedig
a pozitív életminőség kialakításában (Kállai et al., 2007).
Az egészségmagatartás pozitív szemléletű fejlesztését egészségtudatosság – tréningnek
nevezzük. Ez a szemléletű fejlesztés egymásra építi egészség- és személyiségfejlesztést
alkalmazva benne a pozitív pszichológia elemeit, és ezáltal lehetővé váljon a hosszú távú
egészségtudatosság kialakulása. Az egészségtudatosság megalapozásához szükség van
bizonyos készségek fejlesztésére és a hozzáállás formálására is. A tréning magában foglalja az
ismeretek átadását, a készségfejlesztést, az attitűdformálást és az érzelmi nevelést.
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A vonatkozó szakirodalom egy dohányzás megelőzését célzó program ismertetésével
mutatja be a működését.
 Az ismeretek átadása: a dohányzás káros hatásairól, az egészségre káros
mechanizmusok, és a pszichológiai hatásokra vonatkozó ismeretek átadása
 A készségek fejlesztése: például a szociális készségek vagy az asszeritivitás fejlesztése,
amelyeknek kiemelt szerepe van a kortárshatások kivédésében
 Az attitűdformálás: Negatív viszonyulás kialakítása a passzív dohányzással, a
dohányfüsttel szemben
 Az érzelmi intelligencia fejlesztése: annak felismerése, hogy a dohányzó baráthoz
fűződő érzelmek elősegíthetik a dohányzás elfogadását.
Kiemelik, hogy más üzenetet igényel a dohányzást még ki sem próbáló fiatal, mint a
prevenciónak az a szintje, amikor dohányosokat igyekeznek leszoktatni. Ez utóbbi esetben a
pozitív pszichológiai megközelítés szerint pozitív tartalommal és érzelmekkel kell azt az űrt
pótolni, amit a dohányzás abbahagyása okoz. Ezen elv alapján épülnek a drogrehabilitációk egy
része kreatív képességek fejlesztésére, és kreatív tevékenységek végzésére (Kállai et al., 2007).
3. MEGKÜZDÉS (COPING)
Stresszhelyzet hatására megjelenik egy válaszreakció, amelynek egy része tudatos, egy része
pedig tudattalan. Azt a viselkedést, amelynek célja a szervezet egyensúlyának fenntartása,
megküzdésnek (coping) nevezzük.
Több dimenzió mentén is vizsgálták a szakemberek a megküzdési mechanizmusokat. Az
egyik megközelítés aszerint csoportosít, hogy a viselkedés pozitív vagy negatív irányban
befolyásolja-e a helyzetet, beszélhetünk adaptív (pozitív irányban befolyásoló) és inadaptív
(negatív irányban befolyásoló) megküzdéséről az egyén részéről (Kállai et all, 2007).
Lazarus és Folkman (1984) csoportosításában a fő szempontként az jelenik meg, hogy mire
irányul az adott viselkedési stratégia. Ha elsődlegesen az adott stresszhelyzet megoldására
irányul, akkor problémaorientált megküzdési stratégiáról beszélnek. Ha a stressz okozta
feszültség enyhítésére, és a negatív érzelmi reakciók csökkentésére irányul a viselkedés, akkor
érzelemorientált megküzdésről beszélnek. Ha pedig az adott viselkedés más személyek
bevonására (segítségkérés) irányul, akkor támogatáskereső stratégiának nevezik (Kállai et al.,
2007). További dimenziók a megküzdés meghatározásában, hogy az egyén megpróbálja-e aktív
cselekvéssel megváltoztatni a stresszhelyzetet (támadás vagy menekülés). Ebben az esetben
aktív megküzdésnek nevezzük.
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Az esetek java részében az aktív megküzdésnek pozitív hatása van, az egyén képes
megoldani a helyzetet, és helyreáll a szervezet egyensúlya. Vannak olyan esetek, amikor az
egyén törekedik az aktív megoldása, de az alkalmazott stratégia a feszültségcsökkentésre
irányul, amely nem képes a feszültséget megszüntetni, azonban feszültségcsökkentő hatása
révén pozitív megerősítést jelent a későbbiekre. Ilyen aktív, de nem adaptív reakciók közé
tartozik többek között az agresszió, a dohányzás és a kóros alkoholfogyasztás is.
Ha az egyén a stresszhelyzettel való megküzdésben a passzív megküzdést választja,
amelynek úgyszintén lehet adaptív és inadaptív formája is. Passzív adaptív, azaz passzív
hatékony megküzdés lehet az, amikor az egyén elfogadja a helyzetet, alkalmazkodik hozzá, és
ezáltal csökken a benne lévő feszültség. Nem adaptív formája lehet az, hogy az egyén nem
cselekszik, de a benne lévő feszültség nem csökken, továbbra is fenn állnak a negatív érzései,
szorongás alakul ki. Ez egy olyan állapot, amikor az egyén nem tudja pontosan meghatározni,
mi okozza a feszültségét, és aktív cselekvéssel nem is megváltoztatható (Kállai et al., 2007).
4. KÖZÖSSÉGEK ÉS A TÁRSAS TÁMOGATÁS HATÁSA AZ EGYÉN EGÉSZSÉG MAGATARTÁSÁRA
Az egyén és az emberi faj működése, túlélése szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír a
tartós és szoros kapcsolatok kialakításának képessége, azaz a társas kapcsolatok kialakításának
képessége. A társas kapcsolatok stresszforrásként is hathatnak, illetve befolyásolják az egyén
stresszre adott válaszát, a megküzdését. Szociális-társadalmi közegben az egyén megküzdése
és támogatáskereső viselkedése fejleszthető, és ebben a közvetlen vagy közvetett módon az
egyént körülvevő közösségnek meghatározó szerep jut (Kállai et al., 2007).
Az életminőség javításában és egészség megőrzésében rendkívül fontos szerepet játszanak
a közösségek. A közösség olyan intézmények sokasága, amely hatással van az egyén életére,
kapocs az egyéni és a szélesebb társadalmi környezet között. Magába foglalja többek között a
családokat, a szomszédságokat, az egyházakat, a civil szervezeteket, az informális hálózatokat.
Tárháza a közösségi normáknak, beállítódásoknak, közösségi normáknak, hiedelmeknek, és
mint ilyen, meghatározza az egészséggel kapcsolatos cselekvési módokat is (Kállai et al., 2007).
A társas támogatás pozitív hatással van az életminőségére és az egészségi állapotra direkt
módon (egészséget támogató magatartásformák: az egészséges táplálkozás, a fizikai aktivitás
vagy a káros szenvedélyek elkerülése) és indirekt módon (az egyént ért pszichoszociális vagy
más jellegű stressz semlegesítésében játszik szerepet). Egyfajta „puffer”, azaz módosító
tényezőként működik a stresszhatások feldolgozásában. (Pikó, 2002a).
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5. JÖVŐORIENTÁLTSÁG
Nem csak a jelen életeseményekre való reagálás mellett, a jövőre vonatkozó elvárásokban is
megmutatkozik az optimista/pesszimista beállítódás. Jövőorientáltság alatt azt a hozzáállást
értjük, amikor az egyén számol egy magatartás vagy esemény jövőbeli következményeivel,
ezért előtérbe helyezi a jövőre vonatkozó célokat, ahelyett, hogy a pillanatnyi előnyök
maximalizálására törekedne (Kállai et al., 2007).
Ez az orientáltság hatással van az egészségmagatartásra, többek között abban, hogy a
jövőorientált egyének kisebb arányban élnek egészségkárosító szerekkel, mint például az
alkohol, cigaretta vagy kábítószer, és motiváltabbak, hogy részt vegyenek egészségfejlesztő
tevékenységekben (Pikó, 2002b).
A káros szenvedélyekhez való viszonyban fontos szerepe lehet a jövőorientáltság hiánya
miatti kockázatészlelési torzulásnak. Az ún. „carpe diem” („mának élés”) szemlélet, a rövid
távú előnyöket, mint stresszoldás, unaloműzés helyezi előtérbe, és nem számol a hosszú távú,
egészségkárosító hatásokkal. Az ilyen, jövőorientáltság hiányával jellemezhető egyének
gyakrabban dohányoznak, fogyasztanak alkoholt, vagy illegális kábítószereket.
Ezt a kóros kockázatészlelést irreális optimizmusnak nevezi a szakirodalom, mely nem
valódi optimizmust jelöl, hanem a jövőorientáltság hiányából fakad, és egyfajta saját
sértetlenségbe vetett hitet jelöl. A jelenség megakadályozhatja, hogy a káros szenvedéllyel élők,
például dohányosok reálisan mérjék fel veszélyeztetettségük mértékét, vagy nem ismeri fel
annak függőség jellegét. Abban bízik, hogy bármikor abba tudja hagyni szokását, pedig a
függőség mechanizmusának sajátosságaiból kifolyólag éppen a viselkedés kontrollja csökken
jelentősen. (Kállai et al., 2007).
6. KÁROS SZENVEDÉLYEK
Már a reneszánsz korában is nagy hangsúlyt fektettek a különböző szerzők a káros
szenvedélyek leírására, és azok kezelési módjára. A földrajzi felfedezésekkel ugyanis Európába
számos olyan élvezeti szer került, amik túlzott fogyasztást az akkori orvostudomány, és
gondolkodók károsnak ítélte meg. Ilyenek voltak többek között a kávé, a csokoládé, a szeszes
italok, ez utóbbi tiltása, rosszallása évszázadokra bekerült a tankönyvekbe. (Kállai et al., 2007).
Szenvedélybetegségek azok az ismétlődő viselkedésformák, amelyeket a személy újra és
újra kényszeresen végrehajt, és többnyire rá és a környezetére is káros következményekkel
járnak.
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Függőséget kialakíthatnak kémiai szerek, amely hatásukat a központi idegrendszeren
keresztül fejtik ki. Ezt drogfüggőségnek, kémiai addikciónak nevezik. Ide tartoznak többek
között az illegális szerek mellett, az alkohol, koffein, nikotin, nyugtatók, altatók is. A
függőségek másik csoportjába azokat a problémákat sorolják, amikor a személy képtelen
ellenállni valamilyen viselkedéses késztetésnek. Ezt viselkedési addikciónak nevezik (pl.
internetfüggőség, játékszenvedély) (N. Kollár & Szabó, 2017).
Ahogyan láthattuk, számos tényező szerepet játszik a függőségek kialakulásában, úgy, mint,
a különböző stresszhelyzetek és az ezekre válaszul kialakított megküzdési módok, a különböző
személyiségtényezők, a személy társadalmi-szociális közege, a társas támogatás. Jelen
tananyagban, legális voltuk miatt a leggyakrabban előforduló függőségekről, a dohányzásról és
az alkoholfüggőségről (alkoholizmus) beszélünk részletesebben.
Nemzetközi szinten az ENSZ foglalkozik a kábítószerek ellenőrzésével. Az Egészségügyi
Világszervezet elsősorban a dohányzás ellenes küzdelmet állította a tevékenysége
középpontjába, második helyen pedig az alkoholizmus visszaszorítását. A függőségek
kialakulásában a kutatások (elsősorban a serdülőkorban) két tényezősor fontosságára mutatnak
rá. Az egyik esetében élmény-, izgalom kereső személyiségről beszélnek, ahol emiatt fordul
kockázatos magatartásokhoz, így pszichoaktív-szerhasználathoz. A másik esetben valamilyen
klinikai probléma húzódik meg a háttérben (pl. depresszió, szorongás, önértékelési problémák),
amikor egyfajta „öngyógyítási” törekvés a pszichoaktív-anyag használat. (Rácz, 2006).
Dohányzás
A dohányzás átlagosan tíz évvel csökkenti a várható élettartamot, és nagymértékben
megnöveli a tüdő- és gégerák, a szájüregi- és nyelőcsődaganat, a gyomorfekély, a tüdőgyulladás
és perifériás vaszkuláris betegségek kialakulását. Káros hatásai között meg kell említeni a
tüdődaganat kialakulásának nagyobb esélyét. Az aktív dohányzás mellett a passzív
dohányzásnak jelentős veszélyei vannak. A dohányzásról való leszokás azoknál is jelentős és
azonnali egészségjavulást okoz, akiknél már kialakult valamilyen betegség a dohányzás
következtében.
A dohányzásról való leszokást támogató, gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelésen alapuló
(pszichológiai támogatás) módszerek széles spektruma elérhető napjainkban. A leszokáshoz
igénybe vehető nikotinpótló gyógyszerek segítségével pótolható a szervezetből hiányzó nikotin
mennyisége, így csökkentve a cigaretta iránti sóvárgást. Habár e módszer segítségével
megkétszerezhető a leszokás esélye, a teljes leszokás alacsony arányú marad.
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Legfontosabb támogató módszerek közé sorolhatók azok a nem gyógyszeres kezelések,
amelyek a megküzdési mechanizmusokat támogató módszereken és az egyéni tanácsadáson
alapulnak. A feszültség és a megvonási tünetekkel való megbirkózásban segítséget nyújthat a
relaxációs módszerek alkalmazása. Habár az önsegítő technikák széles réteg számára elérhetők,
önmagukban alkalmazva kevéssé hatékonyak, ezzel szemben a csoportos leszokást támogató
programokkal magasabb leszokási arány érhető el.
Alkohol fogyasztás
A rendszeres és jelentős mennyiségű alkoholfogyasztás rendkívül komoly egészségkárosító
magatartásforma. Számtalan igen komoly megbetegedésért felelős, úgy, mint a májcirrózis,
akkut

hasnyálmirigy

gyulladás,

kardiovaszkuláris-,

daganatos

megbetegedések

és

visszafordíthatatlan neurológiai károsodás kialakulásáért. Mindemellett felelőssé tehető már
meglevő problémák, például depresszió, családi és munkahelyi problémák kialakulásáért, és
további fokozódásáért.
Az alkoholfogyasztás csökkentésének egyik legelterjedtebb módja az alkohol tartalmú
termékek árának emelése, a termékek hozzáférhetőségének korlátozása, a szeszesitalt árusító
üzletek sűrűségének és nyitva tartásának korlátozása, valamint a kiskorúak hozzáférésének
korlátozása (Demetrovics, Urbán, Rigó és Oláh, 2000).
Az alkoholhasználat megelőzésének leghatékonyabb módja a serdülőkori prevenció,
amelyek iskolai programokkal és családot célzó programokkal valósul meg. Ahhoz, hogy egy
prevenciós program sikeres legyen, az életkornak megfelelő, információk interaktív átadásán
alapulnak, nem elegendő csupán az alkohol káros következményeire felhívni a figyelmet. Igen
hatékony még a családokat célzó programok, amik nem pusztán a serdülővel, de a család többi
tagjával együttesen alkalmazza az intervenciót. Mivel az alkoholizmus gyakran a családi
mintákkal adódik át, a krónikus alkoholfogyasztóknak sokkal gyakrabban válnak gyerekei is
alkoholistává, ezért fontos a család bevonása az intervenciós és prevenciós programokba.
A krónikus alkoholfogyasztás megszüntetésére számos gyógyszeres és pszichológiai
segítségnyújtáson alapuló módszer ismert. Az egyik leghatékonyabb módszerek közé tartozik
az anonim alkoholisták önsegítő csoportjai által nyújtott segítség. A módszer lényege, hogy az
érintettek megosztják egymással tapasztalataikat és erejüket, ezáltal segítve egymást a leszokás
fázisaiban.
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Tréning tematika a lehetséges gyakorlatokkal
1. NAP
A TEREM KIALAKÍTÁSA
A terem elrendezés kialakításánál célszerű arra törekedni, hogy a székek körben
helyezkedjenek el. Így lehetővé válik, hogy a résztvevők láthassák egymást, illetve a kör
közepén kialakult tér pedig alkalmas arra, hogy az ott folyó történéseket mindenki meg tudja
figyelni, vagy részesévé tudjon válni. A székeket olyan távolságba helyezzük el, hogy az
egymás mellett ülő résztvevők számára biztonságos, de ne túl nagy távolság alakuljon ki.
Az így létrejövő tér, azáltal, hogy eltér a formális oktatás terem elrendezésétől, lehetővé teszi
egy bensőséges hangulatú és interakción alapuló tréning kialakulását, mely segíti a részvevők
eredményes tanulás- és munkafolyamatát.
JÁTÉKOK AZ ISMERKEDÉS ELŐSEGÍTÉSÉHEZ
Ahhoz, hogy egy csoport tagjai, akik a tréning kezdetekor még nem ismerik (jól) egymást, a
későbbiekben együtt tudjanak dolgozni, fontos, hogy biztonságban érezzék magukat a
csoportban, és merjenek egymással interakcióba lépni. Ehhez nagy segítség, ha tudják egymás
nevét, illetve, ha néhány információt megosztanak magukról, és megtudnak a többiekről. Az
ismerkedést elősegítő játékok a biztonság-, és az információk megszerzéséhez járulnak hozzá.
I. NÉVTANULÁS
1. Névkártya készítése
Javallatok: A név és a személyiség valamely, a résztvevő által választott aspektusának
megosztása a csoporttal
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek
Időkeret: 5-7 perc (a csoport létszámától függően)
Szükséges eszközök: Felragasztható matrica papír, filcek
A gyakorlat menete:
A résztvevők elkészítik saját névjegykártyájukat úgy, ahogyan szeretnék megjeleníteni
magukat a csoport előtt.
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2. Körbe szaladó nevek (Orbán in Besnyi & Nagy, 2017)
Javallatok: A csoportban résztvevők megtanulják egymás nevét.
Körülmények: A résztvevők körben ülnek
Időkeret: 10 perc
Szükséges eszközök: A gyakorlat menete:
A csoportvezető meghatározza a kezdő játékos személyét. Az ő feladata, hogy kimondja a
nevét. Ezt követően a tőle jobbra ülőnek kell kimondania az első játékos nevét, majd
láncszem szerűen minden játékos kimondja az első játékos nevét egymás után, törekedve
arra, hogy ez minél gyorsabban történjen. Miután a névkör visszaért a kezdő játékoshoz, a
tőle jobbra ülő folytatja a játékot úgy, hogy ő mondja ki a nevét, és a tőle jobbra ülő ismétli
meg, majd sorra a következő, míg vissza nem ér hozzá a névkör. A csoportban lévő összes
résztvevővel játszunk egy név kört. Törekedni kell a gyorsaságra, hogy izgalmas maradjon
a feladat. A gyakorlat akkor ér véget, ha mindenki neve körbeért.
3. Névjegy-fogó (Kovács in Besnyi & Nagy, 2017)
Javallatok: A csoportban résztvevők megtanulják egymás nevét.
Körülmények: A résztvevők körben ülnek
Időkeret: 10 perc
Szükséges eszközök: Névjegykártya készítéséhez szükséges eszközök (pl. papír, olló,
színesceruzák, filctollak, ragasztók, színes újságpapírok)
A gyakorlat menete:
A résztvevők elkészítik a névjegykártyájukat, és lefelé fordítva a játéktér közepére rakják.
Egy adott jelre minden résztvevőnek egyszerre fel kell vennie egy másik névjegykártyát, és
próbálja megtalálni a tulajdonosát. Ha sikerül a bal kezével fogja meg a megtalált játékos
jobb kezét, amit a játék végéig nem szabad elengednie, addig együtt kell mozogniuk. A
gyakorlatnak akkor van vége, ha mindenki megtalálta a húzott névjegykártya tulajdonosát,
és egy (vagy több) kör alakult a játékosokból.
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II. INFORMÁCIÓ MEGOSZTÁS
1. Egyperces bemutatkozás (Nyíri in Besnyi & Nagy, 2017)
Javallatok: Segíti a résztvevők bemutatkozását a többiek számára
Körülmények: Szokásos csoporthelyzet, a résztvevők körben ülnek
Időkeret: 15 – 20 perc (a résztvevők számától függően)
Eszközök: A gyakorlat leírása:
A vezető arra kéri a résztvevőket, hogy, rövid idő alatt, mindenki külön-külön gondolja át,
melyek azok a legfontosabb információk, amiket a többieknek érdemes megtudniuk róla. A
résztvevőknek az a feladata, hogy a helyükön ülve, vagy állva egy-egy percben mindannyian
elmondják magukról ezeket a legfontosabb tudnivalókat. Amikor az első önként jelentkező
résztvevő befejezte, akkor megszólít egy másik résztvevőt, hogy folytassa a bemutatkozást.
2. Közös pontok (Nyíri in Besnyi & Nagy, 2017)
Javallatok: Információ megosztás, a bizalom kialakulásának segítése a csoporton belül
Körülmények: Elegendő hely a párok elkülönüléshez, és szokásos csoporthelyzet a
megosztáshoz
Időkeret: 15 perc
Szükséges eszközök: A gyakorlat menete:
A vezető arra kéri a résztvevőket, hogy olyan emberrel álljanak párba a csoportból, akivel a
legkevésbé ismerik egymást. A vezető által meghatározott idő alatt (pl. 3 perc) a párok
feladata, hogy minél több közös pontot találjanak egymásban (pl. kedvenc időtöltés, közös
ismerősök, kedvenc étel stb.), de csak olyanokat, amik első ránézésre nem egyértelműek.
Miután ezt megbeszélték, a párok, a nagy körben ülve, beszámolnak a csoport többi tagjának
a megvitatott közös pontokról.
3. Két igaz, egy hamis
Javallatok: Információk megosztása
Körülmények: Szokásos csoporthelyzet, a résztvevők körben ülnek
Időkeret: 10 perc
Szükséges eszközök: A gyakorlat menete:
A vezető megkéri a résztvevőket, hogy mondjanak két igaz, és egy hamis állítást magukról.
Fontos, hogy ne legyen nyilvánvaló, mert a többieknek az a feladatuk, hogy kitalálják a
három állítás közül melyik nem igaz.
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CSOPORTSZABÁLYOK ÉS CSOPORTNORMÁK MEGALKOTÁSA
A csoportnormák és csoportszabályok, olyan írott vagy íratlan elvárások/előírások, amelyek
a csoportban résztvevők viselkedését szabályozzák. A résztvevők közösen alkotják meg őket,
törekedve minden tag egyetértésére, segítve a biztonság érzésének kialakulását. A normák
közötti eltérés feszültséget okozhat a csoportban, melyre több módon is reagálhatnak a
csoporttagok. Igazodhatnak a csoportnormákhoz, megváltoztathatják azokat, vagy akár el is
hagyhatják a csoportot (Rudas, 2007).
1. Szabály-fa megalkotása
Javallatok: A csoportnormák és –szabályok közös megalkotása
Körülmények: A résztvevők körben ülnek, a kör közepén egy csomagoló papír
Időkeret: 10 perc
Szükséges eszközök: Nagy méretű csomagolópapír egy fa rajzzal, színes papír, olló,
ragasztó, filcek
A gyakorlat menete:
A csoportvezető kiteszi a fát ábrázoló csomagolópapírt a kör közepére, és elmondja, hogy
ez a szabály-fa, amelynek még nincsenek levelei. Ahhoz, hogy ezen a fának levelei
sarjadjanak, szükség van a résztvevőkre. A résztvevőknek a színes papírból levelet kell
vágniuk, ráírni egy számukra, a csoport biztonságos működéséhez fontos szabályt, és
felragasztani a fára a levelet. Az így elkészült fát, a résztvevők megnézik, és megbeszélik a
levelekre írt szabályokat, majd kiteszik egy jól látható helyre.
2. Csoportos szabályalkotás
Javallatok: A csoportszabályok kialakítása
Körülmények: A részvevők először kiscsoportokban dolgoznak, utána körben ülnek
Időkeret: 15 perc
Szükséges eszközök: Nagy méretű csomagolópapír, filcek, papírlapok
A gyakorlat menete:
A résztvevők 3-4 fős kiscsoportokat alakítanak, ahol megbeszélik, mely dolgok fontosak
számukra a csoport működéséhez. A szabályokat felírják egy lapra. A csoport ismét körben
ül, és a kiscsoportok bemutatják, mely szabályokban állapodtak meg, majd ezután közös
megállapodással, ezekből kell a kör közepén lévő csomagolópapírra a csoport szabályait
felírni. a végén mindenki (a csoportvezető is) aláírja, ha egyetért a felírtakkal.
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TEMATIKUS BESZÉLGETÉST INDÍTÓ JÁTÉKOK
Egy adott témakör köré épülő foglalkozás kezdetén érdemes tematikus ráhangoló
beszélgetéssel kezdeni. A beszélgetés lehetőséget ad arra, hogy a csoporttagok kifejtsék
érzéseiket és gondolataikat az adott témával kapcsolatban, a csoportvezető pedig részletes képet
kap arról, hogy a résztvevők milyen tudással, vélekedéssel érkeztek az adott témáról, de
ugyancsak képet kap arról is, hogy milyen érzelmi-hangulati állapotban vannak az adott
pillanatban.
A csoporttagok az előző foglalkozásnak köszönhetően már valamelyest ismerik egymást és
az azóta eltelt időben is tapasztalatot szerezhettek a másikkal való közös munka által. Az ezzel
kapcsolatos gondolataiknak és érzéseiknek is helye van a csoportban, ezért a ráhangolódó
beszélgetés ezek felszínre hozásában is segít. A felmerülő konfliktusok, félreértések keltette
feszültségek ennek köszönhetően nyílttá válnak és a vezető ennek mentén választhatja meg a
nap során a gyakorlatokat.
1. Kifejező kép…
Javallatok: Néhány gondolat, érzés megosztása a csoport többi tagjával és a
csoportvezetőkkel az előző foglalkozás óta eltelt időről. Azóta eltelt események, remények,
konfliktusok, megoldásuk helyet kaphatnak a beszélgetés során.
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet
Időkeret: 20 perc
Szükséges eszközök: Dixit kártyák
A gyakorlat menete:
A Dixit kártyákat a képes felével felfelé elhelyezzük a földön. A csoporttagokat megkérjük,
hogy gondoljanak az előző foglalkozás óta eltelt időre, a megélt élményekre, félelmekre,
reményekre, tapasztalatokra. Keressenek egy képet, amely jól kifejezi az adott pillanatban
megjelent gondolataikat érzéseiket. A választás után mindenki leül és egyenként
megmutatják a képet és megosztják tapasztalataikat. Bármelyik csoporttag szabadon
kezdheti és továbbadhatja a szót bárkinek a csoportban.
Kérdések: Mi történt azóta? Beváltak-e a remények? Ki hogy érzi magát ebben a
megváltozott szerepében? Volt-e sok konfliktus? Kinek, hogy sikerült megoldania? Mi volt
benne a nehézség? Mi volt benne a jó?
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2. Nekem erről az jut az eszembe (képekkel)…
Javallatok: Néhány gondolat, érzés megosztása a csoport többi tagjával és a
csoportvezetőkkel az előző foglalkozás óta eltelt időről. Azóta eltelt események, remények,
konfliktusok, megoldásuk helyet kaphatnak a beszélgetés során.
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet
Időkeret: 20 perc
Szükséges eszközök: Képes OH kártyák
A gyakorlat menete:
A képes OH kártyákat a képes felével lefelé elhelyezzük legyezőformában. A csoporttagokat
megkérjük, hogy gondoljanak az előző foglalkozás óta eltelt időre, a megélt élményekre,
félelmekre, reményekre, tapasztalatokra. Válasszanak véletlenszerűen egy kártyát a
pakliból. A választás után mindenki helyet foglal, és egyenként megmutatják a képet és
megosztják, hogy mi jut eszükbe a képről, ha az eltelt időszakra gondolnak. Bármelyik
csoporttag szabadon kezdheti és továbbadhatja a szót bárkinek a csoportban.
Kérdések: Mi történt azóta? Beváltak-e a remények? Ki hogy érzi magát ebben a
megváltozott szerepében? Volt-e sok konfliktus? Kinek, hogy sikerült megoldania? Mi volt
benne a nehézség? Mi volt benne a jó?
3. Nekem erről az jut az eszembe (szavakkal)…
Javallatok: Néhány gondolat, érzés megosztása a csoport többi tagjával és a
csoportvezetőkkel az előző foglalkozás óta eltelt időről. Azóta eltelt események, remények,
konfliktusok, megoldásuk helyet kaphatnak a beszélgetés során.
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet
Időkeret: 20 perc
Szükséges eszközök: Szavas OH kártyák
A gyakorlat menete:
A szavas OH kártyákat a szavas felével lefelé elhelyezzük legyezőformában. A
csoporttagokat megkérjük, hogy gondoljanak az előző foglalkozás óta eltelt időre, a megélt
élményekre, félelmekre, reményekre, tapasztalatokra. Válasszanak véletlenszerűen egy
kártyát a pakliból. A választás után mindenki helyet foglal és egyenként megmutatják a
kártyát és megosztják, hogy mi jut eszükbe a kártyán szereplő szóról, ha az eltelt időszakra
gondolnak. Bármelyik csoporttag szabadon kezdheti és továbbadhatja a szót bárkinek a
csoportban.
Kérdések: Mi történt azóta? Beváltak-e a remények? Ki hogy érzi magát ebben a
megváltozott szerepében? Volt-e sok konfliktus? Kinek, hogy sikerült megoldania? Mi volt
benne a nehézség? Mi volt benne a jó?
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KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORLATOK
1. Hópihe
Javallatok: A kommunikáció és az információcsere vizsgálata a feladatmegoldás során. Az
információ értelmezésében bekövetkező egyéni különbségek bemutatása. A verbális,
tartalmában rövid, pontos információ félreértésének bemutatása.
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet
Időkeret: 10 perc
Szükséges eszközök: Négyzet alakú papírlapok
A gyakorlat menete:
A foglalkozásvezető utasításokat fog mondani, melyeket ellenkezés és kérdés nélkül végre
kell hajtani. Megkérjük a csoporttagokat, hogy hajtsák a papírlapot félbe, majd még egyszer
félbe. Ez után tépjék le a papírlap jobb sarkát, majd fordítsák meg és ismét tépjék le a jobb
sarkát. Ez után a bal oldalán a közepéből tépjenek le egy kis darabot és így tovább… A végén
megkérjük a csoporttagokat, hogy nyissák ki a papírlapjukat, nézzék meg a hópihéjüket,
majd a teremben körbejárva keressenek egy másik csoporttagot, aki azonos hópihével
rendelkezik.
Kérdések: Sikerült-e azonos hópihét találni? Milyen érzés volt találni azonos hópihét?
Milyen érzés volt egyedül állni? Mi az oka annak, hogy nem találtak azonos hópihét?
Mindenki azt csinálta, amit mondtam, mégsem lett két azonos eredmény, mindenki másképp
értelmezte az azonos információt.
2. Fekete-fehér, igen-nem
Javallatok: A kommunikáció és az információcsere vizsgálata a feladatmegoldás során.
Annak megélése, hogy bármilyen korlátozás mennyire megnehezíti a kommunikációt
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet
Időkeret: 20 perc
Szükséges eszközök: A gyakorlat menete:
A csoporttagok körben ülnek, egy csoporttag lesz a kérdező. A kérdező bármit kérdezhet, a
többieknek gyorsan válaszolni kell rá, de olyan módon, hogy a fekete, fehér, igen vagy nem
szavakat nem használhatják. A játékosoknak fontos, hogy igazat válaszoljanak. Aki hibázik
vagy tétovázik, az kiesik. A végén az lesz az új kérdező, aki legtovább bírta.
Kérdések: Milyen érzés volt gyorsan, tétovázás nélkül válaszolni? Milyen formában
nehezítette a korlátozás a kommunikációt? Milyen érzés volt ez a válaszolóknak?
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3. Szájról szájra (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, 2019)
Javallatok: A kommunikáció és az információcsere vizsgálata a feladatmegoldás során. Az
információ torzulásának bemutatása a sorozatos információátadás által. A verbális,
tartalmában rövid, pontos információ félreértésének bemutatása.
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet, a csoport fele a
szobán kívül tartózkodik
Időkeret: 20 perc
Szükséges eszközök: Kezdeti információt tartalmazó papír
A gyakorlat menete:
A gyakorlatra önként jelentkezők egy kivételével kimennek a szobából. Ajánlott, hogy
legyen olyan csoporttag, aki végig bent marad és külső megfigyelőként végignézi a
gyakorlatot. A bent maradóknak a csoportvezető felolvas egy történetet:
„A Kovács-házaspárnak két gyereke van. A fiú most érettségizett, a lány ősztől
dolgozni fog. Elhatározták, hogy a nyarat együtt töltik Nyugat-Európában. A régi
Ladájukkal szerettek volna utazni, de tartottak attól, hogy nem bírja majd a hosszú
utat, ezért Bécsig vonattal mentek, onnan pedig egy ottani utazási iroda
turistabuszával tették meg a körutat. Először átmentek Ausztrián, s közben néhány
napot Tirolban töltöttek. A svájci-francia határt Bázelben lépték át. Fő céljuk
Párizs volt, ahol a történelmi emlékeket és a mai életet akarták megnézni. Az
óceánhoz idén nem jutottak el, de egy hetet még a Balatonnál töltenek majd.”
Ez után behívják a második személyt, akinek a benn maradó emlékezetből elmondja a
történetet. Majd ezt követően bejön a harmadik személy, akinek a második személy szintén
emlékezetből elmondja a történetet. A gyakorlat ugyanígy folytatódik, amíg az utolsónak
maradó is meghallja a történetet. A végén elmondja hangosan a hallott történetet és hangosan
felolvassák az eredetit. A megfigyelők pedig beszámolnak a tapasztaltakról.
Kérdések: Mennyiben torzult az információ? Mit tapasztaltak a megfigyelők? Nehéz volt-e
ilyen mértékű információt megjegyezni? Milyen volt felidézni az információt? Volt-e olyan,
hogy valaki nem értette a kapott információt? Volt-e már a való életben ehhez hasonló torzult
információból konfliktus?
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ÖNISMERETI GYAKORLATOK
1. Álarcjáték
Javallatok: Önismeret fejlesztése, csoportban elfoglalt szerep felismerése, mások által
alkotott kép megismerése
Körülmények: A csoporttagok mozognak a térben, megfelelő méretű szoba
Időkeret: 15 perc
Szükséges eszközök: A gyakorlat menete:
A csoporttagok állnak, a csoportvezető a terem két végében kijelöl egy-egy pontot. ezt a két
pontot összekötő képzeletbeli egyenes lesz egy skála, ami mentén elrendeződhetnek a
csoporttagok annak megfelelően, ahová gondolják magukat. A skála végpontjai a
következők: sikeres-kudarcos, kitartó-könnyen feladó, lusta-szorgalmas, szerencsésszerencsétlen.
Kérdések: Hova helyezted el magad a csoportban? Mit gondolsz, mások hova helyeztek
volna téged? A többiek hová helyeznék el az érintett személyt? Milyen érzés ez?
2. Mit gondolsz rólam?
Javallatok: Önismeret fejlesztése, csoportban elfoglalt szerep felismerése, mások által
alkotott kép megismerése
Körülmények: A csoporttagok hármas csoportokba rendeződnek
Időkeret: 15 perc
Szükséges eszközök: A gyakorlat menete:
A csoporttagok hármas csoportokba rendeződnek. Az egyik csoporttag lesz a kérdező, a
második egy tippelő, a harmadik pedig egy válaszoló. A kérdező feltesz egy kérdést a
válaszolónak (ezek egyszerű önismereti kérdések lehetnek pl. Voltál-e már komoly
konfliktushelyzetben? Mi számodra a legfontosabb érték? Milyen a számodra ideális
munkahely?). A tippelő megpróbálja megtippelni, mi lesz a válaszoló válasza, majd ez után
a válaszoló őszintén válaszol a kérdésre. Ez után szerepet cserélnek, hogy mindhárman
kipróbálják mindegyik szerepet.
Kérdések a feldolgozáshoz: Mennyiben tért el a tippelő válasza a valóságtól? Milyen érzés
volt hallani a tippelő válaszát? Miért gondolhatta ezt a tippelő?
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3. Három mondat
Javallatok: Önismeret fejlesztése, csoportban elfoglalt szerep felismerése, mások által
alkotott kép megismerése
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet
Időkeret: 15 perc
Szükséges eszközök: papír, ceruza
A gyakorlat menete:
A csoporttagok felírnak a lapra három mondatot, egy meglepő, de igaz dolgot, egy titkot
(ami még megosztható a csoporttal) és egy hazugságot. Amikor mindenki felírta, egyenként
felolvassák és a többieknek meg kell tippelni, hogy melyik állítás a hazugság.
ÉRTÉKEK TISZTÁZÁSA ÉS IRÁNYÍTOTT FÓKUSZÚ GYAKORLATOK
Annak tisztázása, és átgondolása, hogy az adott személy számára mely értékek fontosak az
életében, és ezeket az értékeket hogyan rangsorolja, hogyan priorizálja, segíthet a céljai
megfogalmazásában, és egy hatékonyabb, boldogabb élet kialakításában. Egy adott fókuszra
irányító játék, mely jelen tananyag esetében a függőségek témakörhöz kapcsolódik, pedig a
saját életükben jelen lévő függőségekre irányíthatja a figyelmet, vizsgálva azt, hogy hogyan
kapcsolódik ez a személy értékeihez, asszociációihoz.
1. Prioritások
Javallatok: A résztvevők tisztázhatják a számukra fontos értékeket, és felállíthatják azok
prioritási sorrendjét, és a lehetséges függőségek felismeréséhez hozzásegíthet
Körülmények: A résztvevők körben ülnek
Időkeret: 20 perc
Szükséges eszközök: papírlapok, tollak
A gyakorlat menete:
Minden résztvevőnek fel kell írnia egy lapra számára fontos tíz dolgot. Az első körben a
játékvezető utasítására ki kell húzniuk a listáról három dolgot, a következő körben, újabb
hármat, a harmadik körben pedig újabb hármat. Így egyetlen egy marad a listán, ami a
legfontosabb a résztvevő számára. Körben ülve mindenki reflektál arra, hogy mi maradt nála,
és miért.

32

2. Értékbedobás
Javallatok: A Prioritás című játék variációja. A hangsúly arra tevődik, hogy a résztvevők
megtapasztalják a függőségekkel járó értékvesztést, elszigetelődés érzelmi állapotát
Körülmények: A résztvevők körben ülnek
Időkeret: 20 perc
Szükséges eszközök: papírcetlik, tollak
A gyakorlat menete:
A résztvevők tíz cetlire, számukra fontos értéket/fogalmat/személyt írnak fel, és
összehajtják. Az első körben, játékvezető utasítására bedobnak öt cetlit a kör közepére. A
másik körben a játékvezető utasítására két cetlit dobnak be a kör közepére. A harmadik
körben újabb két cetlit dobnak a kör közepére, így marad egy cetli, amely a résztvevők
számára a legfontosabb értéket tartalmazza. Az utolsó körben a játékvezető megkéri a
résztvevőket, hogy dobják be az utolsó cetlit is a kör közepébe. Az utolsó kör után a
résztvevők megbeszélik érzéseiket, amelyek a cetlik bedobásakor éreztek. Ezután a
játékvezető röviden ismereti a függőség dinamikáját, és ennek kapcsolatát játékkal (a
függőség azzal jár, hogy a függő képes nagyon sok, vagy akár az összes
értéket/személyt/stb.-t feláldozni a függőségének fenntartása érdekében (pl. hogy
hozzájusson a függőségét kiváltó szerhez), „bedobja a cetliket a kör közepére”, így
szélsőséges esetben az is előfordul, hogy nem marad semmi a függőségén kívül).
3. DIXIT kártya a függőségről
Javallatok: A gyakorlat segíti az absztrakt módón történő gondolkodást a függőségekről
Körülmények: A résztvevők körben ülnek
Időkeret: 10 perc
Szükséges eszközök: egy csomag DIXIT kártya
A gyakorlat menete:
A gyakorlat vezetője szétterít egy csomag DIXIT kártyát a kör közepén, és arra kéri a
résztvevőket, hogy válasszanak egy kártyát, ami valamiért megszólítja őket, és
gondolkodjanak, az adott kártya milyen függőséget szimbolizál, és hogyan köthető ahhoz,
aki kihúzta azt. Miután mindenki húzott egy kártyát, sorban mindenki megosztja, miért azt
a kártyát választotta, és a kérdésre adott válaszait is.
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ERŐFORRÁSOK ÉS ÉNMEGJELENÍTÉS
Annak, hogy az egyén hogyan reagál megterhelésre, betegségre, azaz különböző
stresszforrásokra, fontos látni és tisztázni, milyen erőforrásokra támaszkodhatnak saját
személyiségükben és az őket körülvevő környezetben, és mik segíthetik őket a megküzdésben
és problémamegoldásban (Kállai et al., 2007). Annak a tudatosítása, hogy az egyén milyen
pozitív értékekkel rendelkezik, azokat hogyan tudja felvállalni és megjeleníteni mások előtt,
fokozott jelentőséggel bír a hatékonyság tekintetében.
1. Öt szó egy papírra (Bakos, 2006)
Javallatok: A résztvevők átgondolják, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és hogyan
jelenítik meg magukat a többiek előtt
Körülmények: A csoport résztvevői önállóan dolgoznak a terem különböző részeiben. A
gyakorlat második részében a szokásos módon körben ülnek.
Időkeret: 20-30 perc
Szükséges eszközök: Papírlapok, íróeszközök, gyűjtőedény
A gyakorlat menete:
A csoportvezető megkéri a résztvevőket, hogy írjanak össze öt tulajdonságukat egy
papírlapra. Miután meg van, a papírokat összehajtják, a csoportvezető összegyűjti, a
papírokat összekeveri, egyenként kihúzza, és a résztvevők megpróbálják közösen kideríteni,
hogy ki a kihúzott papír tulajdonosa. A végén mindenki elmesélheti, hogy miért azokat a
szavakat írta fel.
2. Hirdetés
Javallatok: Annak tisztázása, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik a résztvevő, és
milyen tulajdonságok fontosan neki egy másik személyben.
Körülmények: A csoport résztvevői önállóan dolgoznak a terem különböző részeiben. A
gyakorlat második részében a szokásos módon körben ülnek.
Időkeret: 25 perc
Szükséges eszközök: Az újsághirdetés megírásához szükséges eszközök (papírok, tollak)
A gyakorlat menete:
A gyakorlatvezető megkéri a résztvevőket, hogy képzeljék el, hogy barátot/társat keresnek,
és ehhez egy képzeletbeli újságban hirdetést adnak fel. A hirdetésnek legalább egy összetett
mondatból kell állnia, és tartalmaznia kell, hogy ki az, aki keres, milyen az egyén, aki keres
(tulajdonságok), és milyen tulajdonsággal rendelkező barátot/partnert keres. Ha a résztvevők
elkészültek, körbe ülnek, és felolvassák a hirdetésüket.
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Kérdések: Mennyire volt nehéz megfogalmazni a saját tulajdonságaikat/értékeiket a
résztvevőknek? Mennyire volt nehéz meghatározni, hogy mit keres a másik személyben?
Milyen egyéb érzései voltak a gyakorlat közben?
3. Tulajdonságskála (Rudas, 2007)
Javallatok: Az énkép elemeinek, és tulajdonságoknak a feltárása
Körülmények: Szokásos csoporthelyzet, megfelelő hely a Jelölőlap kitöltésére, és körben
ülés a megbeszéléshez
Időkeret: 30 perc
Szükséges eszközök: Íróeszköz, jelölőlap (1. sz. melléklet)
A gyakorlat leírása:
A csoportvezető megkéri a résztvevőket, hogy töltsék ki a jelölőlapot. Miután a résztvevők
kitöltötték, körbe ülnek, és megbeszélik a tapasztalatokat.
Irányító kérdések a beszélgetéshez: Okozott –e gondot valamelyik tulajdonságról dönteni?
Ha igen, melyik volt az?, Melyik volt a legkönnyebb?, Meglepődött-e valamelyik
válaszadásán?
CSOPORTKÖZI KAPCSOLATOK MEGERŐSÍTÉSE
A csoportkohéziót és a csoportközi kapcsolatok erősítését összeszokott csoport esetében
olyan módon is lehet erősíteni, ahol a konkrét visszajelzést, dicséretet serkentjük. Ezek a
gyakorlatok katartikusak lehetnek a csoporttagok számára.
1. Pozitív én-üzenetek
Javallatok: Visszajelzés adása és kapása egymást nem vagy csak alig ismerő
csoporttagoknál, csoportkohézió erősítése, pozitív megerősítés gyakorlása
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet
Időkeret: 20 perc
Szükséges eszközök: gombolyag fonal
A gyakorlat menete:
A csoporttagok körben ülnek, az egyik csoporttag kezében van a gombolyag. Megkérjük
őket, hogy annak dobják a gombolyagot, akinek szívesen üzennének valamilyen jó dolgot.
Akinek dobták, ő tovább dobja egy harmadik embernek, akinek üzenne valamilyen pozitív
dolgot és így tovább. Egy pókháló fog képződni, ami egyben egy szociometria is. A
csoportvezető ez után párba állítja azokat az embereket, akiket nem köt össze fonal. Ha
páratlanul vannak, alkothatnak hármas csoportokat is. A feladat az, hogy az egyikük mondja
el egy sikerét az életben, a többiek pedig reagáljanak erre. Mind legyenek siker-mesélők.
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2. Pozitív pletyka
Javallatok: Visszajelzés adása és kapása egymást nem vagy csak alig ismerő
csoporttagoknál, pozitív megerősítés gyakorlása
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet, az egyik csoporttag a
többieknek háttal
Időkeret: 30 perc
Szükséges eszközök: A gyakorlat menete:
A csoporttagok körben ülnek, az egyik csoporttag elmond egy történetet az életéből, amire
büszke, ami sikerrel tölti el, ami pozitív számára. A többiek ezt figyelmesen hallgatják, majd
aki beszélt kiül a körből, a többieknek háttal. A többiek ekkor elkezdik őt dicsérni, kiemelni
erősséget, mintha pozitív módon „pletykálnának” a sikereiről. Egy perc után a mesélő
feltöltekezve visszatér a körbe és egy másik csoporttag mond el egy sikertörténetet az
életéből.
3. Ismeretlen dicséret
Javallatok: Visszajelzés adása és kapása egymást nem vagy csak alig ismerő
csoporttagoknál, pozitív megerősítés gyakorlása
Körülmények: A csoporttagok állnak, mozognak a térben, megfelelő méretű szoba
Időkeret: 30 perc
Szükséges eszközök: A gyakorlat menete:
Megkérdjük a csoporttagokat, hogy álljanak fel és foglalják el helyüket a térben annak
megfelelően, hogy kihez érzik magukat közel és kivel vannak távolabbi kapcsolatban.
Ügyeljenek arra, hogy ne pusztán 1-2 ember legyen a referencia, hanem minden
csoporttaghoz olyan közel, vagy olyan távol álljanak, ahogy érzik magukat. Ha a csoport
nyugvópontra jutott, megkérjük a csoporttagokat, hogy szavak nélkül, csak
szemkontaktussal keressék meg azt az ember, akitől a legtávolabb állnak. Alkossanak
párokat, és foglaljanak helyet egy széken. A feladat az lesz, hogy az egyikük mondja el egy
sikerét az életben, a többiek pedig reagáljanak erre. Mind legyenek siker-mesélők.
Kérdések a csoportközi kapcsolatok megerősítésére szolgáló gyakorlatok feldolgozáshoz:
Milyen érzés volt sikert mesélni? Milyen volt ezt hallani? Milyen gyakran fejezzük ki
egymásnak pozitív gondolatainkat? Milyen gyakran adunk vagy kapunk dicséretet?
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2. NAP
BEVEZETŐ – RÁHANGOLÓDÁS A NAPRA
Tematikus foglalkozások esetén érdemes egy olyan gyakorlattal indítani, aki ráhangolja a
résztvevőket ad adott nap témájára, felszínre hozza a gondolatokat érzéseket, esetleg
lehetőséget biztosít arra, hogy megosszák előzetes tudásukat a téma kapcsán. Választhatunk
olyan gyakorlatot is, ami lehetőséget teremt a szavak útján a tapasztalat megosztásra, de olyat
is, ami játékos módon huzalozza elő a nap témáját.
1. Érzelem kifejezések
Javallatok: Érzelmek tudatosítása, empátia erősítése, önismeret fejlesztése, adott szituáció
során megjelenő érzelmek sokszínűségének megélése
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet
Időkeret: 30 perc
Szükséges eszközök: fotók, képek emberi arcokról, melyek érzelmeket fejezni ki különféle
szituációkban
A gyakorlat menete:
A csoporttagok körben ülnek, a képek a földön vannak szétszórva. Megkérjük a
csoporttagokat, hogy válasszanak képet, amely számukra a legszimpatikusabb. Egyenként
elmondhatják, hogy miért erre a képre esett a választásuk. A következőkben arra kérjük őket,
hogy válasszanak képet, amely egy konfliktushelyzetben megélt érzelmeket tükrözi
számukra. Egyenként elmondhatják, miért erre a képre esett a választásuk, számukra ez
milyen érzelmet tükröz.
Kérdések a feldolgozáshoz: Milyen érzés volt kiválasztani a képet? Milyen érzelmeket
élhetünk meg konfliktushelyzetben? Mitől függ a megélt érzelem? Tudunk-e példát
mondani, vagy személyes történetet mesélni egy-egy érzelemre?
2. Érzelem activity
Javallatok: Érzelmek tudatosítása, empátia erősítése, önismeret fejlesztése, adott szituáció
során megjelenő érzelmek sokszínűségének megélése
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet
Időkeret: 30 perc
Szükséges eszközök: activity kártyák érzelmekkel
A gyakorlat menete:
A csoporttagok körben ülnek, egyenként kimennek és húznak az activity kártyákból.
Amilyen érzelmet húztak azt le kell rajzolni, vagy körbe kell írni, vagy el kell mutogatni.
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A többiek kitalálják. Nincs verseny, a cél az érzelmek minél pontosabb bemutatása.
Tetszőleges létszámú ember kipróbálhatja magát.
Kérdések a feldolgozáshoz: Milyen érzés volt elmutogatni/lerajzolni/körül írni az érzelmet?
Milyen érzelmeket élhetünk meg konfliktushelyzetben? Mitől függ a megélt érzelem?
Tudunk-e példát mondani, vagy személyes történetet mesélni egy-egy érzelemre?
3. Érzelem barchoba
Javallatok: Érzelmek tudatosítása, empátia erősítése, önismeret fejlesztése, adott szituáció
során megjelenő érzelmek sokszínűségének megélése
Körülmények: A csoporttagok mozognak, elegendő tér a mozgáshoz
Időkeret: 30 perc
Szükséges eszközök: barchoba kártyák a homlokra, a kártyákon ellentétes érzelmek vannak,
melyek párba állíthatók: harag – öröm, bosszú – megbocsájtás, izgalom – unalom, éberség
– álmosság, irigység – önzetlenség, barátságosság – gyanakvás, humorosság - komolyság
A gyakorlat menete:
Minden csoporttag kap a homlokára egy érzelmet, de fontos, hogy ne tudják, mi van a saját
homlokukon. A cél az, hogy kitalálják a saját érzelmüket és megkeressék a saját
ellentétpárjukat. A kitalálás olyan módon zajlik, hogy keringenek a szobában, párba állnak
és a párjuknak feltehetnek egy eldöntendő kérdést. A válasz után tőlük is kérdeznek egyet.
Ez után elköszönnek a párjuktól és új csoporttagot keresnek, akivel párba állva kérdéseket
tesznek fel egymásnak. Ezt egészen addig folytatják, amíg ki nem találják, hogy milyen
érzelem van a homlokukon és ki az ellentétpárjuk.
Kérdések a feldolgozáshoz: Milyen érzés volt kitalálni az adott érzelmet? Milyen érzelmeket
élhetünk meg konfliktushelyzetben? Mitől függ a megélt érzelem? Tudunk-e példát
mondani, vagy személyes történetet mesélni egy-egy érzelemre?

ÖNISMERET MÉLYÍTÉSE: KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN
1. Tojás üzlet
Javallatok: Problémamegoldás gyakorlása csoporton belül, önismeret szerzése saját
kommunikációs és problémamegoldó stílusunkról, asszertivitás fejlesztése a mindennapi
helyzetekben
Körülmények: A csoporttagok véletlenszerűen párokat alkotnak és páronként elszeparáltan
egymással szemben ülnek
Időkeret: 40 perc
Szükséges eszközök: szerepleírásokat tartalmazó papírlapok (2. és 3. melléklet)
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A gyakorlat menete:
A csoporttagokat párba rendezzük véletlenszerűen. A párok vonuljanak el a terem félreeső
pontjaiba. A párok mindkét tagja megkapja a szerepleírásokat tartalmazó egy-egy lapot. A
lapokat egymásnak nem mutathatják meg elolvasásra, csak beszélhetnek. A tagok feladata,
hogy megoldják a problémát, amit a szerepük leírása tartalmaz.
Kérdések a feldolgozáshoz: Mi lett a döntés? Ki hogyan érzi magát a döntéssel
kapcsolatban? Kinek az akarata teljesünk? Érzi-e valaki magát behódolónak? Milyen módon
hozták meg a közös döntést
2. Ki bírja cérnával? (Benedek, 1992)
Javallatok: Problémamegoldás, versengés gyakorlása csoporton belül, önismeret szerzése
saját problémamegoldó stílusunkról és versengési mintázatunkról, stílusunkról, asszertivitás
fejlesztése a mindennapi helyzetekben
Körülmények: Tetszés szerinti számú pár, egyik oldalán nyitott körben ülő csoport, a nyitott
részen kialakított játéktérrel
Időkeret: 40 perc
Szükséges eszközök: asztal, székek, papír, toll, cérna
A gyakorlat menete:
Páros játékról van szó. Hosszú cérnaszálakat szakítunk le, melyek végére egy hurkot kötünk.
A játékosok bedugják egy-egy ujjukat a hurokba és leülnek az asztalhoz egymással szemben.
A feladatuk az, hogy elhúzzák a másik kezét az asztal széléig. Egy menet egy percig tart és
mindenki-mindenki ellen játszik. A pontozás a következőképpen alakulhat:
 Győzelem: 1pont; veszteség vagy cérnaszakítás: 0 pont
Ebben leginkább az derül ki, hogy kit fognak hagyni nyerni, hiszen a cérna valószínűleg az
előtt elszakad, mint hogy valaki nyerne.
 Győzelem: 1 pont; veszteség: -1 pont; cérnaszakítás: 0 pont
Ez a pontozási forma kiélezi a rivalizálást, hiszen jobban megéri elszakítani a cérnát, mint
hagyni a másikat nyerni.
 Győzelem: 2 pont; vereség: 1 pont; döntetlen: 0 pont; cérnaszakítás: -2 pont
Ennél a pontozási formánál megéri taktikázni, hiszen jobban megéri hagyni a másikat
győzni, mint elszakítani a cérnát, vagy döntetlent játszani.
Kérdések a feldolgozáshoz: Ki milyen stratégiát használt? Ki volt a versengőbb? Ki volt
kevésbé versengő? Hogyan élték meg a helyzeteket a különböző pontozási feltételekkel?
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3. Az asszertivitás játékai (Rudas, 2016a)
Javallatok: Problémamegoldás gyakorlása csoporton belül, önismeret szerzése saját
kommunikációs és problémamegoldó stílusunkról, asszertivitás fejlesztése a mindennapi
helyzetekben
Körülmények: Tetszés szerinti számú pár, egyik oldalán nyitott körben ülő csoport, a nyitott
részen kialakított játéktérrel
Időkeret: 40 perc
Szükséges eszközök: szerepleírásokat tartalmazó papírlapok
A gyakorlat menete:
A párok azt a feladatot kapják, hogy játsszák el a papírlapon olvasható szerepjátékot. Minden
pár más helyzetet játszik. Rájuk bízzuk, hogy milyen stílusban oldják meg a feladatot és
utólag elemezzük közösen a játékot.
Kérdések a feldolgozáshoz: Mi lett a szerepjátékok megoldása? Mitől függ egy-egy
helyzetben a reakciónk? Hogyan érezték magukat a szereplők a szituációban? Mit gondolnak
magukról, kinek milyen problémamegoldó stratégiája van?
ÖNISMERET MÉLYÍTÉSE
1. Thomas Killman kérdőív a konfliktuskezelési stratégiákról
Javallatok: Konfliktus megoldási stratégiák megismerése, önismeret szerzése saját
konfliktus megoldási stratégiánkról
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet
Időkeret: 30 perc
Szükséges eszközök: ceruza, kérdőívek (4. melléklet)
A gyakorlat menete:
A csoporttagoknak kiosztjuk a kérdőíveket, majd a kitöltés után együttesen kiértékeljük a
kérdőíveket. Az eredményeket minden esetben megbeszéljük, és a csoportvezető ismerteti
az öt konfliktus megoldási stratégia jellegzetességeit.
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A TRÉNING ZÁRÁSA
2. Indián tanmese a bennünk viaskodó farkasokról
Javallatok: Zárógyakorlat, a tapasztalatok átdolgozásához, összegzéséhez
Körülmények: A csoporttagok körben ülnek, szokásos csoporthelyzet
Időkeret: 10 perc
Szükséges eszközök: tanmese szövege (5. melléklet)
A gyakorlat menete:
A csoportvezető felolvassa a tanmesét, majd a tanmese meghallgatása után a résztvevők
elmondhatják, hogy milyen üzenetekkel térnek haza. Mi volt számukra hasznos az elmúlt
két napból és mi az, amit inkább itt hagynának.

TAPASZTALATOK, ÖSSZEGZÉS:
CÉLCSOPORT A MEGISMERÉSÜK UTÁN:
Az érintett célcsoport egy falusi kis közösség, ahol a munkanélküliség és a nehéz anyagi
terhek problémaként nehezednek a résztvevők vállaira. Az előző találkozás óta nagy változások
zajlottak le a résztvevőkben. Érzékelhető volt egymás ismerete és az összetartás nagyobb foka.
Azok, akik közös helyen dolgoznak, azok ismerősként, barátként viszonyulnak egymáshoz. Az
új tagok integrálása sikeresen megtörtént.
A foglalkozások során megjelent a kölcsönös támogatás igénye és egymás szükségleteinek
tiszteletben tartása. Ez nagy előrelépés az eddigiekhez képest.
TOVÁBBI CÉLOK, TERVEK:
A további célok között szerepel a csoporttagok önbizalmának erősítése, a saját erősségek
felismerése, az erőforrás mozgósítás egyéni és csoportos szinten is. Segíteni kell a résztvevőket
a hatékony problémamegoldásban és a lehetőségek kiaknázásában is. Érdemes lenne hangsúlyt
fektetni a kommunikációs készségek és a hatékony érdekérvényesítés fejlesztésére is.
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MELLÉKLETEK:
1. MELLÉKLET
Tulajdonságskála
Jelölje meg azt a pluszjelet, amely Ön szerint legjobban kifejezi, hol helyezkedik el a két
tulajdonság mentén!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

érdekes + + + + + + + unalmas
hideg + + + + + + + meleg, barátságos
tapintatos + + + + + + + tapintatlan
aktív + + + + + + + passzív
uralkodó, domináns + + + + + + + alárendelődő
összefogott + + + + + + + szétesett
gyermeki + + + + + + + felnőtt
merész + + + + + + + félénk
elutasító + + + + + + + elfogadó
élő + + + + + + + élettelen

11.

önállótlan + + + + + + + önálló

12.
13.

szorgalmas + + + + + + + lusta
vidám + + + + + + + szomorú

14.
15.

erotikus + + + + + + + semleges
szabad + + + + + + + nem szabad

16.
17.

elégedett + + + + + + + elégedetlen
egészséges + + + + + + + beteg

18.

zárt + + + + + + + nyílt

19.
20.
21.
22.
23.

bizalommal teli + + + + + + + gyanakvó
nyugalmas, nyugis + + + + + + + fáradozó, nyüzsgő
irányított + + + + + + + irányítatlan
fékezett + + + + + + + lendületes
biztonságot adó + + + + + + + biztonságot nem adó

24.
25.

gyenge + + + + + + + erős
befelé forduló + + + + + + + kifelé forduló

26.
27.

harcos + + + + + + + beletörődő
barátságos + + + + + + + ellenséges

28.
29.

feszült + + + + + + + oldott
világos + + + + + + + zavaros

30.

valósághoz kötött + + + + + + + valóságtól elszakadó, álmodozó
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2. MELLÉKLET
Tojás üzlet 1.
Jurányi A.

Te a Petrolkémiai Minisztérium fővegyésze vagy, aki olyan rovarölő szerek kifejlesztésére
specializálódott, amelyek megvédik a mezőgazdasági növényeket a kártevőktől. Nemrégiben a
világ minden részéről érkező jelentések a Cottermus molylepke támadásáról számoltak be. Ez
a lepke minden fafajtánál nagyon pusztító lehet. Ha nem fékezik meg, akkor pár nap alatt egész
erdőségeket foszthat meg a leveleitől és pusztíthat el. Korábban azt gondolták, hogy már
sikerült kiirtani, de most ez a Cottermus molylepke hirtelen újra megjelent az erdős
kontinenseken. Két hónapon belül a lárvák kikelnek, és katasztrofális erdőpusztulás következik
be.
A molylepkék pusztításának másodlagos következménye, hogy miután a fák lehullajtják
leveleiket, példa nélküli erózió indul el, ami destabilizálja, majd eltűnteti a vízforrásokat. A
kártevő mezőgazdasági területekre kerülve elsősorban a búza- és a kukoricatermést
veszélyezteti.
A molylepke megállításának egyetlen módja a fertőzött erdők permetezése egy speciális
rovarölővel, az UO vegyülettel, amelyet évek óta nem gyártanak. A legtöbb rovarölővel
ellentétben, ami szintetikus, az UO vegyületet a ritka foltos strucc tojáshéjából készítik, ami
Ontarioban található. Ebből a madárból nagyon kevés van, és évente csak egyszer raknak tojást.
A tojásokat minden évben gondosan raktározzák és azután ínyenc éttermeknek adják el
speciális levesekhez, besűrítőnek. A tavalyi tojáskészletet 15 dollár tojásonkénti áron adták el.
A szelídített foltos struccok egyedüli tulajdonosa, így az egyedüli ellátó Ontario egy távoli
farmján él. A híresztelések szerint tagja az alvilágnak és személyét összefüggésbe hozzák a
kábítószer-kereskedelemmel és néhány gyilkos terrorista akcióval is. Nem hiszed, hogy tudna
a tojások új hasznosítási lehetőségéről.
Mivel a rovarölő gyártásához tojások ezreire lesz szükség, a Te céged úgy döntött, hogy a teljes
évi, mintegy 10.000 tojásra lesz szükség. A rovarölők felét a nyugati féltekén, az egyötödét
pedig Európában és Oroszországban kell majd felhasználni. A Te feladatod a lehető legtöbb
strucctojás megszerzése. A céged feljogosított, hogy akár 500 000 dollárt is fizess a szükséges
tojásokért.
Az ínyenc éttermeken kívül úgy tűnik más versenytársak is érdeklődnek a tojások iránt. Arról
is szólnak a híresztelések, hogy a Közegészségügyi Minisztérium is akarja azokat. (A Te céged
már korábban is volt üzleti kapcsolatban a Közegészségügyi Minisztériummal. A két intézmény
között rossz a viszony, erős a rivalizálás a hiányos erőforrásokkal kapcsolatban.) Aggódsz,
hogy a Közegészségügyi Minisztérium és talán még más cégek is megpróbálnak túllicitálni
téged.
Most éppen Ontarioba repülsz, hogy megpróbáld megvenni a tojásokat, és közben azon
mérgelődsz, hogy a konfliktus legnagyobb haszonélvezője az alvilág lesz. Most fedezted fel,
hogy melletted a gépen a Közegészségügyi Minisztérium képviselője ül.
Megpróbálod meggyőzni az illetőt, hogy a Te igényeid a tojások iránt olyan mértékben
indokoltak, hogy neked kell megszerezned az egész évi termést. Amennyiben meg tudod védeni
a céged érdekeit, és megszerzed a tojásokat, bizonyosan magasabb pozícióba kerülsz, ami a
jelenlegi fizetésed ötszörösét jelentheti számodra.
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3. MELLÉKLET
Tojás üzlet 2.
P. Lipták
Te a Közegészségügyi Minisztérium főgyógyszerésze vagy. Olyan gyógyszereket fejlesztésére
szakosodtál, amelyek ritka betegségeket gyógyítanak.

Nemrég súlyos X-Fluoxide járvány tört ki világszerte. Ez egy fertőző betegség, amely
nagymértékű magzati károsodást eredményez, ami lehet szellemi vagy fizikai is.
Mostanra vészhelyzet alakult ki. Amennyiben az X-Fluoxidot nem fékezik meg gyorsan, nagy
a veszély, hogy egy teljes nemzedék károsodik, akik családjuk és a társadalom gondoskodására
szorulnak. A közgazdászok azt jósolják, hogy ez családok millióit teszi majd tönkre, ami üzleti
összeomlást és kezelhetetlen munkanélküliséget fog okozni a fogyasztói iparágak ezreiben. A
pszichológusok szerint katasztrofális méretű érzelmi problémát eredményezne a járvány
elterjedése, amelynek kezelésére az egészségügyi ellátás nincs felkészülve.
A Te Minisztériumod komoly kutatásokat folytatott az X-Fluoxide-dal kapcsolatban és találtak
egy szérumot, ami megakadályozza a betegség kialakulását. A szérumot a ritka foltos strucc
tojássárgájából készítik. Ezek a madarak csak nagyon kis számban élnek, kizárólag Ontarioban.
Minden évben csak egyszer rak tojást és éppen ez a hónap a tojásrakás hónapja. A tojásokat
minden évben gondosan raktározzák és azután ínyenc éttermeknek adják el speciális
levesekhez, besűrítőnek. A tavalyi tojáskészletet 15 dollár tojásonkénti áron adták el.
A szelídített foltos struccok egyedüli tulajdonosa, így az egyedüli ellátó Ontario egy távoli
farmján él. A híresztelések szerint tagja az alvilágnak és személyét összefüggésbe hozzák a
kábítószer-kereskedelemmel és néhány gyilkos terrorista akcióval is. Nem hiszed, hogy tudna
a tojások új hasznosítási lehetőségéről.
A Közegészségügyi Minisztériumnak szüksége van a foltos strucc tojás egész évi termésére,
hogy ki tudja elégíteni a szükséges szérumigényt világszerte. A Te feladatod, hogy szerezz
annyi foltos strucctojást, amennyit csak tudsz. A céged feljogosított arra, hogy akár 505.000
dollárt is elkölts, hogy megszerezd az ez évi termést.
Úgy tűnik, hogy a foltos strucc tojására más is igényt tart, nevezetesen a Petrolkémiai
Minisztérium. (A Te céged már korábban is volt üzleti kapcsolatban a Petrolkémiai
Minisztériummal. A két intézmény között rossz a viszony, erős a rivalizálás a hiányos
erőforrásokkal kapcsolatban.) Más nyugati cégek szintén beszállhatnak a versenybe a
tojásokért.
Céged felhatalmazott, hogy a Petrolkémiai Minisztériummal kelj versenyre és kövesd a
licitálásukat, egészen a számodra adott keret felső határáig, annak érdekében, hogy a termékből
100%-osan részesedjen a céged.
Most éppen Ontarioba repülsz, hogy megpróbáld megvenni a tojásokat, és közben azon
mérgelődsz, hogy a konfliktus legnagyobb haszonélvezője az alvilág lesz. Most fedezted fel,
hogy melletted a gépen a Petrolkémiai Minisztérium képviselője ül.
Megpróbálod meggyőzni az illetőt, hogy a Te igényeid a tojások iránt olyan mértékben
indokoltak, hogy neked kell megszerezned az egész évi termést. Amennyiben meg tudod védeni
a céged érdekeit, és megszerzed a tojásokat, bizonyosan magasabb pozícióba kerülsz, ami a
jelenlegi fizetésed ötszörösét jelentheti számodra.
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4. MELLÉKLET
KONFLIKTUSOK KEZELÉSE (THOMAS – KILMANN – kérdőív)
A kérdőív harminc mondatpárt tartalmaz. Kérjük, minden párnál karikázza be az A vagy B
állítást, attól függően, hogy melyik jellemzi jobban az Ön viselkedését. Előfordulhat, hogy
egyik állítás sem jellemző Önre, de akkor is válassza ki azt, amelyiket inkább el tudja fogadni.

1.
A Vannak helyzetek, amikor hagyom, hogy másoké legyen a problémamegoldás felelőssége.
B A vitás kérdések helyett azokat a pontokat hangsúlyozom, amelyekben egyetértünk.
2.
A Kompromisszumos megoldást próbálok találni.
B Igyekszem mindazzal foglalkozni, ami mindkettőnknek fontos.
3.
A Általában határozott vagyok céljaim követésében.
B Igyekszem a mások érzéseit kímélni és megőrizni a kapcsolatot.
4.
A Kompromisszumos megoldást próbálok találni.
B Néha lemondok saját kívánságaimról, engedve mások kívánságainak.
5.
A Állandóan keresem a másik segítségét a megoldás kialakításában.
B Igyekszem mindent megtenni a feszültségek elkerülése érdekében.
6.
A Igyekszem elkerülni, hogy kellemetlenséget okozzak magamnak.
B Igyekszem nyerő helyzetbe kerülni.
7.
A Megpróbálom későbbre halasztani a döntést, hogy legyen időm átgondolni.
B Kölcsönösségi alapon engedek bizonyos pontoknál.
8.
A Általában határozott vagyok céljaim követésében.
B Azon vagyok, hogy a dolgok minden vonatkozása, minden vitás kérdés kifejtésre kerüljön.
9.
A Úgy érzem nem érdemes a nézeteltérések miatt idegeskedni.
B Nem sajnálom az erőfeszítést, hogy az én elképzelésem valósuljon meg.
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10.
A Általában határozott vagyok céljaim követésében.
B Kompromisszumos megoldást próbálok találni.
11.
A Azon vagyok, hogy a dolgok minden vonatkozása, minden vitás kérdés kifejtésre kerüljön.
B Igyekszem mások érzéseit kímélni.
12.
A Néha kerülöm az állásfoglalást, ha az vitát eredményezne.
B Nem bánom ha vitapartnerem megtart valamit az a álláspontjából, ha én is megtarthatok
valamit az enyémből
13.
A Közös alapot javasolok.
B Azon vagyok, hogy elfogadtassam az érveimet.
14.
A Elmondom a gondolataimat és érdeklődéssel hallgatom a másikét.
B Racionális érvekkel indoklom álláspontomat.
15.
A Igyekszem a mások érzéseit kímélni és megőrizni a kapcsolatot.
B Igyekszem mindent megtenni a feszültségek elkerülése érdekében.
16.
A Igyekszem nem megsérteni a másik érzéseit.
B Igyekszem meggyőzni a másikat, hogy az álláspontom helytálló.
17.
A Általában határozott vagyok céljaim követésében.
B Igyekszem megtenni, ami a feszültségek elkerülése érdekében szükséges.
18.
A Ha ez a másikat boldoggá teszi, nincs ellenemre, hogy ráhagyjam az elképzeléseimet.
B Nem bánom ha vitapartnerem megtart valamit az álláspontjából, ha én is megtarthatok
valamit a magaméból.
19.
A Azon vagyok, hogy a dolgok minden vonatkozása, minden vitás kérdés kifejtésre kerüljön.
B Megpróbálom későbbre halasztani a kérdést.
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20.
A Törekszem a nézeteltérések haladéktalan megbeszélésére.
B Próbálom megtalálni a nyereség és veszteség méltányos kombinációját.
21.
A Úgy tárgyalok, hogy igyekszem tekintetbe venni a másik kívánságait.
B Mindig kész vagyok a probléma közvetlen megvitatására.
22.
A Megpróbálok átmeneti álláspontokat találni.
B Érvényesítem az érdekeimet.
23.
A Gyakran törekszem arra, hogy a megoldással mindketten elégedettek legyünk.
B Vannak helyzetek, amikor hagyom, hogy másoké legyen a problémamegoldás felelőssége.
24.
A Ha úgy látom, hogy a másiknak nagyon fontos az álláspontjának megőrzése, igyekszem
igazodni hozzá.
B Vitapartneremet igyekszem rávenni, hogy érje be egy kompromisszumos megoldással.
25.
A Igyekszem megvilágítani álláspontom logikáját és előnyeit.
B Úgy tárgyalok, hogy igyekszem tekintetbe venni a másik nézőpontját.
26.
A Közös tárgyalási alapot javasolok.
B Szinte mindig törődöm azzal, hogy a megoldás mindkettőnk számára kielégítő legyen.
27.
A Néha kerülöm az állásfoglalást, ha az vitát eredményezne.
B Ha ez a másikat boldoggá teszi, nincs ellenemre, hogy ráhagyjam az elképzeléseit.
28.
A Általában határozott vagyok céljaim követésében.
B Keresem a másik segítségét a megoldás kialakításában.
29.
A Közös tárgyalási alapot javasolok.
B Úgy érzem nem érdemes a nézeteltérések miatt idegeskedni.
30.
A Igyekszem nem megsérteni a másik érzéseit.
B Mindig megosztom az álláspontomat a másikkal a megoldás érdekében.
47

Versengő
1.

Problémamegoldó Kompromisszum Elkerülő
kereső
A

2.

B

3.

B

4.

6.

A
A

A

7.

B
A

9.

B

10.

A

11.

A
B
A

B
B

13.

B

14.

B

A
B

16.

B

17.

A

B
B

19.

A

20.

A

21.

B
B

23.

B
A
A

24.

B
B

A

A

B
B

A

27.

A
A

B

B

29.
30.

A
B

A

26.

A
A

18.

28.

A

A

15.

25.

A

B

12.

22.

B
B

B

8.

B

A

A

5.

Alkalmazkodó

A
B

B
A

Összesen
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5. MELLÉKLET
A jó és a rossz farkas - indián tanmese
Egy este az öreg Cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden
emberben zajlik.
Azt mondta:
–Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a Rossz –
a düh, irigység, féltékenység, sajnálat, szánalom, kapzsiság, erőszak, önsajnálat, bűntudat,
harag, kisebbrendűség, hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az ego…
Másikuk a Jó – az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, jóindulat,
empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és a hit.
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját:
–És melyik farkas győz?
Az öreg indián mosolyogva így válaszolt:
–Az, amelyiket eteted.
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