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Tanári útmutató 

„Munkámat használni lehessen, ne szájtátva csodálni.” (Weöres Sándor) 

 

Köszöntés 

Kedves Pedagógusok! 

Ez az anyag Nektek szól, hogy az Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Programjának megvalósításában 

hasznos online-segédanyagként támogassa a pedagógiai munkátokat. Ha inspirációra van szükséged, 

ha elakadtál, hasznos útitársad lehet: lehet tőle kérdezni, beszélgetni, vitatkozni vele. Ad tippeket, 

elgondolkoztat, néhol provokál. Nyitott, kezdeményező, vállalkozó szellemű olvasást és sikeres 

munkát kívánunk! 

Mi ez? 

Modulrendszerű képzési program 9-12. évfolyamok számára, tanári útmutató minta-foglalkozás-

tervekkel. 

Mi a célunk vele? 

Vegyük először sorra a Bázisiskolai Programban megfogalmazottakat:  

1. „Célunk olyan eszközrendszert nyújtani a pedagógusoknak és az irányításukkal tevékenykedő 

tanulóknak, ami segít egyfelől a környező felnőtt világról minél több tapasztalatot szerezni, másfelől 

a diákok erősségeit feltárni, pozitív énképüket erősíteni, és így a középiskolai tanulmányaikat lezáró 

pályadöntésüket előkészíteni.” Ehhez a célhoz akkor tudunk hatékonyan kapcsolódni, ha minden 

eszközzel támogatjuk a diákokat abban, hogy tájékozódjanak. Tájékozódjanak kívül, az őket 

körülvevő világban és tájékozódjanak magukon belül, saját belső világukban, vágyaik, érdeklődésük, 

erősségeik, szükségleteik, fejlesztendő területeik között. Tájékozódjanak, hogy aztán 

hatékonyabban tudjanak dönteni és cselekedni – eligazodni a világban, mely egyre gyorsabban kínál 

egyre több információt. 

 

 

 

 

 

 

Erősségek feltárása 

Eszközrendszer   Tájékozódás    Pályadöntés előkészítése 

Pozitív énkép erősítése 
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2. „A programelem fő célja a tanulók vállalkozói kompetenciáinak és szemléletének erősítése a 

középfokú iskolákban, annak érdekében, hogy a diákok a vállalkozóvá válásra, mint egy lehetséges, 

reális és vonzó életútra tekintsenek.” A diákok találkoznak a vállalkozói lét egyes elemeivel, 

előnyeivel, hátrányaival, próbára teszik képességeiket – mindez lehetőséget ad nekik arra, hogy 

végiggondolják a maguk számára: Mi lenne, ha vállalkozó lennék? Milyen vállalkozást indítanék? 

Mennyire az én világom ez? Azt ugyan nem tudhatjuk előre, hányan fognak ténylegesen vállalkozást 

indítani, és hányan fogják egyéb módokon használni a programban elsajátított transzverzális 

kompetenciákat. Az is meglehet, hogy néhányan a következő vállalkozó generáció sikeres tagjai 

lesznek, és mi indítjuk el őket ezen az úton. 

 

 

 

 

 

 

3. „A diákokkal való közös munka két fő formája a csoportos foglalkozások keretében zajló 

kompetenciafejlesztés, és a ’mestermunka’ létrehozatalának folyamata (egy vállalkozási témájú 

projekt megvalósítása).” Ez a mostani segédanyag elsősorban az előbbihez nyújt támogatást és 

mintafoglalkozásokat. Azt is érdemes ugyanakkor észben tartani, hogy a ’mestermunka’ 

megvalósításához is kiváló eszközöket, ötleteket és módszereket kap a diákcsapat és az őket 

támogató pedagógus. 

Célunk, hogy ne csak halat adjunk, hanem ahhoz adjunk modellt, hogyan érdemes halat fogni. 

Éppen ezért az itt közölt 15 foglalkozásterv csupán kiindulópont. A hangsúly azon van, aki a halat 

fogja és adja – ez utóbbi esetben nevezhetjük haladónak. Az a célunk, hogy ahhoz is adjunk ötleteket, 

módszereket, hogyan lehet további 15, 30 vagy még több foglalkozást tervezni és a saját 

csoportunkhoz illeszteni. 

Hiszünk abban, hogy bármit is tanítunk, visszahat ránk, gazdagít minket. Amikor „nyitottság, 

kezdeményezés, vállalkozás” a téma, könnyen adódik, hogy saját nyitottságunkat növeljük, 

használjuk kezdeményezőkészségünket és legyünk vállalkozó szelleműek, azaz: vállalkozzunk. 

Vállalkozzunk újfajta megközelítésekkel, kockáztassunk, merjünk újítani, új dolgokat kipróbálni, 

tanulni, fejlődni.  

Hiszünk abban, hogy a pedagógus leginkább saját meggyőződésein keresztül tanít, amit a 

viselkedésén át képvisel. Azzal, amit tesz és ahogyan teszi.  

A modulokhoz tartozó minta-foglalkozástervekkel célunk segítséget adni a pedagógusok számára a 

fiatalok kezdeményezőkészségének, vállalkozási kompetenciáinak (úgy az ismeretek, mind a 

kezdeményezek 
kritikusan gondolkodom 
kreatív ötleteim vannak 

lelkesedem 
mérlegelek, elemzem a kockázatokat 

kommunikálok, tárgyalok 
tájékozódom, döntök, cselekszem 

terveket készítek, prezentálok 

Mi lenne, ha vállalkozó 

lennék? transzverzális 

kompetenciák 
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készségek és attitűdök terén) fejlesztését szolgáló iskolai foglalkozások megtervezésében és 

kivitelezésében. 

Agynyitogató, inspiráció 

A folyamatok tervezéséhez, az elakadások feloldásához és a szakmai önismerethez, önreflexióhoz 

adunk inspiráló feladatokat, kérdéseket, végiggondolni valót. 

Tervező eszköz 

Az útmutató támogatja a pedagógust a saját képzési folyamat megtervezésében, tippeket ad a 

tervezéshez, a csoporthoz alakításhoz és leírást a saját képzési folyamatok megtervezéséhez. 

Saját élményt ad 

Elvégezhető, élményt adó feladatokat tartalmaz a felkészüléshez. 

Rugalmas felhasználhatóság 

Kézikönyvszerű felhasználást tesz lehetővé. 

 

 

 

 

 

Mely főbb részekből építettük fel? 

1. Tanári útmutató 

Alapok – kompetenciafejlesztés 

Fejlesztési útvonalak 

Modulleírások 

Inspiráló tippek, ötletek, agynyitogató kérdések, feladatok  

2. Minta-foglalkozástervek 

 

   
Hogyan vagyok én a 

vállalkozással? 

Mi az, ami engem 

érdekel ebben? 

Mit tanulhatok ebből? 

Hogyan tervezzem meg? 
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Alapok - kompetenciafejlesztés 

Bázisiskolai Program 

A fentiekben összefoglaltuk a Bázisiskolai Program Vállalkozói Kompetenciafejlesztésének céljait. 

Most a megközelítési módokról ejtünk néhány szót: 

Megközelítési módok: 

- transzverzális kompetenciák fejlesztése 

- sajátélményűség és reflektivitás 

- projektszemlélet 

Transzverzális kompetenciák 

Olyan átvihető kompetenciákat fejlesztünk, amelyeket a diákok az életük szinte bármely területén 

használhatnak. Kommunikáció, kritikai gondolkodás, önérvényesítés, empátia, együttműködés és 

versengés, stratégiák kidolgozásának képessége… 

Sajátélményűség és reflektivitás 

A fejlesztések során játékos formában élményeket szereznek a résztvevők, majd azokra reflektálnak, 

abból tanulnak. Ez egy nagyon fontos szemléletbeli váltást tesz lehetővé a csoportot vezető 

pedagógus számára. Ugyanis bármi is történjék a csoportban, abból lehet tanulni. Eddigi 

tapasztalataink alapján nehezen tudunk olyan csoportos szituációt elképzelni, ahol a fent említett 

kompetenciák valamelyikére ne lehetne reflektálni. Hogy hogyan, erre a későbbiekben kitérünk. 

Projektszemlélet 

A projektek manapság nagyon elterjedtek a munka világában is és az oktatásban is. A csoportos 

együttműködésben a szerepeken keresztül rengeteg dolgot megtapasztalhatnak, megtanulhatnak a 

diákok. Magukról, egymásról, célokról, folyamatokról. Bármit is csináljunk együtt, annak lesz célja, ott 

lesznek szerepek, feladatok, folyamat, kommunikáció. Ha el tudunk vonatkoztatni a tartalomtól, 

könnyen megláthatjuk, hogyan tudja a diákunk a csoportfolyamatban megtanulni azt, amit majd akár 

későbbi munkahelyén csinálni fog. Ha a foglalkozáson megtanulja, hogy egy projekt elején (is) 

érdemes feltenni azt a kérdést, hogy: „mi a cél?”, akkor bízhatunk abban, hogy ezt később is 

haszonnal fogja tudni kamatoztatni (pláne, ha erre még a figyelmét is felhívjuk). 

Korosztályi differenciálás 

Eddigi tapasztalataink szerint az itt leírt foglalkozásokat ugyanúgy értik és élvezik a 9-10. évfolyam 

tanulói, mint a 11-12. évfolyamba járók. Vannak ugyan különbségek, ezekre is kitérünk, ugyanakkor a 

korosztályi különbségek mellett hasznosnak tartjuk kiemelni azokat a szempontokat, amely alapján a 

gyakorlatban tudunk tovább differenciálni. Azon a területen, amelyben a vállalkozói 

kompetenciafejlesztés zajlik, sokkal inkább a hasonlóságokat emelnénk ki, mint a különbségeket. A 

serdülőkornak a 14-18 éves szakaszában különböző módokon, de folyamatosan felmerül a kérdés, 
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hogy „ki vagyok én, és mi lehet belőlem?” Ebben a szakaszban rendkívül fontos, hogy a diákok 

lássanak minél több vonzó és elérhető példát maguk előtt, valamint rátekinthessenek saját 

lehetőségeikre, kipróbálhassák magukat különböző szerepekben, és arra visszajelzést kapjanak. Ez a 

program pedig éppen erről szól.  A 14-16 éveseknél (9-10. évfolyam) talán általánosságban el lehet 

mondani, hogy ők még közelebb vannak a gyerekkorhoz és nagyobb a játékigényük, még akkor is, ha 

bizonyos játékokba kevésbé könnyen engedik bele magukat. A 16-18 éveseknél (11-12. évfolyam) 

pedig már közelebbi a pályaválasztás, jobban érinti őket a program pályaorientációs része. Talán 

lehetne (szintén általánosítva) megállapítani, hogy a kritikai gondolkodás területén a nagyobbak 

„érettebben” gondolkoznak. Itt is azonban inkább arról van szó, hogy jó esetben, két évvel azelőtti 

magukhoz képest gondolkoznak „érettebben”, és csoporton belül nagyok a különbségek. A 

foglalkozásterveket úgy állítottuk össze, hogy a korosztályi differenciálás nem a feladatok 

különbségében van, hanem abban, ahogy a diákok saját korosztályuknak, gondolkodásuknak, a 

csoportbéli intimitásnak, egymás elfogadásának, ismeretének és saját maguk felvállalásának 

megfelelően megtölthetik az adott feladatot tartalommal. A pedagógus pedig ebben kíséri, 

támogatja őket. Megismeri, hogyan gondolkodnak az aktuálisan felvetett példa kapcsán, és ahhoz ad 

hozzá további folytatási lehetőséget. Így tesz a többi csoporttag is, hiszen a diákok folyamatosan 

egymástól is tanulnak. 

Differenciálás – másképpen 

A jelenleg középiskolás korosztályt Z-generációként is szokták említeni. Ezen az értendő, hogy sokkal 

jobban tájékozódnak a digitális világban, mint szüleik és tanáraik. Éppen ezért az általuk otthonosan 

használt technológiák hasznos kiindulási alapot nyújtanak a tájékozódás beindítására. Elég valószínű 

például, hogy a Facebook-on, ami önmagában is egyetemi diákok ötletéből nőtt globális vállalkozássá 

2004-től, igen gyakran találkoznak civil és egyéb vállalkozások híreivel a diákok. 

A foglalkozások során érdemes egyénileg is differenciálnunk, figyelni arra, hogy az egyes 

csoporttagok hogyan vannak saját maguk és útjuk alakításával, a csoportban elfoglalt helyükkel, 

szerepeikkel.  

Fontos szempont az is, hogy az adott csoport mennyire összeszokott, mennyire ismeri egymást, hol 

tart a csoporttá válás folyamatában. Ha új a csoport, érdemes több időt tölteni az ismerkedéssel, a 

normák, szabályok kialakításával, a bizalmi légkör megteremtésével. Ebből a szempontból 

beszélhetnénk kezdő és haladó csoportról is, de ez is megtévesztő lehet. 

A gyakorlatok során megadtunk variációkat, amelyek közül a csoport aktuális állapotához, 

összeszokottságához, korosztályi sajátosságaihoz, elkötelezettségi szintjéhez mérten érdemes 

kiválasztani a legmegfelelőbbet. 
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Kompetenciatáblázat 

Az alábbi táblázat összefoglalja a programban fejlesztendő főbb kompetenciákat. Egy-egy alkalomra 

készülve meg lehet határozni, hogy a csoport ismeretében mire is érdemes helyezni a hangsúlyt az 

adott alkalmon. Ezt akkor is érdemes megtenni, hogyha előre kidolgozott foglalkozásterv-mintát 

használunk: 

 ismeret készség attitűd 

kezdeményezőkészség    

kitartás    

önismeret    

kockázatfelmérés    

kockázatvállalás    

tervezés    

szervezés    

elemzés    

prezentáció    

értékelés    

dokumentálás    

kommunikáció    

együttműködés    

 

A kompetenciák mint személyes erőforrások 

Az alábbi táblázat általánosabb és konkrétabb szinten, kérdések formájában közelíti meg a 

kompetenciákat mint személyes erőforrásokat.  

SZEMÉLYES ERŐFORRÁSOK 

 HOZZÁÁLLÁS KÉSZSÉG TUDÁS 

 motiváció, érdeklődés Önbizalom jártasság, képesség Ismeret 

Á 
L 
T 
A 
L 
Á 
N 
O 
S 

 
Mi motivál? 
Mi érdekel? 
Mit akarok? 

 

 
Bízom-e magamban? 
Érzem-e, hogy képes 

vagyok rá? 

 
Miben vagyok jó? 

Mihez értek? 
Miben van 

tapasztalatom? 

 
Mit tudok? 

Milyen 
ismereteim 

vannak? 

K 
O 
N 
K 
R 
É 
T 

 
Motivál-e ez a 

feladat? 
Érdekel-e? 
Akarom-e? 

 
Bízom-e abban, hogy 

képes vagyok jól / 
önállóan elvégezni? 

 
Értek-e az adott 

feladathoz? 
Megvannak-e a 

képességeim hozzá? 
Értem-e? 

 
Mit tudok az 
adott feladat 

szakmai részéről? 

 ELKÖTELEZETTSÉG SZAKÉRTELEM 

Egy-egy foglalkozásra készülve, a 

táblázatban bejelölhetjük magunknak, 

hogy éppen mire akarjuk helyezni a 

hangsúlyt. Ez a kis térkép arra is 

hasznos lehet, hogy hosszú távon 

láthatóvá tegye, milyen kompetenciák 

fejlesztésével foglalkoztunk a képzési 

folyamat egy adott pontjáig. 
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Fejlesztési útvonalak –  avagy hogyan hozzuk létre magunk a tanulóknak szóló képzési tervünket 

Egy képzési tervet sokféleképpen lehet létrehozni. Következzen néhány ötlet! 

Használjuk a Disney-modellt! 

1. Kiindulópont: írjuk le, mik az alapvető konkrétumok (hány résztvevőnek, kiknek, mennyi időben, 

milyen céllal, hol, hogyan). 

2. Álmodó-fázis: ötleteljünk, álmodozzunk, legyenek vízióink, képzeljük el, mi mindent lehet csinálni 

a képzés során, milyen fantasztikus eredmények születhetnek, engedjük el a fantáziánkat. 

3. Realista-fázis: tervezzük meg, hogyan lehet az álmokból valóság, hogyan lehet az álmokat 

megvalósítani. A nagy lépéseket bontsuk több kicsire. Készítsünk időtervet. Vegyük figyelembe a 

reális helyszínt, időkereteket, módszereket, a résztvevők számát, a szükséges eszközöket, az 

előkészítéshez szükséges időt és erőforrásigényt. 

4. A kritikus-fázis: vegyük figyelembe, mi romolhat el. Végezzünk kockázatelemzést! 

5. Ismétlés és zárás: A 2-3-4-es fázisokból álló kört ismételjük, amíg elégedettek leszünk az 

eredménnyel! 

(A Disney-stratégia Robert Dilts amerikai NLP-tréner nevéhez fűződik, eredeti modellje pedig Walt 

Disney volt. Forrás: Joseph O’Connor - John Seymour: NLP trénereknek, Bioenergetic, 2000. 83-87. o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkrét cél 

álmodó 

realista kritikus 
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Tervezési lépések (kicsit másképpen) 

1. Határozzuk meg a fejlesztés kereteit: 

- az időkereteket 

- a helyszíni kereteket 

- a fejlesztési célokat (kiknek, milyen kompetenciáit fejlesztjük, mennyi idő alatt) 

- a csoportunkat 

2. Készítsük el az egész folyamat ívét 

- figyeljünk a csoporttá válás folyamatára (most induló vagy összeszokott csoport) 

- és a kompetenciafejlesztés folyamatára (nagyobb egységek témája, aztán az egyes foglalkozások 

témája, címe, majd azután a kisebb egységek) 

3. Gyűjtsünk ötleteket, módszereket, játékokat az egyes foglalkozásokhoz! (játéktár) 

4. Írjuk le egy, akár a foglalkozásmintákhoz hasonló táblázatba összefoglalva a foglalkozástervünket, 

ügyelve arra, hogy nemcsak az egész képzési folyamatnak van íve, hanem minden egyes 

foglalkozásnak is. 

5. Értékeljük, nézzük át az elkészült tervet. 

6. Valósítsuk meg és legyünk rugalmasak, merjünk eltérni a tervtől, ha szükséges – tartsuk mindig 

szem előtt a fejlesztési célokat. (Ugyanis nem a terv pontos megvalósítása a cél, hanem a célok 

megvalósítása a csoport figyelembevételével.)  
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Modulleírások 

Mint azt már említettük, az általunk készített foglalkozásterv-minták szabadon használhatók külön-

külön is. Ugyanakkor fontosnak tartottuk modellezni azt a folyamatelvű gondolkodásmódot is, amin 

keresztül láthatóvá válik, honnan hová tervezünk eljutni és milyen úton. 

Ha az általunk készített 5 modulos fejlesztési programtervre gondolunk, annak a teljes átlátásától 
indulva juthatunk el az egyre kisebb részletek átlátásáig. 

 

 

 

 

 

 

 

Végiggondolhatjuk, hogy különböző szinteken (csoporttá válás, intimitás, kompetenciafejlesztés) 

honnan indulunk és hová akarunk eljutni. Pl. egy egymást alig ismerő résztvevőkből álló 

diákcsapattal indulunk és egy egymást jól ismerő, hatékonyan együttműködő, vállalkozói 

mestermunka megtervezését és kivitelezését vállaló, abban kompetens és elkötelezett diákcsapattal 

érünk a képzés végére. 

Az alábbi táblázatban az 5 modulban fejlesztendő kiemelt vállalkozói kompetenciákat foglaltuk össze: 

1. modul Önismeret 

Érintett 
kompetenciák 
megnevezése 

önismeret, egyéni erősségek és fejlesztendő területek feltérképezése, célok, szükségletek 
felismerése, kezdeményezőkészség, proaktivitás, pozitív viszonyulás a változáshoz, Johari-ablak 
egyes részeinek önmagára vonatkoztatása, visszajelzések adása és fogadása; énfeltárás, 
sikerorientáltság, folyamatelemzés 

2. modul Kommunikáció 

Érintett 
kompetenciák 
megnevezése 

önismeret ezen a téren, feedback-es kommunikáció, pontosabb tájékozódás, figyelem, 
kapcsolatteremtés, kapcsolódás, rapport, asszertivitás, együttműködés, önreflexió, non-verbális 
és verbális kommunikáció tudatosítása, kongruens és inkongruens kommunikáció 

3. modul Együttműködés és versengés 

Érintett 
kompetenciák 
megnevezése 

önismeret ezen a téren; kezdeményezőkészség, együttműködés, csoportszerepek, tervezés, 
szervezés, tárgyalás, asszertív viselkedés, asszertív kommunikáció, empatikus kommunikáció, 
értő figyelem, az együttműködő és a versengő hozzáállás  

4. modul Projekttervezés 

Érintett 
kompetenciák 
megnevezése 

önismeret ezen a téren; kreativitás, tervezés, céltervezés, szervezés, elemzés; prezentáció, 
dokumentálás, projekt, szerepvitel, részvétel, vezetés, kitartás, kockázatkezelés 

5. modul Vállalkozás indítása 

Érintett 
kompetenciák 
megnevezése 

önismeret ezen a téren; tájékozottság, tájékozódási készség; kitartás, kockázatelemzés, 
kockázatkezelés, problémamegoldó gondolkodás, digitális kompetencia, prezentáció, kritikai 
gondolkodás, rugalmasság 

Foglalkozások 3 foglalkozás 3 foglalkozás 3 foglalkozás 3 foglalkozás 3 foglalkozás 
száma 

 
H o n n a n  h o v á  a k a r u n k  e l j u t n i  a  c s o p o r t t a l ?  
 
 
 
 
Téma  Önismeret  Kommunikáció Együttműködés Projekttervezés Vállalkozás 
      és versengés   indítása 
 

1. modul 2. modul 3. modul 4. modul 5. modul 
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Modulok és foglalkozások bemutatása 

Összefoglaló a modulok ívéről, címéről, a foglalkozások címéről, rövid tartalmi összefoglaló. 

 Modul Modul címe Minta FT száma Címe 

1 

1. modul Önismeret 

1. foglalkozásterv 

Igényeim felismerése és elismerése, avagy mit 
tehetek magamért. Az első lépés a saját jól létem 
biztosítása. Proaktivitás. 

2 2. foglalkozásterv 

Ki vagyok én? Mennyire ismerem magamat? És 
másokat a környezetemben, a csoportban? Vannak-
e vakfoltjaim? A JOHARI-ablak. 

3 3. foglalkozásterv 
Készségleltár/tulajdonságvásár. Erősségeim, 
fejlesztendő területeim. 

4 

2. modul Kommunikáció 

1. foglalkozásterv 

Hogyan kommunikálunk? Mennyire figyelünk 
magunkra és másokra? Mi akadályozza, és mi segíti 
az eredményes kommunikációt? ZIN-obeliszk 

5 2. foglalkozásterv 

Hogyan kommunikálunk? Mennyire figyelünk 
magunkra és másokra? Mi akadályozza, és mi segíti 
az eredményes kommunikációt? Rapport és 
figyelemgyakorlatok 

6 3. foglalkozásterv 

A kommunikációnk jelentése a kapott válasz. 
Hogyan kommunikálunk? Mennyire figyelünk 
magunkra és másokra? Mi akadályozza, és mi segíti 
az eredményes kommunikációt? Mitől válunk 
hitelessé? 

7 

3. modul 
Együttműködés 

és versengés 

1. foglalkozásterv 

Együttműködünk vagy versengünk feladat-
helyzetben? Hogyan vállalunk felelősséget 
magunkért, másokért és a feladatért? Hidas-játék 

8 2. foglalkozásterv 
Együttműködünk vagy versengünk? Van más 
választásunk? Az asszertív viselkedés 

9 3. foglalkozásterv 

Együttműködünk vagy versengünk? A kommunikáció 
és a figyelem az eredményes együttműködés záloga. 
Székes-játék(ok) 

10 

4. modul Projekttervezés 

1. foglalkozásterv 

Mielőtt vállalkozásba fogsz, előbb a saját életedet 
tervezd meg! Mi a projekt, hogyan állok én ezzel, 
mit akarok, milyen legyen a projekttervezéshez való 
viszonyom.  

11 2. foglalkozásterv 

Amíg nem tudod, hogy mit csinálsz, addig azt sem 
tudod megcsinálni, amit akarsz. (Moshé Feldenkrais) 
Mi az eredmény? Hogyan érjük el? Céltervezés és 
értékeink – a projekt alapja. 

12 3. foglalkozásterv 

A projekt mint folyamat – mint tanulási folyamat: 
magamról, a másikról a világról. Ötletből terv, 
tervhez kritika, újratervezés. Emberi tényezők. És 
öröm! 

13 

5. modul Vállalkozás indítása 

1. foglalkozásterv Álmok, célok, sikerek – tájékozódjunk kívül és belül 

14 2. foglalkozásterv 
Lelkesen és körültekintően – avagy a 
kockázatvállalás és a kockázatfelmérés 

15 3. foglalkozásterv 
Miben hisz egy vállalkozó? A személyes 
meggyőződések, a rugalmasság és a kitartás 
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Az 5 modulban 3-3 foglalkozásterv-minta található. Használhatjuk őket külön-külön is, adhatunk 

hozzájuk, elvehetünk belőlük. Ha valamelyik témában, területen a csoportunknak több időre, 

fejlesztésre van igénye, lehetősége, adjunk teret ennek. 

Az első modul az önismeret. A főbb célok ennél a résznél, hogy hozzásegítsük a diákokat ahhoz, hogy 

adjanak és fogadjanak visszajelzést, felfedezzék annak a lehetőségét, hogy vannak vakfoltjaik, 

erősségeik és fejlesztendő területeik. Támogassuk a kezdeményezőkészséget. Vállalkozóként is 

fontos és hasznos, hogy reális, stabil és visszajelzésre érzékeny énkép alakuljon ki. A csoporton belüli 

kommunikációt és együttműködést segíti, ha egy nyílt és barátságos légkört alakítunk ki a csoporttal 

együtt, amiben lehet visszajelzéseket adni és kapni.  

A második modul a kommunikáció. A csoport a kommunikációjával kapcsolatos önismerettel és 

kommunikációs képességeinek fejlesztésével folytatja a munkát. Ebben a részben a tájékozódás, a 

figyelem, a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, valamint az együttműködésre való felkészülés a cél. 

A vállalkozói kompetenciákat a hatékony kommunikációs jártasságon túl a „Hogyan képzelem a 

jövőmet?” beszélgetés is fejleszti. Szintén kiemelt fontosságú a 3. foglalkozásban megfogalmazott 

alapelv gyakorlatba ültetésének a képessége: A térkép nem a terület. Egy vállalkozónak rendkívül 

hasznos tudás, ha tisztában tud lenni azzal, hogy a fejében a világról lévő térkép nem azonos a 

világgal. Ha ezt tudja, nyitottabban fog kommunikálni és folyamatosan frissíteni fogja saját térképét. 

A harmadik modul az együttműködés és versengés. Itt az előző két modul tapasztalataira építünk, 

hiszen az önismeret és a kommunikáció az együttműködés alapkövei. Az együttműködés során a 

diákok különböző szerepeket próbálnak ki és lehetőségük van arra, hogy saját és mások 

szükségleteinek figyelembe vételével, egyszerre önérvényesítően és együttműködően vegyenek részt 

a csoportfolyamatban. Vállalkozóként mind a versengés, mind az együttműködés szemléletét, 

következményét és viselkedésbeli mintázatait érdemes ismerni, átlátni. 

A negyedik modul a projekttervezés. Projektben, azaz céllal történő folyamatban gondolkodni igényli 

azt, hogy jó önismerettel bírjanak a diákok, tudjanak kitűzni célt, s azt képesek legyenek 

megfogalmazni. Ezek után adódik, hogy erről egymással képesek legyenek egyeztetni és az 

együttműködést mint alapértéket működtetni egymás között, arra építeni. Természetesen ahhoz, 

hogy célt tűzzenek ki, s azt gondolják „Megyek és csinálom”, fontos az is, hogy a saját lelkesedésük, 

motivációjuk teret és biztatást kapjon. Alakítsák ki, hogy mit akarnak, készüljenek fel rá, és abban 

legyenek jelen örömmel és hatékonyan.  

Az ötödik modul a vállalkozás indítása. Itt a diákok megismerkednek a vállalkozói léttel, annak egyes 

elemeivel: kockázatokkal és lehetőségekkel. Az utolsó foglalkozásterv pedig már önmagában is egy 

kisebb projekt, amelynek során vállalkozókat hívnak meg és felkészülnek a velük való beszélgetésre. 

Az eddigi négy modul elemei mind nagyon hasznosak ehhez, és a folyamat végére célunk az is, hogy a 

diákcsapat késszé váljon arra, hogy a saját mestermunka (vagy mestermunkák) létrehozásának 

biztonsággal nekivágjon. 
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Inspiráló tippek, ötletek, agynyitogató kérdések, feladatok 

Az alábbi tippeket, ötleteket azzal a céllal szedtük csokorba, hogy inspiráljanak, motiváljanak. Vannak 

köztük olyanok, amelyeket másoktól tanultunk, és olyanok, amelyeket saját (tanári és felnőttképzési) 

tapasztalataink alapján osztunk meg.  

Vállalkozóvá nevelünk? 

Lehetőséget adunk, hogy az alkalmazotti lét mellett a vállalkozás mint létforma a diákoknak egy valós 

választási lehetőség legyen, ami felé orientálódhatnak, ha akarnak. 

A foglalkozásterv életre kel? 

A foglalkozástervek életre keltése során, azaz a csoportvezetésben fontos néhány vezetői 

szempontot figyelembe venni. A vezető másokat vezet, egy adott cél felé, egy adott rendszerben. 

(Forrás: Robert B. Dilts: Visionary Leadership Skills, Meta Publications, 1996) 

 

 

 

 

 

Ebben a kontextusban a foglalkozásterv egy lehetséges megvalósítási mód a sok közül. „Csupán” 

eszköz. Íme néhány gondolatindító, a csoportvezetés során figyelembe vehető szempont: 

Én mint vezető: Ki vagyok én ebben a helyzetben?  

 csoportvezető 

 az iskola tanára 

 az Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program Vállalkozói kompetencia fejlesztése 
programelemét megvalósító pedagógus 

Mire van szükségem ahhoz, hogy csoportvezetőként a „helyemen” legyek? Hogy viszonyulok a 
rendszerhez, a célokhoz és a csoportomhoz? Milyen erőforrásaim vannak? Milyen erőforrásokat 
érdemes megszereznem? Mennyire élvezem a folyamatot? Mennyire tartom hasznosnak, 
érdekesnek, amit csinálok? 
 
Rendszer: Mi(k) az(ok) a rendszer(ek), ami(k)ben vezetek? 

 iskolai szakkör 

 a saját iskolám 

 az Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program 

 Magyarország 

 Európa 
Mik a rendszer sajátosságai, amelyek a vezetői munkámat befolyásolják, érintik (támogatják, esetleg 
gátolják)? Mik az írott és íratlan szabályok? 
 
 

foglalkozásterv 

rendszer 

én 

mások 

cél 
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Cél: Mi az a cél, ami felé vezetem a csoportomat? 

 a Bázisiskolai Programban megfogalmazott cél 

 saját, fejlesztői, pedagógusi célom 

 a résztvevők által megfogalmazott és kívánatos célok 
Hogyan bonthatók a nagyobb célok több kisebb célra, részcélokra? Mik a rövid-, közép- és hosszútávú 
célok? Hogyan tudok „túlnézni” az adott napra kitűzött konkrét cél hosszútávú vetületei felé? 
 
Csoport: Kiket vezetek? Kik a csoport tagjai? Hányan vannak? Mióta ismerem őket? Ők mióta ismerik 
egymást? Milyen viszonyban voltunk eddig (pl. tanár-diák)? Mit tudok a kompetenciáikról? Mit tudok 
a szokásaikról, az érdeklődésükről? 
 
Maguktól tanulnak a diákok? 

Igen. Maguktól és egymástól is rengeteget tanulnak. A csoportban bátran támaszkodhatunk hát arra, 

hogy a csoportunk tagjai egymástól is rengeteg hasznos viselkedés- és gondolatmintát „lesnek el” 

(tudatosan vagy tudattalan módon). 

Tanítani? Vagy inkább megfelelő környezetet biztosítani az önálló tanuláshoz? 

Ízlelgessük az alábbi mondatot: „Az a tapasztalatom, hogy rendkívül nehéz felnőtt embereknek 

bármit is megtanítani. Ugyanakkor viszonylag könnyű olyan feltételeket teremteni, amelyek mellett 

maguktól tanulnak.” (Sir John Harvey-Jones) Mennyire tartjuk érvényesnek ezt a gondolatot? Mi az, 

amit akár eszerint csinálunk? Milyen változásokhoz vezetne a tanításban, ha érvényesnek fogadjuk el 

ezt a gondolatot? 

Olyan játékot vezessünk, amiről van saját élményünk! 

Bár evidenciának tűnhet, de érdemes megfontolni. Legalább három szempontból. Egyrészt, ha van 

saját élményünk egy játékból és tudjuk, milyen volt nekünk résztvevőként benne lenni, akkor erre 

tudunk hivatkozni, megosztani a csoporttal. Erősíti a bizalmat, ha olyan helyzeteket kínálunk meg 

tanulási helyzetnek, amiket korábban mi magunk is átéltünk. Másrészt érdemes észben tartani, hogy 

a saját akkori élményünk valószínűleg nem fog feltétlenül egyezni a csoporttagjaink élményével. 

Lehet, hogy mi a játék egy részét nagyon élveztük korábban, néhányan pedig unják azt a részt. 

Harmadrészt, ha olyan a játék, amit mi valami miatt nem élveztünk, nem szerettünk, akkor 

játszathatunk helyette valami mást. Rengeteg klassz játék van, találjunk olyat, amibe mi is 

beszállnánk, hisz azt valószínűleg jobban élvezzük majd vezetni is. 

A csoportfolyamat kezdete 

A csoporttá formálódás első szakaszában fordítsunk időt, figyelmet a csoportunkkal az alábbiakra:  

 keretek 
 közös célok 
 közös időkeretek, helyszín(ek) 
 csoportszabályok, normák közös kialakítása 

 ismerkedés 
 névtanulás 
 egymás jobb megismerése (szokások, preferenciák, mit szeret, mit kerül) 
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 bizalomépítés 
 beszélgetés 
 közös játék 
 érintés 
 bizalomjátékok 

 témára hangolódás 
 

Valóság és terv ütközik, mit tegyek? 

Ha bármi eltérés mutatkozik a foglalkozástervünk megvalósítása során attól, amit terveztünk, 

használjuk az alábbi két kérdéscsokrot: 

1 Mi van most? (Mit látok, hallok, érzek? Mi történik a csoportban? Hogyan tudom kapcsolni az 

eredeti célokhoz azt, ami történik?) 

2 Mi legyen? (Milyen lehetőségeim vannak? Pl. Kihangosítani, ami történik; kérdezni, beszélgetést 

kezdeményezni; konfrontálni; páros gyakorlatot vagy egyéni feladatot kiadni, amivel további időt 

nyerünk, szünetet adni, stb. Melyiket válasszam?) 

Miután tisztáztuk a jelenlegi és a kívánt helyzetet, cselekedjünk aszerint, amit végül döntünk. 

Az áramlás 

A csoportfolyamatok során vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Szerezzünk rugalmasságot 

abban, hogy felfedezve a csoport készségeit és érdeklődését, olyan módon szervezzük a tanulási 

folyamatot, amiben a kihívás és a készségek egyensúlyban vannak. Figyeljük a csoportot és célozzuk 

meg az unalom és a szorongás közötti zónát! (Forrás: Csíkszentmihályi Mihály: Flow – Az áramlat. A 

tökéletes élmény pszichológiája, Akadémiai Kiadó, 1990.) 

 

FLOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

kihívás 

készség 

szorongás 

FLOW 

unalom 
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A tanulási zóna elmélet – komfortzónán túl, pánikzónán innen 

Egy másik modell szerint (Nadler, 1997) a tanulás akkor jön létre, amikor kilépünk a megszokott 

cselekvéseink köréből, azaz a komfortzónánkból. A komfortzónánk egyrészt biztonságot és kényelmet 

ad, másrészt nem túl sok kihívással kecsegtet, unalmassá, rutinszerűvé válhat, ha csak itt 

tartózkodunk. Kilépve ebből, újszerű élményekkel, helyzetekkel és feladatokkal találkozunk – ez a 

tanulási zónánk. Ennek szokatlansága, újszerűsége stresszel, szorongással járhat és hajlamosak 

lehetünk visszafordulni a kényelmes és megszokott komfortzónába. Ha viszont folytatjuk a 

felfedezést és vállaljuk az átmeneti kényelmetlenséget és bizonytalanságot a tanulási zónában, akkor 

új dolgokat tanulunk. Hogyan használnánk ezt saját tanulásunk kapcsán? Mivel tudnánk kilépni 

csoportvezetőként a komfortzónánkból?  

 

        Pánikzóna 

 

 

    Komfortzóna 

 

 

 

 

Saját fejlődésünk 

Feltehetjük magunknak a kérdést akár az egész folyamat, akár az egyes vállalkozói kompetencia-

fejlesztő foglalkozások előtt: Miben akarok én fejlődni a foglalkozások alatt? Mit tudok tenni a saját 

tanulásom, önismeretem fejlesztése, tanári, csoportvezetői hatékonyságom növelése érdekében?  

Nézőpontok 

Néha előfordulnak a csoportban „nézeteltérések”. Nos, lehet, hogy ez adott esetben szó szerint igaz. 
A fejlesztés során akár magunkban, akár a csoporttal együtt „megnézhetünk” egy-egy helyzetet: 
hogyan néz ki ugyanez a helyzet az én nézőpontomból és hogyan egy másik nézőpontból? 
Három pozíciót is kipróbálhatunk, nemcsak kettőt: 
- saját nézőpontom 
- másik nézőpontja 
- külső megfigyelő nézőpontja 
Ennek a kompetenciának a fejlesztése nemcsak a csoportban jöhet jól, kommunikációs- vagy 

konfliktushelyzetek esetén. Vállalkozásban vagy projektben is hasznos, ha el tudjuk képzelni, mit akar 

a vevő, az üzletfél, az üzleti partner, a projekttulajdonos, stb. 

Tanulási zóna 
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Csoportdinamika – a csoport mint erőforrás 

Miközben vezetjük a csoportot, tekintsünk úgy a csoporttagok megnyilvánulásaira, mint a csoportot 

előmozdító erőforrásra. Keressük a viselkedés mögött húzódó pozitív szándékot, a viselkedés 

hátterében lévő szükségleteket. Igen, ez azt is jelentheti, hogy eleinte komoly erőfeszítéseket teszünk 

azért, hogy a számunkra esetleg korábban „bosszantónak” vagy „zavarónak” ható viselkedésekben is 

megkeressük a pozitívumot, meglássuk a potenciális erőforrást. Néhány gondolatindító példa: 

„Szokványos” címke Megfigyelt viselkedés Sejthető (vagy kiderített) 

pozitív szándékok, 

szükségletek 

A csoportfolyamatba 

való beépítés lehetséges 

módjai 

ÍTÉLET, MINŐSÍTÉS VISELKEDÉS LEÍRÁSA POZITÍV SZÁNDÉK, 

SZÜKSÉGLET 

CSOPORTVEZETŐI 

„VÁLASZ” 

X „nyüzsög”, „nem 

hagy másokat szóhoz 

jutni” 

X arányaiban több időt 

használ a csoportban az 

arányosan „ráeső” résznél, 

többet beszél, mint mások; 

közbevág, nem várja ki a 

lassabb tempójú társait 

sok energiája van; 

nagyon érdekli a téma; 

figyelemre van szüksége;  

visszajelezzük neki, és 

elismerjük a szándékát, 

szükségletét; 

amennyiben szükséges, 

kérjük, hogy vegye 

figyelembe a többi 

csoporttag tempóját; 

valamilyen felelősséget, 

szerepet adunk neki; 

párba állítjuk kevésbé 

energikus vagy éppen 

vele hasonló energiájú 

csoporttaggal;  

Y „értetlenkedik”, 

„kötekedik” 

Y megkérdezi, hogy „ezt 

most minek csináljuk?”; 

vagy: „ennek mi értelme?” 

Szeretne számára 

értelmesnek tűnő 

dologban részt venni; túl 

nehéznek tartja, ill. épp 

ellenkezőleg, nem 

gondolja elég nagy 

kihívásnak a feladatot 

kiderítjük, mi a szándéka 

(megérteni / 

érdekesebbé tenni / 

véleményt formálni / 

nemtetszését 

kinyilvánítani) és 

rávesszük, hogy tegyen a 

szükségletéért (pl. 

mondja el, amit 

megértett eddig és 

fogalmazzon meg 

kérdéseket; adjon 

módosítási javaslatot, 

amitől érdekesebbé válik 

számára a helyzet) 

Mottó: „Bármi történjék is a csoportban, az köthető a fejlesztési célokhoz” 
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Hiteink, meggyőződéseink 

Összegyűjthetjük magunknak szintén akár az egész folyamat, akár az egyes vállalkozói 

kompetenciafejlesztő foglalkozások előtt, hogy: „Mik azok a hiteink, meggyőződéseink, amelyek 

támogatják a munkánkat? Mik azok, amik akadályozhatják?” 

Játék, élmény és a reflexió 

A csoportfolyamatok során rendkívül fontos, hogy hagyjunk elegendő időt a játékok, feladatok 

megbeszélésére, feldolgozására. Ez lehet egyéni gondolkodás, visszatekintés, akár saját jegyzetek 

készítése, lehet páros, kiscsoportos és irányított nagycsoportos beszélgetés. Csoportvezetőként 

figyeljünk arra, hogy: 

- minden résztvevő megnyilvánulhasson, a halkabbak is (akár úgy, hogy teljes kört teszünk, akár úgy, 

hogy továbbadják a csoport tagjai egymásnak a szót, amíg mindenki sorra nem került, stb.) 

- a beszélgetésben beszéljenek konkrétan a saját élményeikről: 

 ezt és ezt csináltam (viselkedés) 

 ezt és ezt láttam / hallottam / éreztem (érzékszervi élmények) 

 ezt és ezt gondolom (vélemény, gondolat) 

- az élményeikre reflektáljanak 

 ezt és ezt tanultam (tanulás) 

 ez a helyzet nagyon hasonló ahhoz, mint amikor (párhuzamok felfedezése, kialakítása) 

 legközelebb ezt úgy fogom csinálni, hogy… (jövőbe vetítés, tervezés) 

Sokoldalú intelligencia 

Sokfélék vagyunk. Sokféleképpen dolgozzuk fel a körülöttünk és bennünk zajló világ eseményeit. 
Howard Gardner sokoldalú intelligencia elmélete szerint nem létezik egy bizonyos mindent átfogó 
intelligencia, amit IQ mérésével tesztelhetünk. Szerinte minden ember legalább hétféle módot 
alkalmaz a világ megértésére és megismerésére. Ezeket hívhatjuk akár speciális tehetségterületeknek 
is: 

 logikai – matematikai 

 nyelvi 

 testi – kinesztetikus 

 térbeli 

 zenei 

 interperszonális 

 intraperszonális 
Figyeljük meg, mi magunk milyen preferenciákkal rendelkezünk a hét komponenssel kapcsolatban. 

Milyen területeket használunk szívesen és könnyedén a tanítási, fejlesztési folyamatokban. Hogyan 

tudnánk ezt gazdagítani? Milyen komponenseket preferál a csoportom leginkább? 
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Tücsök vagy tejszínhabos eper? 

Dale Carnegie, a 20. század első felében írt kommunikációról szóló könyvében így nyitja meg az egyik 

fejezetet: „Minden nyáron Maine-be megyek horgászni. Ami engem illet, nagyon szeretem a 

tejszínhabos epret; azonban úgy vettem észre, hogy valami furcsa oknál fogva a halak jobban szeretik 

a kukacot. Így hát, amikor horgászni megyek, nem arra gondolok, mit szeretek én. Arra gondolok, mit 

szeretnek ők. Nem is tűzök a horogra tejszínhabos epret, hanem inkább egy kukacot vagy egy 

szöcskét táncoltatok a halak előtt, és így szólok: ”Nem parancsoltok ebből?”” (Forrás: Dale Carnegie: 

Sikerkalauz 1. Hogyan szerezzünk barátokat… Bagolyvár, 2008.) Mit jelenthet ez a csoportunk 

vezetésénél? Kideríthetjük, mit szeret a csoportunk. Mi a kedvenc szabadidős programjaik? Kik a 

példaképeik? Mi a kedvenc filmjük, könyvük, sorozatuk, játékuk, kedvenc internetes portáljuk, 

honnan, hogyan tájékozódnak? Milyen sportot ismernek? Mit szeretnek szenvedélyesen csinálni? 

Milyen szavakat, kifejezéseket használnak? Ismerjük meg minél jobban, ha tehetjük, ezt a világot, az 

ő világuk egy részét – ehhez könnyen tudnak kapcsolódni, hiszen ismerik. Néhol számunkra is 

rendkívül izgalmas és szórakoztató, új dolgokat fogunk így felfedezni, amitől mi is gazdagodhatunk 

lelkileg, szellemileg. Máskor akár berzenkedhetünk, vagy felháborodhatunk attól, ami a saját 

értékeinktől, világunktól esetleg nagyon távolinak tűnik, akár a tücsök és a tejszínhabos eper. 

Gondoljuk át, hogyan tudjuk beépíteni a folyamatba a megszerzett tudást pl. nyelvhasználat, 

szimbólumok, hasonlatok formájában, a csoportnak szánt gyakorlatok kialakításakor (pl. filmrészlet, 

zene behozatala). 

Zárógyakorlat 

A következő modellt azzal a céllal szemléltetjük, hogy segítséget adjunk az eddigiek összefoglalására, 

és egy lehetséges utat kínáljunk a személyes felkészülésre.  

Neurologikai szintek – Robert Dilts és Todd Epstein dolgozta ki (Gregory Bateson munkája nyomán) 

 

 

 

 

 

 

 

Ez az ábra az alább ismertetett kérdéssor vázlata, ahogy a környezet szintjétől a spiritualitás szintjéig jutunk 

és vissza. A spiritualitás alatt a magunknál (mint személynél) nagyobb rendszereket tekintjük, amelynek 

részei vagyunk (család, közösség, munkahely, ország, Föld, Naprendszer, Univerzum…) 
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(Az 5/3-as minta foglalkozástervben is, ott ugyan kicsit másképpen, felhasználtuk e modellben 

szereplő szinteket.) A gyakorlat hozzásegít ahhoz, hogy magunk számára tiszta legyen, mire 

készülünk, és ezt kifele is hitelesen tudjuk képviselni. Jelen esetben az olvasó arra készülhet, hogy 

vállalkozói kompetencia fejlesztésben vezesse tanulók egy (több) csoportját.  

Érdemes hát ebben a szerepben majd sorra venni e kérdéseket és a saját választ megalkotni. 

Ennek mintájára most magunkra, mint ezen útmutató és a minta-foglalkozástervek készítőire 

vonatkoztatva, bemutatjuk saját válaszainkat.  

Robert Dilts-féle neurologikai szintek (NLPTM) alkalmazása magamra, mint a Tanári Útmutató és a 

minta-foglalkozástervek egyik társszerzőjére vonatkoztatva: 

Milyen környezetben kívánok foglalkozásterveket írni: kinek, hol, mikor? 
Ma Magyarországon középiskolában tanító aktív tanároknak akarok írni. 
 
Én mint szakíró, mit fogok csinálni? Milyen viselkedés, cselekvés, amire készülök, amikor foglalkozás-
terveket készülök írni? 
Tájékozódom: a megrendelő által adott anyagokat átnézem, egyeztetek szerző-társaimmal, részt 
veszek a teljes anyag hálótervének kidolgozásában.  Kialakítok magamban a nagy egészről egy képet. 
A többiekkel együtt eldöntöm, mit írok én. Ehhez válogatok az általam relevánsnak tartott 
szakanyagokból, eddigi óraterveimből, emlékeimből, tapasztalataimból és interneten elérhető 
ismeretanyagokból, érdekességekből. 
Elképzelem magam, hogy vezetek diákcsoportot ebben a folyamatban, az adott keretek között, adott 
céllal. Leülök, ötleteket és gondolatokat veszek sorra és megírom a vállalt óraterveket. Olvasom a 
többiek elkészült óraterveit és igazítom tartalmában, megfogalmazásában a saját óraterveimet 
ezekhez is. Ellenőrzök. Újra egyeztetek. Átnézem a közös részeket, javítok. Eljuttatom a 
csoportvezetőmnek az elkészült anyagot. 
 
Amikor szakíróként működöm, milyen képességeimet kívánom használni? 
Csoportvezetői, tréneri és tanári tapasztalataimat, melyeket formális és informális oktatásban 
szereztem. Együttműködés, kommunikáció, kreativitás, kitartás, alaposság. Valamint azt a 
képességemet, ahogyan a nagy egészből a részre és újból nagy egészre váltok gondolatban, tervezés 
és írás közben. 
 
Mely értékeimet akarom érvényre juttatni? Milyen hitem(hiteim) vannak, melyek támogatnak, 
segítenek abban, hogy szakanyagot írjak? Melyek tesznek erre képessé? 
Hiszek abban, hogy amit tapasztaltam, tanultam és használok, azt hasznos másoknak is átadni, 
megmutatni, megkínálni vele őket. Hiszek abban, hogy ha saját magunkat mi magunk irányítjuk, 
teljesebb életet lehet élni. Hiszek abban, hogy a kommunikációnk minősége az életünk minőségét is 
meghatározza. Hiszek abban, hogy tudunk változni és hatni másokra is ezzel. Értéknek tartom a 
tanulás támogatását. És érték számomra az is, hogy másokat segítek abban, hogy erőforrásos 
állapotba kerüljenek, és maguk alkossanak. 
 
Minek tartod magad ott, abban a helyzetben? 
Én magamat egy lelkiismeretes, tapasztalt és felkészült gondolkodónak, csoportvezetőnek, fejlesztő 
trénernek és közösségépítőnek tartom, aki képes leírni gondolatait mások által is felfogható 
formában. 
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Mi vagy még azon kívül, amit gondoltál magadról? Milyen nagyobb csoportnak vagy része? Te és 
Univerzum. Spiritualitás. 
Én egy lelkes és lelkiismeretes közösségnek vagyok a része, a Vitakultúra Egyesületnek. Mely 
egyesület tagjait én azon emberek csoportjába sorolom, akik szabadon gondolkodnak, használják 
kreativitásukat, hisznek a közösségépítésben, az együttműködésben, a békében, tisztelik magukat, 
egymást, a környezetüket, a világot és ezért tesznek is.  
 
 
Ha figyelembe veszem a spiritualitásnál meghatározottakat, hogyan tudom teljesebben, ügyesebben, 
gazdagabban definiálni magamat? 
Szabad gondolkodó, alkotó és közösségi ember vagyok. Aki felelősnek gondolja magát életéért és tesz 
azért, hogy összhangban legyen önmagával és környezetével. Amit mond, ír, tesz, abban az 
értékrendjét képviseli. Aki képes fenntartani magát és családját abban a társadalmi és természeti 
környezetben, melyet élőhelyéül választ. Mintát adva azoknak, aki így akarják élni életüket. 
Produktívan és élvezettel. 
 
A spiritualitás kiteljesítette az identitást. Milyen módon teljesíti ki az érték, hit „listáját” összességét, 
melyet mint szakíró képviselek és mely támogat engem? 
Hiszek abban, hogy érdemes tudni, milyen kontextusban vagyok, élek. Ezt is figyelembe véve tűzni ki 
célt magamnak. Hiszek abban, hogy a részben is megmutatkozik az egész, és hogy érdemes vállalni a 
felelősséget és a szabadságot a szakmai és a magán életemért. S ezzel megkínálni azokat is, akikkel 
oktatói, tréneri, közösségépítő munkám során találkozom. Értéknek tartom az önálló gondolkodást és 
a partneri viszonyon alapuló együttműködést. 
 
Milyen további képességeket kínál a spiritualitással kibővített identitás, hit és érték lista? 
A másik meghallgatása, figyelembe vétele, a saját érdekeim hiteles és következetes képviselete, az 
adott munka kereteinek, korlátainak felismerése, és a saját oktatói, tréneri, csoportvezetői, írói 
tudásom és tapasztalatom adaptálása ezeknek megfelelően. 
 
Mindezeket figyelembe véve, én mint szakíró még mi mindent tehetek, milyen módon leszek aktív?  
Olyan kereteket teremtek a saját hatáskörömön belül, amikor én oktatok, képzek vagy közösséget 
segítek, melyek ideálisak a szakmai és emberi célok elérésére. Szakíróként úgy alkalmazom eddigi 
tapasztalatom és tudásom, hogy az iskolai kereteket is figyelembe veszem, s azokon belül kínáljak 
gazdag választási lehetőséget és nagy szabadságot annak, aki akar ezzel élni. 
 
A környezetet akarom-e kiterjeszteni, átszerkeszteni, szűkíteni? 
Szívesen juttatom el azokhoz is írásom, akik a közoktatáson kívül tanítanak, képeznek és érdeklődnek 

az általunk megfogalmazott csoportvezetői, oktatói gondolkodás iránt.  

Most, kedves olvasó, tanár, vállalkozói kompetencia fejlesztésre vállalkozott pedagógus, rajtad a 

sor. Itt a lehetőség, hogy átgondold e fenti kérdések mentén, te magad hogyan akarsz részt venni e 

folyamatban: ki vagy és mire készülsz?   
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