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1. alkalom

A jó munkahely szerzésének módjai

AC – no az meg mi?

Az Assessment Center (AC) a jövendőbeli és meglevő munkatársak beválásának
előrejelzésére kifejlesztett módszer. Munkapróbák sorozatából áll, melyek egy
adott munkakör legfontosabb feladatait modellezik. A munkáltató, avagy a
megbízó órákon keresztül megfigyelőként (de résztvevőként is) bepillantást
nyerhet jelöltje jellemébe, egyénisége, munkához való hozzáállására.

Példa

Általános kompetenciák
1. Ismeretek, tudás
2. Készségek, jártasságok
3. Szociális szerepek

4. Én-kép
5. Személyiség jellemzők
6. Motiváció
7. Attitűd

Általános kompetenciák
1. Ismeretek, tudás: melyek kiváló bejóslói lehetnek annak, amit egy
személy meg tud tenni, ha akar. Az viszont, hogy tud valamit,
egyáltalán nem jelenti azt, hogy akarja is. Azt pedig végképp nem,
hogy szorgalmas és motivált közösségi ember lesz.
2. Készségek, jártasságok: elsajátított ismereteinknek gyakorlatban
történő megvalósítási lehetősége. Pl. autót vezetni, autót szerelni,
szöveget szerkeszteni, valamely tantárgyat eredményesen tanítani,
nyelvet jól beszélni, de ide tartozik a mesterlövész profizmusa is.

3. Szociális szerepek: a személyes értékek mentén szerveződnek az
alapján, hogy mi a fontosabb egy adott élethelyzetben az egyén
számára: karrier vagy család, gyerek vagy pozíció. Kizárólagosan a
személyes jólét, anyagi gyarapodás a legfontosabb érték, vagy mellé
tudja rendelni mások támogatását is. A kérdés az, mit tekint az egyén
értéknek.

Általános kompetenciák
4. Én-kép: A személy önmagáról alkotott képe. Milyennek látja, tudja
magát. Súlypont a realitáson van. Kulcsszó: az önismeret.
5. Személyiség jellemzők:
Érzékszervi dimenziók: pl. látás, hallás, reakcióidő stb.
Nem pusztán az a kérdés, hogy látjuk, halljuk stb. érzékeljük a körülöttünk levő világot
és a kapott ingerekre reagálunk, hanem az, hogy mit látunk, hallunk és hogyan
reagálunk.
Pszichoszociális dimenzió (vagyis a klasszikus személyiségvonások tárháza):
Önértékelés, önbizalom, önzetlenség, önzés, önállóság, együttműködésre való készség
stb.

6. Motiváció: A cselekvésre, viselkedésre ösztönző hajtóerő. A
kívánságok és a vágyak is ebben a régióban helyezkednek el.
7. Attitűd: Közvetlen vagy közvetett tapasztalatok (referencia csoport)
útján létrejövő érzelmi, szellemi, viselkedési prediszpozíció
/beállítódás bármire.

Kulcskompetenciák
• A, együttműködő és kapcsolatteremtő képesség csoport azon
képességek összessége, amelyek a hatékony interperszonális
kapcsolatoknál játszanak fontos szerepet. (szociális kompetenciák)
• B, jó problémamegoldó és elemző készség csoport azon képességek
összessége, amelyek a szakmai munkának a segítésében játszanak
nélkülözhetetlen szerepet. (szakmai kompetenciák)
• C, jó munkaszervező és integráló képesség csoport azon képességek
összessége, amelyek a saját és mások hatékony munkavégzését,
fejlődését segítik elő. (eljárás kompetenciák)
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Kulcskvalifikációk
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Együttműködő és kapcsolatteremtő képesség csoport
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Jó problémamegoldó és elemző készség csoport
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magabiztosság
komplex gondolkodásmód
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kreativitás
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pro aktivitás
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jó munkaszervező és integráló képesség csoport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

precizitás
szervezőképesség
önálló munkavégzés
folyamatos önfejlesztés képessége
sikerorientáltság
elszántság
pontosság
önbizalom-önfegyelem-önismeret
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Köszönöm a figyelmet!

2. alkalom

Feladat

Nyolc aranypénz közül egy biztosan hamis. Az
aranyat könnyebb fémmel pótolták.
•

A hamis pénz kiszűrésére egy érzékeny kétkarú mérleg
és CSAK két mérési lehetőség áll a rendelkezésére.
•
Oldja meg a problémát!

szociális kompetenciák

Csapatmunka
• Csapatmunkának nevezzük azt, amikor két vagy több ember együtt
dolgozik. Bár elég egyszerűnek tűnhet ez a megfogalmazás, a
valóságban ennél többről van szó.
• Nem elég ugyanis együtt dolgozni, mindezt hatékonyan,
eredményesen kell véghezvinni.

Csapatmunka
• Egyértelmű elvárások: A csapat felépítésekor egyértelműen tudatni
kell a csapattal az elvárásokat, hogy pontosan milyen teljesítményt és
eredményeket várunk el tőlük.
• Környezeti összefüggés: Elengedhetetlen, hogy a csapat tagjai
pontosan értsék, miért kerültek be a csapatba, mi a pontos szerepük
benne.
• Elkötelezettség: Egy sikeres csapat alapfeltétele, hogy annak tagjai
szívvel-lélekkel végezzék a feladatukat. Ezt csak akkor tudjuk elérni,
ha biztosak vagyunk abban, hogy a tagok valóban a csapat részei
akarnak lenni.
• Kompetencia: Győződjünk meg arról, hogy a megfelelő emberek
kerültek be a csapatba. Ha például egy adott folyamat fejlesztéséről
van szó, a folyamat minden egyes szakaszát képviselnie kell
valakinek.
• Alapszabályok: A csapatnak egyértelmű felelősségi körrel kell
rendelkeznie, valamint meg kell határozni a célok eléréshez vezető
stratégiát is.

Csapatmunka
• Ellenőrzés és irányítás: A csapatnak kellő szabadságot kell biztosítani
ahhoz, hogy hatékonyan végezhesse munkáját, de tisztában kell
lenniük kötelezettségeikkel is.
• Együttműködés: Ahhoz, hogy a csapattagok hatékonyan tudjanak
együttműködni egymással, szükséges, hogy ismerjék az egyes tagok,
csoportvezetők pontos feladatát és szerepkörét is.
• Kommunikáció: A csapaton belül elengedhetetlen a visszajelzések
(mind az adott és kapott) rendszerének hatékony működése, a tagok
egymással szemben nyílt és őszinte kommunikációja, a felmerülő
konfliktusok hatékony megoldása.
• Innováció: A kreatív gondolkodás, az egyedi megoldások és új ötletek
a változás és a fejlődés mozgatórugói, ezért minden esetben
megfelelően értékelni és jutalmazni kell azokat, akik a kockázatok
ellenére is vállalják az újszerű megoldásokat.
• Következmények: A csapat tagjainak érezniük kell a felelősséget, és
tisztában kell lenniük tetteik következményeivel. Siker esetén
számíthatnak a megfelelő elismerésre és jutalomra.

Csapatmunka
• Koordináció: A csapatnak legyen egy vezetője, aki segítségükre van a
szükséges források megteremtésében is. Az egyes feladatköröket és
az erőforrások allokációját egyértelműen meg kell határozni.
• Kulturális változás: A szervezetnek fel kell ismernie, hogy a
hagyományos, hierarchikus szervezeti felépítéstől és kultúrától ez a
fajta csapat-orientált együttműködés merőben eltér.

Határozottság
• Nap, mint nap sorozatosan dönteni kényszerülünk, hogy életünk a
normális kerékvágásban haladhasson.
• A határozottság tehát olyan tulajdonságunk, amely nélkül nem tudunk
létezni, ha viszont csökkent, akkor növelése szükséges, mert a sikeres
ember tudja mikor mit kell tenni. Ha születésünktől kezdve a
határozottság elég bennünk, nincs vele gondunk, legföljebb annyi,
hogy megfelelő korlátok között alkalmazzuk.

Határozottság
• A határozott, gyors döntés előnyös, de folyamatosan fárasztó lehet a
környezetre, továbbá magában hordozza hirtelenségének hibáit is.
Akinek viszont az állásfoglalás minduntalan gondot okoz, annak valami
rendszer kell, hogy határozottsága felépülhessen, majd mód legyen
annak növelésére. Kicsit merevvé teszi ugyan e sablon a köznapi
életben, viszont a kellő határozottságot eléri, környezete pedig
tudomásul veszi formáját, ha egyébként jó, szeretetre méltó
tulajdonságai vannak.

Stabilitás
• A stabilitás alapja a testi és lelki egészség. Az egészséges ember
képes arra, hogy önálló személyiségként helyt álljon az élete minden
területén, a munkájában, a kapcsolataiban, magánéletében egyaránt.
• A terhelhetőség lehetővé teszi, hogy a nehézségeket, problémákat
megoldja. A kiegyensúlyozottság elő segíti, hogy önmagát
megvalósítsa, alkotásra késztesse.
• Érzelmi egészség: nem utolsó sorban annak mutatója, hogy mennyire
tudjuk megérteni és kezelni saját és mások érzéseit.

Stabilitás
Az érzelmi élet egyensúlya a következő viselkedési formában nyilvánulhat
meg:
• Az ép személyiség alapvető jellemzője, hogy reálisan méri fel saját
képességeit és a környezet felé irányuló elvárásait.
• Autonómia és kompetencia a saját döntéseiben, mely sikeres
eredményes célirányos viselkedés élménye és igénye, a saját helyzete
feletti kontroll kiteljesedésével.
• Személyes fejlődés az élet minden területén, önelfogadás és ennek
megfelelő célok kitűzése és következetese végrehajtása
• Pozitív kapcsolatok kialakítása másokkal, ezen kapcsolatok ápolása,
nyitottság más személyek problémái felé.

jó kommunikációs képesség
• A kommunikáció az emberek közötti kapcsolatteremetés formája.
Ismeretek, gondolatok, érzések átadását teszi lehetővé.
• Az emberi kommunikációra két dolog jellemző. Az egyik az, hogy a
kommunikáció az emberi élet szükségszerű velejárója. Nem lehet nem
kommunikálni. Az ember bármit tesz, annak kommunikációs
jelentősége lesz a többi ember számára. A másik az, hogy a
kommunikáció mindig két szintű folyamat, mindig van egy tartami és
egy viszony meghatározó szintje. A tartalmi szint jelenti azt, amiről,
szó van, amiről a kommunikáció szól. A viszony meghatározó szint a
kommunikáló felek egymáshoz való viszonyát fejezi ki.

jó kommunikációs képesség
• Ha kommunikációról beszélünk, fontos a metakommunikáció fogalmát
tisztázni. A metakommunikációt sokan a nem verbális
kommunikációval azonosítják, ez azonban durva leegyszerűsítése a
metakommunikáció fogalmának.
• A metakommunikáció, kommunikáción túli kommunikációt jelent. A
kommunikációról, a kommunikáló felek egymás közötti kapcsolatáról,
arról, ahogy a közlés tartalmához viszonyulnak, nyújt információt.
• A metakommunikáció általában indirekt, nem szándékos, „tudattalan”,
ezért az esetek többségébe a nem verbális csatornák hordozzák. A
metakommunikáció hűen tükrözi a közlő belső állapotát.
A metakommunikatív jelzéseket nagyon nehéz, talán nem is lehet
szándékosan meghamisítani.

nyitottság
• Egy nyitott előfeltétele az innovációnak. Ez az alapja a közös
munkának. Ha nyitott célok, nyitott körülmények és nyitott kritériumok
vannak, akkor az emberek felelősnek érzik magukat saját döntéseikért
és biztonságban érzik magukat a környezetben.
• Ha a személy látja a lehetőségeket és körülményeket előre, akkor
eldöntheti, mennyit szeretne beleadni, vagy bevonódni, észben tartva
a lehetséges következményeket.
• Egyikünk sem szeretne kitéve lenni annak, vagy alárendelje jóllétét a
helyzetnek vagy más embereknek.

rugalmasság
• A szellemi mozgékonyság képessége ez, a változó igényekhez való
hajlékony alkalmazkodás, ami lehet spontán is, lehet adaptív is. Ennek
a képességnek a gyakorlásához szükség van jó néhány tulajdonságra.
Aki kreatív, az egyben szenzitív, érzékeny ember is, tele
rugalmassággal és eredetiséggel, analízisre és újradefiniálásra való
hajlammal.
• A rugalmasság megléte hozzáadott értéket jelentenek a munkaerőpiacon, illetve a társadalmi kohézió és az aktív polgárság tekintetében.

Köszönöm a figyelmet!

megbízhatóság
• A megbízhatóság mint jellemvonás – teljesítem, amit elvállaltam, akkor
is, ha az nem várt áldozatokkal jár
• A megbízhatóság rokon fogalmai: kitartás, állhatatosság; lehet rá
számítani, lehet rá építeni.
• A megbízhatóság ellentétei: megbízhatatlanság, következetlenség,
kiszámíthatatlanság, ingatagság, állhatatlanság

lojalitás
• A munkavállalói elkötelezettséget leginkább meghatározó két
szempont a személyes szakmai fejlődés (karrier) lehetősége és a felső
vezetés támogató hozzáállása: míg az előbbivel viszonylag
elégedetlenek a magyarok, addig az utóbbi tekintetben jobbára átlag
feletti értékek születtek.
• Érdekes információ lehet a munkaadók számára, hogy noha a
munkavállalók a bérek és juttatásokkal a leginkább elégedetlenek, ez
a terület nem kiemelkedően fontos tényező a lojalitás
megteremtésében.

empátia
• Empátia az embernek az a képessége, hogy egy másik ember
szempontját felfogni és megérteni képes. Másképpen az empátia azon
képesség, amely lehetővé teszi, hogy átéljük mások érzelmeit, affektív
tapasztalatait.
• Az empátia érzés megnyilvánulása például, ha valaki egy másik
bánatát hallgatva, az adott helyzetet elképzelve saját élményként éli
meg: azonosan érez vagy gondolkodik, és következésképpen
hasonlóan cselekszik is.

empátia
• Az elméletalkotók körében egyre inkább általános az egyetértés, hogy
az empátia több dimenziós fogalom, jelenség amely affektív és
kognitív komponenseket is tartalmaz. Az affektív összetevő az
empatikus törődésre, aggodalomra (vagy szimpátiára), a kognitív
összetevő pedig más nézőpont felvételére vonatkozik. Az empátia
kialakulását kisgyermekkorra teszik.
• Az empátiától különbözik a szimpátia, a rokonszenv vagy együttérzés,
amelynek lényege, hogy az ember például egy panaszkodó
beszámolóját elfogadja vagy amiatt megsajnálja, és esetleg emiatt
segít rajta.
• Az empátia képessége nélkül az ember nem számít lelkileg teljesen
kifejlett, egészséges személyiségnek

türelem
• Gyermekként alig ismerjük e szót, de fiatalon is híján vagyunk e
képességnek. Türelmetlenül igyekszünk öregedni, gyorsan szeretnénk
elérni a vágyott céljainkat. Ám ahogy idősödünk, rájövünk, hogy
mindennek értéket a türelem ad, és az értékes dolgokhoz türelem kell.
• Megtanuljuk kivárni az eseményeket, a megfelelő időt a cselekvésre.
• Az ember egyik legfontosabb képessége s egyben, sajnos, a
legritkább is: várni tudni.

becsületesség
• Az erkölcsi szembenézés képessége. Az okozó (nem hibáztató)
szembenézés képessége, amikor egy személy képes felvállalni a
felelősséget tettei következményeiért.
• Erkölcsi szilárdság, jellembeli tartás. A helyes, magas erkölcsi szintű
tevékenységekhez és alapelvekhez való ragaszkodás; a helyes és
helytelen megítélésében mutatott kifinomult érzék. A becsületesség a
legfontosabb vezetői képesség, mert e nélkül senki nem fog megbízni
az emberben és követni az utasításait. Az alkalmazottak nem fognak
az elvárt minőségben teljesíteni az olyan főnökök irányítása alatt, akik
nem becsületesek.
• Ha csak egy képesség fejlesztésére tud koncentrálni, legyen az a
becsületesség, mert nélküle soha nem lehet jó vezető és alkalmazott.

humor
• Definíciója: Humor az a képesség, egy embernek az az adománya,
hogy a világ és az emberek fogyatékosságával a hétköznapok
nehézségeivel és balszerencséivel vidám higgadtsággal találkozzon,
ne vegye tragikusan azokat és azokon és magán nevetni tudjon.
A hatékonyság emelése humoros látásmóddal
• A saját, személyes „humorforrások” tudatos megélése és átültetése azt
a lehetőséget nyújtja, hogy saját hivatásbeli hétköznapjainkat más
szemszögből tekintsük.

humor
A nevetés egészséges
• Mindegy, hogy anyagcsere, izomzat vagy vérnyomás: a nevetés, az
egész szervezetet pozitívan befolyásolja. A nevetés egészséges:
fokozza az emésztési folyamatot, leépíti a stresszt és erősíti az
immunrendszert. Az egész test ellazul. Az azelőtt emelkedett
szívfrekvencia és vérnyomás csökken. A nevetés aktiválja a
boldogsághormonokat és enyhíti a fájdalmakat.
Stresszmentesítés humorral
• Sok embernek nehezére esik, hogy stressz vagy nyomás alatt
megtartsa a humorát. Egy ideges nevetés vagy kuncogás inkább a
bizonytalanság vagy rossz érzés kifejezése mint a humoros
beállítottságé.

Feladat
• Nagyapó nem eszik meg akármit: a főtt tojást például csak
akkor, ha az se több, se kevesebb, pontosan 15 percig főtt.
• Egy nap téged kér meg, hogy készíts neki reggelit, és te
csak két időmérő eszközt találsz az egész házban: két
homokórát.
• A nagyobbikban 11 perc alatt pereg le a homok, a
kisebbikben 7 perc alatt. Mit teszel?

(Nagyapó egyre türelmetlenebb!)
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szakmai kompetenciák

magabiztosság
• Az magabiztosság személyiségünk meghatározó tulajdonsága.
Hatással van célkitűzéseinkre, döntéseinkre és még a cselekedeteink
eredményességére is!
• Ha valakinek természetétől vagy neveltetésétől fogva sok van, akkor
az illető erősnek, határozottnak és bátornak érzi magát, vagyis ezek
elűzik a kétséget, kishitűséget és a félelmeket.
• A magabiztosság biztonság önmagunkban, tehát biztonságérzetet ad.
• De meg van a magabiztosság árnyoldala is, ha túlzott mértékben van
jelen, mint szükséges lenne! Ilyenkor a hordozója elbízhatja magát,
ettől pökhendivé, uralkodóvá válhat, mert azt tapasztalja, hogy Ő több,
többet ér a körülötte levőktől.

magabiztosság
• A magabiztosság egy kicsit több mint az önbizalom. Itt már nem csak bízunk,
hanem biztosak is vagyunk benne, hogy menni fog az, aminek nekikezdtünk!
• A biztonságérzetünket az eddigi tapasztalatok adhatják, tehát a sikeres
tapasztalatokat gyűjtve és felhasználva növelhető a magabiztosságunk is!
De itt fontos, hogy ne csak gyűjtsük a tapasztalatokat, hanem időnként vonjuk is
le a következtetést, összegezzük az elért és bizonyított eredményeket, különben
nem alakul ki a magabiztosságunk!

komplex gondolkodásmód
• A komplex gondolkodásmód azt vallja, hogy a fekete és a fehér között
számtalan árnyalat van. E kétféle gondolkodás közötti váltás szokott
dilemmát jelenteni.
• Erre a gondolkodásra egyre nagyobb szükségünk van a komplex
világban, hisz a komplex világ egyszerre követeli, hogy
differenciálódjunk és hogy integrálódjunk. Egyszerre különböztessük
meg magunkat a konkurenciától és legyünk egy terület szakértői.
Ezzel együtt integrálódjunk is egy értékláncban, értékhálóban,
működjünk együtt a környezetünkkel.

terhelhetőség
• Az emberi szervezet funkcióképességének fenntartásához magas fokú
állandóságra van szükség (lelkileg és biológiailag egyaránt) és a
szervezet működésének jelentő része ennek az állandóságnak a
fenntartására fordítódik.
• Nagy általánosságban igaz, hogy minden hatás, ami az
általánosságban igaz, hogy minden hatás, ami az állandóság
fennmaradása ellen hat, stressz keltő jellegű.

Elemlámpa
• Van egy elemlámpánk, ami csak akkor világít, ha két jó
elemet rakunk bele.
• Van 8 elemünk, amiknek a fele jó.

Határozzunk meg 6 elempár kipróbálása után egy jó
elempárt!
A 8 elemet jelöljük az ABC első 8 betűjével.
A próbáknál a berakott két elem betűjét írjuk: AB, BC, CA, DE, EF, FD.
Így vagy világított valamikor a lámpánk, vagy pedig mind az A-B-C, mind a DE-F hármasban csak egy jó elem volt.

De ekkor a maradék két elem már biztosan jó.

problémamegoldó képesség
• A problémamegoldó képesség olyan felkészültség, amely alkalmassá
tesz arra, hogy különböző helyzetekben hatékonyan cselekedjünk. A
kompetencia ismeretek, általános és specifikus képességek,
készségek, motívumok és attitűdök együttese.
• A problémamegoldás a rejtett út megkeresése bizonyos cél
eléréséhez.
• A problémamegoldó képesség az egyén arra való képessége, hogy
kognitív eljárásokat használni tudjon valós, a tudományterületeket
átfogó helyzetekben, ahol a megoldás menete nem egyértelmű, és a
megoldás folyamán alkalmazott ismeretek nem egy tudományterületről
valók.
• Érthető tehát, hogy a problémamegoldás képességét alapvető
képességnek tekintjük, és az oktatási rendszerek hatékonyságának
egyik meghatározó fokmérője, hogy mennyire eredményes e képesség
kifejlesztése.

problémamegoldó képesség
• A problémamegoldás fázisai
• Az eredményes problémamegoldáshoz a következő folyamatoknak
kell a tevékenységben megjelenniük:
• a probléma megértése (az információk adekvát kezelése),
• hipotézis megfogalmazása a probléma megoldásával kapcsolatban (az
információk kritikus kezelése, a szereplő változók és azok
kapcsolatainak felismerése),
• a probléma reprezentálása (táblázatos, grafikus eszközökkel,
szimbólumokkal), a megoldás,
• a megoldás vizsgálata,
• a megoldás közvetítése.

A farkas, a kecske és a káposzta
• Egy parasztnak át kell vinni a folyón egy farkast, egy
kecskét és egy káposztát.
• A csónak olyan kicsi, hogy csak a paraszt ülhet bele és
mellé még vagy csak a farkas, vagy csak a kecske, vagy
csak a káposzta fér el.
• Ha azonban a paraszt magára hagyja a farkast a
kecskével, vagy a kecskét a káposztával, akkor az egyik
megeszi a másikat.
Hogyan kelhetnek át a folyón, hogy senkinek ne legyen
bántódása?
Világos, hogy a kecskével kell kezdeni.
A paraszt átviszi a kecskét, azután visszatér, fogja a farkast, átviszi a
túlpartra, otthagyja, majd visszahozza a kecskét az innenső partra.
Itt hagyja a kecskét és átviszi a farkashoz a káposztát.
Végül visszatér a kecskéért, és őt is átviszi a túlpartra.

kreativitás
• A kreativitás alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely során
a különféle képességek szerveződése lehetővé teszi az elszigetelt
tapasztalatok összekapcsolását, újszerű értelmezését és új formában
történő megjelenését.
A kreatív ember jellemzői
• A kreatív ember a következő tulajdonságai a következőek:
• Változásra törekvés
• Merészség
• Impulzivitás (kevésbé képes kontrollálni magát)
• A fegyelmezetlenségre való hajlam, az általuk elért cél érdekében
• Nyitottság az új elképzelések iránt
• Nonkonformizmus
• A tekintély megkérdőjelezése
• Gyors, rugalmas reagálás az új helyzetekre.

Feladat

Nyolc aranypénz közül egy biztosan hamis. Az
aranyat könnyebb fémmel pótolták.
•

A hamis pénz kiszűrésére egy érzékeny kétkarú mérleg
és CSAK két mérési lehetőség áll a rendelkezésére.
•
Oldja meg a problémát!

„Az okos emberek megoldják a
problémákat, a zsenik pedig
megelőzik őket.”

(A.Einstein)
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elemzőképesség

pro aktivitás
• A proaktivitás: előrelátóan cselekvőt, önmagáért és másokért
felelősséget vállalást jelent.
• A proaktivitás így első ránézésre tehát kezdeményező készséget
jelent. Ennél azonban jóval többről van szó: a proaktivitás ugyanis
kézen fogva jár a felelősségvállalással. Ha érzem, hogy a sorsomat én
irányítom, akkor aktívan teszek dolgokat. Ilyenkor van vízióm a saját magánéletet és munkát is felölelő - sorsomról. A proaktív ember a
céljai elérése érdekében cselekszik.
• Tudja, nem mástól kell várni az utasítást, feladatot és határidőt, hanem
saját magának kell azt megtennie. A proaktív ember kitalál és meg is
valósít.

céltudatosság
• Céltudatosság a kitartást, a felelősségteljes magatartást és a
munkavégzés keménységét jellemzi; de ide tartozik az új tudás
szerzésének igénye/vágya

konfliktuskezelési képesség
A konstruktív konfliktuskezelés képessége a lelki egészség alapvető
feltétele.
• konfliktusok gyakorisága függ az intézmény, csoport vagy személyes
környezet általános feszültségi szintjétől.
• Alapja: viselkedésbeli vagy értékrendbeli különbség
• A konfliktusok típusai: valódi (összeegyeztethetetlen célok),
álkonfliktus (rosszul definiált érdekek), áttételes konfliktus (a valódit
rejti), téves konfliktus (alapos ok nélküli), lappangó konfliktus (a felek
nincsenek tudatában), hamis konfliktus (félreértésen alapul)

konfliktuskezelési képesség
A konfliktus, mint negatív és pozitív kategória:
• a jó konfliktus felszínre juttatja és átláthatóvá teszi a hatalmi
viszonyokat, engedi a kreativitást, megújulást, segíti a csoportcélok
teljesülését, enyhíti a feszültségeket, újraértelmezi a helyzetet
• A rossz konfliktus gátolja a csoportteljesítményt, nyerő
• A konfliktusok szintjei: intrapszichés, interperszonális, csoportközi,
társadalmi, nemzetközi
• A konfliktusok lefutása, a konfliktuskezelés módjai:
• destruktív (kiéleződik) vagy
• konstruktív (a megegyezés irányába tart)

Víz a patakból
• Van egy 9 literes, és egy 4 literes vödrünk, és egy patak,
amiből vizet meríhetünk.
• Pontosan 6 liter vízre lenne szükségünk.

Hogyan járjunk el?
Merítsük tele a 9 litereset, majd ezzel töltsük meg a 4 litereset kétszer és
mindkétszer ürítsük is ki.
A maradék egy liter vizet is töltsük a 4 literesbe.
Ezután újra töltsük tele a 9 litereset és töltsünk a 4 literesbe amennyit csak lehet,
ez 4-1=3 liter, tehát épp 6 liter maradt a 9 literesben.

logikus gondolkodásmód
• A gondolkodás a legmagasabb rendű, csak az emberre jellemző
pszichikus működés, amely a valóság megismerésére irányul, és azt
közvetett, nem szemléletes, hanem elvont, fogalmi síkon teszi
lehetővé.
• A gondolkodás mindig folyamat, amely során régi ismereteink azt az
utat, amelyen az ember a probléma felismerésétől egészen a
megoldásig jut el.
• Végezetül soha ne felejtsük el, hogy a gondolkodási folyamatot
érzelmek is kísérik, például: bizonytalanság – magabiztosság,
csüggedés – lelkesedés, kudarctól való félelem – siker iránti vágy.
• Kétféle gondolkodásmódot különíthetünk el, amelyek a probléma
megoldást segítik: az analitikus és a kreatív típusút. Ezek főbb
jellemzőit szemlélteti a következő táblázat:
Analitikus





logika
egyelten vagy néhány válasz
konvergens (összetartó)
vertikális

Kreatív





képzeleterő
számtalan lehetséges ötlet
divergens (szétágazó)
horizontális

logikus gondolkodásmód
• Az analitikus gondolkodásmód logikus, amelynek eredményeképpen
egyetlen vagy néhány megoldás születik. A kreatív gondolkodásmód a
képzelőerőre épült, és számtalan lehetséges válaszhoz vagy ötlethez
vezet.
• Érdekesség, hogy az üzleti világban a kreatív gondolkodást messze az
analitikus elé helyezik. Az álláshirdetések szinte kivétel nélkül ezt
támasztják alá, pedig a feladatok sokszínűsége megköveteli, hogy
gondolkodásunkban az analitikus és a kreatív jelleget egyformán
erősítjük. Természetesen az egyes munkakörökben más és más
súllyal szerepel az egyik vagy a másik.
• Például egy alapkutatást végző tudós hallatlan képzelőerővel
rendelkezik, de a kísérletek során rendkívül precízen, pontosan kell
leírnia az egyes jelenségeket, és lépésről-lépésre kell az ok-okozat
összefüggéseire választ kapnia. Avagy egy üzleti tárgyalás során a
számításokat logikusan kell elvégezni, míg a nem várt eseményekre
kreatívan érdemes reagálni.

stressz tűrés
• A stressz jelentős hatást gyakorol az egészségre, ezen belül szűkíti az
ereket, növeli a pulzusszámot és az immunfunkciókat a stressz
elmúltáig korlátozza.
• Ha a stressz tűrő képesség nő: nem vesszük annyira a szívünkre a
frusztrációt. (Akkor beszélünk frusztrációról, amikor pszichésen átéljük
azt, hogy meghiúsult a tervünk: nem tudunk megtenni valamit, amit
szeretnénk, illetve szándékunk ellenére megtenni vagy tűrni
kényszerülünk azt, amit egyáltalán nem akarunk... S hogy mennyit és
hogyan vagyunk képesek elviselni e meghiúsulás pszichés átéléséből,
azt hívjuk frusztrációs toleranciának: tűrőképességnek.)
• Stressz esetben csökken az ítélőképesség, a “tisztánlátás”, az
érzelmek felborulnak.
• A stressz tűrő képesség egy része örökölhető, egy része a környezeti
ingereken múlik, egy része az aktuális képességeken múlik, és a
végleges megnyilvánulás mindezek egymásra hatásából alakul ki.

Ivási probléma
• Oroszországban a sakk és az érdekes feladatok
megoldása mellett az ivás az egyik legáltalánosabb
kikapcsolódási forma.
• Vaszilij szerzett egy 12 literes vödörre való vodkát, és
szeretné azt megosztani Pjotrral.
• Pjotrnak azonban csak egy 8 literes meg egy 5 literes üres
palackja van.

Hogyan oszthatnák mégis a vodkát két egyenlő részre?

Ivási probléma
• A 12 literes vödörből kiöntünk 8 litert a 8 literes palackba, majd abból
5-öt átöntünk az 5 literesbe.
• Így 3 liter marad a 8 literes palackba, és 4 liter a vödörben.
• Ezután visszaöntjük az 5 litert a vödörbe, így ott 9 liter lesz.
• Ezt követően a 8 literes palackban lévő 3 litert átöntjük az 5 literes
palackba, majd a megüresedett 8 literes palackot megtöltjük a
vödörből, amiben így 1 liter marad.
• Legvégül a 8 literes palackból teletöltjük az 5 literes palackot, amiben
most 3 liter van, tehát végeredményben 2 litert töltünk hozzá, így a 8
literesben 6 liter marad, amit akartunk.

figyelemkoncentráció
• A koncentráció egy bizonyos dologra, feladatra összpontosított,
különösen intenzív figyelmet jelent. Hogy mennyire vagyunk képesek
koncentrálni a tanulásra, az nagyban függ attól, hogy milyen lelki
állapotban vagyunk. Amennyiben zaklatottság, idegi feszültés
akadályoz meg minket a tanulásban, úgy a relaxálás és az izmok
ellazítása, míg ha fáradtság, kedvetlenség, úgy a mozgás, aktivitás
segíthet minket, hogy képesek legyünk koncentrálni a feladatunkra.
• A koncentrálás, a figyelmünk összegyűjtésének és irányításának is
képességét jelenti. Az emberek fejlettsége különböző ezen a területen.
A koncentrálásnak, van még egy lényeges eleme: ez pedig a
koncentrálás és a lazulás aránya! A koncentrálás sosem görcsös
figyelem!

figyelemkoncentráció
• a koncentrációt mérő tesztek teljesítmény tesztek közé tartoznak, ahol
monoton, ismétlődő feladatok segítségével nézik a
figyelemkoncentráció szintjét
• ehhez olyan jellemzőket mérnek, mint a sebesség és a pontosság, s
ebből következtetnek a koncentrációs teljesítményre

Feladat
• Egy villanyszerelő bekötött a pincében három lámpát,
amelyeknek fenn, a lakásban van a kapcsolójuk.
• De sajnos elfelejtette, hogy melyiket melyikhez kötötte.

• Fent van a lakásban, és csak egyszer szeretne lemenni a
pincébe, majd visszajönni.
• Hogy állapítja meg, hogy melyik lámpához melyik kapcsoló
tartozik?
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eljárás kompetenciák

azon képességek összessége, amelyek a saját és mások hatékony munkavégzését,
fejlődését segítik elő

precizitás
• A tudományos és a hétköznapi életben pontosság az, mennyire
közelíti meg valamely észlelés (mérés) eredménye a megfigyelt
jelenség valódi értékét.
• A valódi érték teljes bizonyossággal nem ismerhető meg, de véges
pontossággal megbecsülhető.
• Ha az észlelés, vagy mérés többszöri megismétlése hasonló
eredményt ad, akkor precizitásról beszélünk.
• Precíz az a mérés, amelynek eredménye reprodukálható, illetve
megismételhető.

szervezőképesség
• Szervezőképesség: időérzék, a feladatok tartalmi, logikai és időrendi
biztosítása.
• A szervezés olyan alkotó tevékenység, amely meghatározott cél
érdekében, az adott kor ismeretanyagának, tudományos
eredményeinek és eszközeinek intézményes felhasználásával
munkafolyamatok és azok ellátására hivatott szervezetek
létrehozására, fejlesztésére, működésük rendjének tartalmi és formai
előírásra, a személyi és tárgyi tényezők célszerű összehangolására
irányul.

önálló munkavégzés
• Személyes eredményességünk nagymértékben függ attól, mennyire
vagyunk önállóan gondolkodni és dolgozni tudó emberek.
• Az önálló munka minőséget és kreativitást követel.
• A túlságosan önálló embernek csökkent a társasági igénye.
• Ez kedvezőtlenül hat a népszerűségére.

Erőegyensúly
• Egy kiegyensúlyozott mérleg egyik serpenyőjében egy
vízzel félig telt pohár van.
Megbomlik-e az egyensúly, ha az egyik ujjadat - a pohár
érintése nélkül - óvatosan beledugod a vízbe?

Igen, a mérleg ki fog billenni. Ahogy az ujjunkat belemerítjük a vízbe, felfelé
mutató erő fog rá hatni.
Arkhimédész törvénye szerint a vízbe merülő vagy vízben úszó testekre
felhajtóerő hat, és ennek az erőnek a nagysága egyenlő a test által kiszorított víz
súlyával.
Newton harmadik törvénye szerint pedig az ujjnak a víz által rá kifejtett erővel
ellentétes irányú és ugyanakkora nagyságú erővel kell hatnia a vízre.
Ez az erő átadódik a pohárnak, majd a mérlegnek.

folyamatos önfejlesztés képessége
• A legtöbb ember nincs tisztában azzal, hogy a sikertelen és a sikeres
emberek alapvetően nem a képességeik terén különböznek
egymástól, inkább abbéli vágyukban, hogy kibontakoztassák a bennük
szunnyadó lehetőségeket.
• Márpedig ha a lehetőségek kibontakoztatásáról van szó, akkor mi sem
eredményesebb, mint elkötelezni magunkat a személyünk fejlesztése
mellett.
• Az önfejlesztés folyamatában a viselkedést a szokások, hiedelmek
megváltoztatása ás az azonnali reakciók átalakulása által a belső
erőforrásainkhoz és képességeinkhez hozzáférjünk.

sikerorientáltság
• A sikerorientált személyiség megtalálja és él az adódó lehetőségekkel,
nem könyököl, nem ragaszkodik görcsösen egy pozícióhoz vagy
egyéb munkahelyi előnyökhöz, hanem élvezi a mindennapok
kihívásait. Magabiztos, nyitott személyiség, akihez szívesen fordulnak
kollégái.
• A teljesítménymotiváció az embernek azt a késztetését foglalja
magában, hogy az életben igyekszik minél nagyobb teljesítményt
elérni, mert ez növeli személyének értékét.
• Az igényszint és a teljesítményszint viszonyára vonatkozólag azt
tapasztalták, hogy az igényszint teljesítése ill. túlteljesítése
sikerélményhez vezet.
• Ha a teljesítményszint alatta marad az igényszintnek, kudarcot él át az
egyén.
• Sorozatos sikerélmény hatására az igényszint emelkedik, kudarcszéria
esetén pedig csökken.

sikerorientáltság
• Az igényszint kitűzése mindig két ellentétes motívum a siker elérésére
és a kudarc elkerülésére vonatkozó késztetés hat egyszerre.
• Ennek a két motívumnak az erőssége és egymáshoz való viszonya
alapvetően befolyásolja a teljesítménykésztetés erejét.
• A sikermotívum alapja a hatékonyságra, az önmegvalósításra való
késztetés, a kudarckerülés hátterében a büntetéstől való félelem, az
eredménytelenség következményeinek az előrevetítése húzódik meg.
• A sikerorientáció és a kudarckerülés a személyiség tartós vonása
lehet, melynek alapján megkülönböztetnek sikerorientált és
kudarckerülő személyiséget.
• A szülői nevelés nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy gyermeke
sikerorientált vagy kudarckerülő személyiséggé válik.
• A siker orientált anya a gyermekének sikeres teljesítményeit jutalmazz
és adottságait ismerve reális feladatvállalásra bátorítja.

elszántság
• Az elszántság az a tulajdonság, hogy valakinek határozott célja van.
• Elszántság nélkül semmire sem megyünk. Éppen ezért, ha komolyabb
terveink vannak, a megvalósítás előtt erősítsük az akaraterőnket.
• Egy 2007-es amerikai kísérletben fény derült egy érdekességre: az
akaraterőt a glükóz hajtja. Vagyis a résztvevők vércukorszintje sokat
esett, amikor számukra nem tetsző feladatokat kellett végrehajtaniuk –
amelyekhez komoly akaraterőre volt szükség.
• Ha az egyes feladatok között cukros italt kaptak, sikeresebben tudták
végrehajtani a következő feladatot.
• Gyakran alábecsüljük a gondolat erejét, pedig ha elképzeljük magunk
elé a sikert, sokkal nagyobb kitartással tudjuk végezni a feladatainkat.

pontosság
• A pontosság bármilyen cselekvésben segít, ha az a célunk, hogy
egyre jobban menjen.
• A tökéletesedés a pontos tettek hosszú láncolatából fakad.
• A pontosság azt jelenti, hogy kifinomultak vagyunk, hogy élvezzük a jól
végzett tetteket, hogy szeretjük minden cselekedetünket.
• Aki összeszedett, az jól tudja használni az energiáját.
• Ez nem csupán azt jelenti, hogy keveset használ belőle, hanem hogy
mindig annyi energiát használunk fel, amennyit a helyzet megkövetel.

önbizalom-önfegyelem-önismeret
• Az önismeret egy hosszú és következetes küzdelemmel járó belső
folyamat eredménye.
• Társadalmunk jelentős hányada küzd vagy küzdött valamilyen
önértékelési problémával.
• A serdülőkorban ez szükségszerű állapot, de tipikus esetben e
folyamat végén szilárduló énképpel a birtokában vág neki a felnőtté
válás útjának az egyén.
• Azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy a mai kor nem kedvez
önmagunk megtalálásának és az önbizalom egészséges fejlődésének.
• Az önbizalomhiány felületileg csak ideig-óráig kezelhető, azonban az
önbizalom fejleszthető.

önbizalom-önfegyelem-önismeret
• Az embert a társadalmi fejlődése rákényszerítette az önfegyelem
gyakorlására. Kiderült, hogy aki képes volt visszafogni magát már ilyen
kicsi korában, azok az életben sikeresebbek, önállóbbak lettek,
stabilabb lett a személyiségük.
• Az önbizalom nem növekedhet önismeret nélkül.
• Ha nem ismerjük önmagunkat, akkor – félelmeink miatt - önbizalom
helyett erőszakosságunk növekszik, és gyorsan kialakulhat bennünk
az önbizalom jelmezébe bújtatott kisebbrendűségi érzés: az önteltség.
• A látszólagos magabiztosság csak képzelgés, nem belső erő.
• A beképzelt, önmagát nem ismerő, ember beleképzeli magát az
önbizalommal teli, önmagát ismerő ember szerepébe, és annak torz
utánzatát erőlteti.

A tea lehűtése
• Nyikolaj üzleti ügyben Visnyij Volocsokba utazik. A szállodában nincs
konyhai felszerelés (igazság szerint semmilyen más felszerelés sincs),
Nyikolaj tehát magával visz egy elektromos melegítőt, hogy vizet
forralhasson.
• Reggelente teát főz, majd cukrot tesz bele, és várja, hogy iható
hőmérsékletűre hűljön.
• Némely reggeleken kicsit később, a már hűlőfélben lévő teába teszi
bele a cukrot.

Mikor hűl le hamarabb a teája?
Bármely hőátadási folyamatra igaz, hogy minél nagyobb a két test közötti
hőmérséklet-különbség, annál nagyobb közöttük a hőcsere.
Ebben az esetben a második test a tea körüli levegő. A tea egységnyi idő alatti
hővesztesége nagyobb tehát, ha a tea maga melegebb.
Ha Nyikolaj azonnal beleszórja a teába a cukrot, akkor ezzel mindjárt kezdetben
lecsökkenti a tea hőmérsékletét, a cukor oldódása endoterm folyamat lévén, s
ezzel egyszersmind csökkenti a tea hőleadását.
Következésképp a későbbi cukorhozzáadás a gyorsabbik módszer.

alaposság
• Az alaposság egy nagyon fontos kompetencia egy mérnöki munkában.
A tevékenység egyik alapja.
• A tervezési, szerevezési folyamat minden esetben alapos munkát
igényel, hisz legtöbb esetben komoly felelősséget kell viselni a
mérnöknek.
• Munkájának eredménye egy olyan termék, eljárás amelynek hibája
súlyos következményekkel jár.
• Ugyanakkor alapossághoz idő kell, ami a mai munkahelyen korlátos.
Az idő mellett egyre kifinomultabb munkamódszerek. Tehát vagy az
időgazdálkodásunk javításával tudjuk az alaposságunkat növelni, vagy
a munkamódszereink tökéletesítésével.
• Meg kell azonban jegyezni, hogy a felnőttkori alaposságra való
törekvésünket a gyermekkori szülői-tanár elvárások, így a
szokásrendszerük kialakulása is befolyásolja.

rendszerszemlélet
• A rendszerszemlélet egy komplex megközelítési módszer, amelynek
alapelve, hogy egy rendszer nem egyszerűen az alkotóelemek
halmaza, hanem azoknak együttesként viselkedő egysége.
• A rendszerszemlélet lényege: a valóság minden eleme, az alapvető
különbözőségek ellenére igazi egységet alkot, mely lépcsőzetesen
teljesedik ki.
• Minden egyes elem önálló lépcsőfok, mely a véletlenszerűség
eseményei révén válik el a többitől, és az un. holisztikus
leegyszerűsítés művelete által minden visszavezethető az egyszerűbb
lépcsőfokokra.
• Vagyis a világ minden egyes megnyilvánulása visszavezethető a
megnyilvánulás kiváltó okára.

rendszerszemlélet
• A rendszerszemlélet alapelve, hogy egy rendszer nem egyszerűen az
alkotóelemek halmaza, hanem azoknak együttesként viselkedő
egysége.
• Az alkotóelemeket nem lehet a rendszerből kivéve önmagában
vizsgálni, ezért összefüggéseket és folyamatokat vizsgál.
• A rendszerszemlélet kiindulópontja, hogy a világ egy egységes
egészet alkot, amelynek lényegi jellemzője, hogy folyamatosan
változik.
• A rendszerszemlélet komplex megközelítési módszer, amely azt állítja,
hogy ha valamilyen problémára valódi megoldást akarunk találni, akkor
rendszerszemléletű válaszokat kell keresnünk, vagyis
összefüggésében és folyamatában kell látnunk a dolgokat.

rendszerszemlélet
• Ehhez feltétlenül ismernünk kell az adott rendszer működését.
Hiányában két alapvető hibát követhetünk el:
• 1. Nem figyelünk az ok-okozati összefüggésekre. Következménye,
hogy tüneti kezelést végzünk.
• 2. Nem vesszük figyelembe a teljes rendszert. Következménye, hogy
beavatkozásunkkal a rendszer más részeiben kárt okozunk.
Tudatában kell lennünk annak, hogy a rendszer elemei összefüggnek,
ezért minden beavatkozás a rendszer minden elemére hatást fejt ki.
• Amíg tehát nem értjük a kiváltó okokat, csak tüneti kezelést, vagy
látszateredményt tudunk elérni. Ha nem összefüggéseiben vizsgáljuk
a folyamatokat, állandóan újratermelődik a probléma.

A sziklamászó
• Egy 40 méter magas függőleges sziklafal tetejéről egy
hegymászó le szeretne jutni. Semmije sincs, csak egy 30
méter hosszú kötele és egy bicskája.
• A sziklafal felénél, azaz 20 méteres magasságban van egy
kiszögellés, ahol megállhat.
• A sziklafal tetején vagy a kiszögellésnél odakötheti a
kötele végét, de azt rángatással távolról kioldani nem
tudja.
• Ugrani nem ugorhat.
Hogyan tud lejutni?
A hegymászó egy 10 és 20 méteres darabra vágja a 30 méteres kötelét. A 10
métereset odaköti a szikla tetejéhez, és a másik végére csinál egy pici hurkot,
amin keresztüldugja a másik kötéldarabot úgy, hogy 10-10 méter lógjon le a hurok
mindkét oldalán. Ezután leereszkedik a 10 méteres kötelén a hurokig, majd a
dupla kötélen leereszkedik a peremig, ahol a 20 méteres kötéldarabot le tudja
húzni. Végül a peremről leereszkedik a 20 méteres kötéllel.

Köszönöm a figyelmet!

Dr. Mészáros Attila
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