
“Bénák a gyakorlatok!’”

“Kommunikációs tréninget tartottam 7 fiatalnak (mindannyian 20-22 évesek), akik gyártásvezetőnek 
tanultak. Az év éppen elkezdődött, a résztvevők még csak nemrég találkoztak egymással. Azért, hogy 
lazuljon kicsit a hangulat, egy olyan gyakorlattal kezdtem, amelyeket évek óta sikeresen használok 
csoportokkal. 10 kártyát hoztam és azt kértem a bemutatkozáshoz válasszanak ki néhányat, 
melyekről szívesen beszélnek. A kártyákon befejezetlen mondatok voltak (pl. Az én kedvenc …) és 
volt olyan is, amelyen szimbolikus feladat volt (lerajzolva egy háromszög, négyszög és egy kör, 
melyiket választod inkább és miért?). A gyakorlat célja az volt, hogy a résztvevők meséljenek 
magukról.

Miután az egyik résztvevő röviden bemutatkozott, a többiek visszajelzést adtak a beszélőnek (mi 
tetszett abban, amit elmondott, ahogyan elmondta, min lehetne a hatás szempontjából javítani). A 
gyakorlat első fele mindig jól működött, a résztvevők klassz dolgokat meséltek magukról. De a 
visszajelzéses rész nehézkesen működött, nem igazán akartak visszajelzést adni. A tréning végeztével 
visszajelzést kértem résztvevőktől a tréninggel kapcsolatos gondolataikról és az érzéseikről. Az egyik 
lány (nevezzük Magdolnának) azt írta, hogy nem tetszett neki a tréning az elejétől kezdve, mivel az 
volt a feladat, hogy olyanoknak adjon visszajelzést, akiket alig ismer, és ez neki a komfortzónáján 
kívül esik. Huzamosabb ideig együtt fog tanulni ezekkel a diákokkal, és nem feltétlen akar megnyílni 
előttük. Azt is hozzátette, hogy a gyártásvezető csoportban van egyfajta versengés, és mindenki 
magabiztosnak akar látszani. Ezért ő nem akar sem adni, sem kapni visszajelzést, úgy érzi ő túl 
sérülékeny ehhez.

Megkönnyebbüléssel olvastam a sorait, mert azt éreztem, végre megértem, hogy mi ment félre és 
meg is hatott Magdolna őszintesége.

A következő tréning elején azzal indítottam, hogy őszintén felvállaltam, hogy az első alkalom nem úgy 
sikerült, ahogyan terveztem. Megnyíltam a csoportnak, felvállaltam a sérülékenységemet, hogy 



példát mutassak a fiataloknak, ilyet is lehet. Beszéltem arról, hogy előfordul, hogy nem úgy mennek a 
dolgok, ahogy elterveztük, de ez nem tragédia, ha tanulunk a hibáinkból. Azt kértem a csoporttól, 
hogy beszélgessünk arról, mit csináljunk másképp annak érdekében, hogy a következő tréning jobb 
élmény legyen nekik. Egy ponton Magdolna felállt, és azt mondta, “ Az előző tréning gyakorlatai 
bénák voltak, mert nincs közük a valósághoz. Lépjünk tovább!” 
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46 éves magar nő.

Heteroszexuális. 

Mester fokozatú 
egyetemi diplomával 

rendelkezik.

Készségfejlesztő tréner. 

Középosztálybeli.

22 éves magyar lány.

Heteroszexuális. 

Diák, gyártásvezetőnek 
tanul

Középosztálybeli.

Közös bennük a nemük, nemzetiségük és a szociális 
státuszuk. 

Különböző a koruk, a végzettségük és a csoportban 
belül betölött státuszuk. 

Egy kisebb osztályterem. 

A „kommunikációs tréningeket” számos szakma 
szempontjából relevánsnak tekintik, ezért gyakran 
bevonják őket az alap- és továbbképzésbe. Nincs 
egységesség az alkalmazott módszertanokban, a 
megközelítésük és a technikák nagyon 
változatosak.

6 diák, mindannyian gyártásvezetőnek tanulnak.

AZ ELBESZÉLŐ ÉS AZ INCIDENSBEN ÉRINTETT MÁSIK FÉL IDENTITÁSA

is a single 32 years old algerian who's been in France from a year or two. This incident takes place at 
a party after a worshop in which the narrator is a trainer and the other person is a participant.

KONTEXTUS

is a single 32 years old algerian 
who's been in France from a 

year or two. This incident takes 
place at a party after a 

worshop in which the narrator 
is a trainer and the other 
person is a participant.

FIZIKAI KONTEXTUS

A narrátor és Magdolna most találkozott először, ez volt 
a tréning első napja.
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Egy kommunikációs tréningen az egyik diák  így reflektál a korábbi gyakorlatokra: 
“Bénák a gyakorlatok. Lépjünk tovább!”

A kommunikációs tréningen elkerülhetetlen 
hogy megnyíljunk, őszinték legyünk: ha a 
kommunikációnkat szeretnénk fejleszteni, meg kell 
tudnunk nyílni, reflektálni magunkra. Ezek a 
narrátor számára kulcskompetenciák, mivel ezek 
teszik lehetővé, hogy tanuljunk magunkról, 
egymásról. Ezek nélkül a narrátor szerint nem 
igazán lehet a kommunikációs készséget fejleszteni, 
Mivel ez az üzenet nem ment át a csoportnak, a 
narrátor tehetetlennek érezte magát. A diákok nem 
értették, hogy ezek a kompetenciák mennyire 
fontosak lehetnek majd a szakmai karrierjükben.

A tréning feladatokban a részvétel önkéntes: A narrátor 
azt gondolta, hogy a kommunikációs készségek fejlesztését 
egy nyilvános beszéd és az arra adott visszajelzések 
gyakorlattal indítja. A csoport azonban elutasító volt. Mivel 
erre nem számított, zavartnak és tehetetlennek érezte 
magát. Úgy érezte nem igazán tud semmit, és nincs értelme 
erőltetni a gyakorlatokban valórészvételt. 

A fiatalabb generációknak más az értékrendje: A narrátor úgy érezte, lehet hogy már túl öreg a fiatalabb 
generációhoz, nem tud azonosulni a tízen-, huszonévesek értékeivel. Mind a konkrét tréning tapasztalatok, 
mind a tinédzser lánya példájának hatására azt a következtetést vonta le, hogy az imidzs, a mások 
lenyűgözés mindennél fontosabbá kezd válni a fiatal generáció számára. Másrészt a mások iránti tisztelet 
sokkal kisebb jelentőségű.

A résztvevőknek nyitottnak kellene lenni az új gyakorlatokra: 
meg kell tapasztalniuk milyen őszintének és sebezhetőnek lenni, 
mert ebből sokat lehet tanulni. Ha írásban meg tud nyílni egy 
résztvevő, akkor szóban, személyesen is képesnek kellene rá lennie  

A sikeres tréner identitása: A narrátor úgy gondolt 
magára, mint egy profi és sikeres trénerre, aki 
tudatos a gyakorlatok kiválasztásában, jól tud a 
résztvevőkhöz kapcsolódni, és akinek a programjait 
nagyra értékeltek a korábbi résztvevők.  Ebben a 
helyzetben elkezdte magát megkérdőjelezni, lehet, 
hogy mégsem olyan jó tréner: még egy 7  fős 
csoportban sem tudott bizalmi légkört kialakítani, a 
csapat elutasította a feladatoknak. Mindez a saját 
szakmai identitását kérdőjelezte meg.

Módszertan a kommunikáció fejlesztéséhez: A 
narrátor szerint elengedhetetlen a tanuláshoz, hogy az 
ember vállalja a sebezhetőségét, tudjon adni és tudjon 
fogadni visszajelzést. 

Mások lenyűgözésé nem a legfontosabb: 
A narrátor generációjának nem a 
külvilágnak felépített imidzs az elsődleges.  
Úgy érzi, ha túl nagy hangsúlyt helyezünk 
arra, hogy milyen benyomást keltünk 
másokban, az sekélyessé tesz.

A tisztelet megadása: A narrátor úgy gondolja, hogy egy tréning helyzetben a 
résztvevőknek és a trénernek tisztelettel kell egymással beszélni és rosszul érintette a 
Magdolna által használt nyelvezet.  A “lépjünk tovább” sürgetés szintén nem a tiszteletet 
közvetítette a narrátor számára (Magdolna nem tartotta tiszteletben, hogy a tréner dolga 
a menetrend és az ütem alakítása.)
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Egy kommunikációs tréningen az egyik diák  így reflektál a korábbi gyakorlatokra: “Bénák a 
gyakorlatok. Lépjünk tovább!”

A kommunikációs kurzusnak a tárgyalási készséget 
kellene fejlesztenie: Magdolna úgy érezheti, hogy a 
tárgyalási kompetencia fejlesztéséhez a jó benyomás 
keltése sokkal fontosabb, mint az őszinteség és nyíltság 
(ezek akár hátrányt is jelenthetnek). A kommunikáció 
fejlesztésének arra kellene irányulnia, hogy hogyan 
pozícionáljuk magunkat jobban, ahelyett hogy hogyan 
kapcsolódjunk a belső érzéseinkhez és gondolatainkhoz. 
Sokkal inkább a ‘hard’ technikákra kellene helyezni a 
hangsúlyt.

Vannak hasznos gyakorlatok, melyek fejlesztik a 
kommunikációt: Ezek arra tanítanak, hogyan legyünk asszertívak 
nehéz helyzetekben, melyek a valódi élethez közel állnak és gyorsan 
megvalósíthatók.

Szűkösek a lehetőségek a gyártás 
területén: Csak néhányan tudnak 
sikeresen elhelyezkedni ezen a 
területen, sokan versengenek a kevés 
helyért, így nem szabad kiadni a gyenge 
pontjaikat a konkurenciának.

Fontos, hogy magabiztosnak és erősnek látszódjunk: 
ez a siker kulcsa, különben mások nem fognak tisztelni és 
komolyan venni, egyszerűen átgyalogolnak rajtad. Ez egy 
ellenséges környezet, ahol, ha megmutatod a 
gyengeségeidet, mások visszaélhetnek vele. Magdolna ezt 
úgy élhette ezt meg, hogy hiába tárta fel a trénernek, hogy 
miért nem akarják megmutatni magukat egymásnak, 
ennek ellenére a tréner továbbra is erőltette a 
sérülékenység feltárásával kapcsolatos feladatokat.

Az intimitáshoz való jog: Az embereknek joguk van megtartani maguknak a belső 
vívódásaikat még egy tréningen is. Eldönthetik, hogy mit osztanak meg idegenekkel és 
mit tartanak meg maguknak

A MÁSIK ÉRINTETT SZEMÉLY, “MAGDOLNA” VONTATKOZTATÁSI KERETE
 

A trénernek nincs igazi tekintélye, mivel nem egy hivatalos oktató: egy trénernek 
nem jár különösebb tisztelet, mert nem igazi oktató, így nem rendelkezik a diákok által 
elismert tekintéllyel. 

A tréningnek a diákok céljait kellene támogatnia: az 
egyetem hallgatói azért választották ezt az 
intézményt, mert jól felkészült és sikeres 
gyártásvezetőkké szeretnének válni.  Az intézménynek 
ebben kell segítenie, anélkül hogy olyan feladatokat, 
aktivitásokat vetnének be, melyek konkrétan nem 
kapcsolódnak a célokhoz.
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