
„Túlzott közvetlenség a tekintély rovására megy”
„Alapítottam egy tréning központot, ahol fiataloknak tartunk pop menedzser képzést. Az volt a 
célom, hogy szakmailag megfelelően felkészítsem őket, de egyben közösséget is szerettem volna 
formálni belőlük, mivel azt vettem észre, hogy a fiatalabb generációk nagyon magányosak, 
általában alkalmazásokon keresztül kommunikálnak egymással, nem képesek kifejezni az 
érzelmeiket, és nincsenek közeli barátaik. Ennek érdekében a tréning foglalkozások mellett 
szerveztem kirándulásokat és egyéb programokat, ahova az összes tanulót meghívtam minden 
évfolyamról. A tanulók szakmai értékelését is nagyon liberálisan kezeltem. Voltak vizsgáik, de a 
szemeszter során több alkalmammal is lehetőségük volt a kiválasztott időpontban letenni a 
vizsgákat. Egy idő után elkezdett feltűnni, hogy az egyik lány (nevezzük Brigittának) hirtelen kitűnő 
eredményt kezdett elérni a vizsgákon, míg előtte még a 20%-ot is alig tudta teljesíteni. Ez a hirtelen 
változás egyértelműen azt mutatta, hogy előre tudta a kérdéseket, ami nem volt lehetetlen, mert 
segítettem a diákjaimnak megismerni egymást, így megoszthatták egymással a vizsgakérdéseket. 
Amikor Brigitta bejött az irodámba (ahol az asszisztensem is jelen volt), s én ráförmedtem: „Te 
csaltál!” Mire ő azt válaszolta: „Nem, nem csaltam, csak előre tudtam a témaköröket, de az nem 
csalás, így is kellett készülnöm.” Dühös, frusztrált és csalódott voltam, úgy éreztem elárultak, mivel 
rájöttem, hogy a próbálkozásaim, hogy a diákjaimból közösséget formáljak visszafelé sültek el, 
nekem származott károm belőle, mivel a diákok kihasználták a helyzetet. Brigittának sikerült 
megszereznie a kérdéseket az idősebb diákoktól, és ez csak azért volt lehetséges, mert én 
összeismertettem az idősebbeket az újakkal. Úgy éreztem a tervem naiv volt, és az elméletem 
összeomlott.”
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A NARRÁTOR ÉS A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) IDENTITÁSA

23 éves magyar nő. 

Diák (a narrátor képzésén)

Középosztálybeli.

A MÁSIK SZEMÉLY(EK)

37 éves magyar nő. 

Oktató, egy pop menedzser 
képző tréning központ 
alapítója.

Mesterszakos egyetemi 
diplomával rendelkezik.

Középosztálybeli.

A NARRÁTOR

Ami közös bennük: a nemük, a nemzetiségük, a 
társadalmi osztályuk. Amiben különböznek: a 
koruk, a legmagasabb iskolai végzettségük 
szintje, a társadalmi státuszuk, a képzésen 
betöltött szerepük.

HASONLÓSÁGOK / 
KÜLÖNBSÉGEK

KÖRNYEZET

 

A narrátor asszisztense.

EGYÉB JELENLÉVŐ 
SZEMÉLYEK

Az eset egy kis irodában történt. 

FIZIKAI KÖRNYEZET

A tréningekről és a szabad programokról ismerhették 
egymást.

KORÁBBI KAPCSOLAT, ELŐZMÉNYEK

Az iroda a narrátor „rezidenciája” volt, ahol  
egyértelműen  ő volt a főnök.

Az asszisztens jelenléte miatt Brigitta esetleg még 
kínosabban és fenyegetve érezhette magát a konfliktus 
során.

TÁGABB SZOCIÁLIS KÖRNYEZET



A NARRÁTOR „FLORENCE” VISZONYÍTÁSI RENDSZERE

CSALÓDOTTSÁG

DÜH

ELVESZETTSÉG ÉRZETMEGBÁNTOTTSÁG

Egy képzési szervezet vezetőjének szerepe: hogy 
szakmailag megfelelően felkészítse a diákokat, segítsen nekik 
gyakorlatot szerezni, bemutassa őket lehetséges 
munkaadóiknak, és hogy közösséget teremtsen számukra.

Amikor egy képzés vezetője dühödten szembesíti egy diákját 
azzal, hogy csalt a vizsgákon a diák ezt válaszolja: „Nem, 
nem csaltam, csak előre tudtam a témaköröket, de az nem 

csalás, így is kellett készülnöm.”

A diákok céljairól alkotott kép: A narrátor úgy tekintett a diákokra, mint felnőtt 
emberekre, akik hasznos tudásra akartak szert tenni ebben a szakmában, akik 
hálásak, hogy hozzájuthattak ehhez a tudáshoz, akik az általa felkínált tudás miatt 
járnak az ő iskolájába. Csalódott a diákokban (Brigittában), hogy csalással és nem 
felkészüléssel akart túljutni a vizsgákon.

Az őszinteség jelentősége: A narrátor úgy gondolta, 
hogy az őszinteség kulcsfontosságú a diákokkal ápolt 
kapcsolatában és megdöbbenve látta, hogy a diákok 
nem voltak őszinték vele.

A diákokról, mint felnőttekről alkotott kép: A narrátor úgy tekintett a diákokra, mint felnőtt 
emberekre, akik képesek előre tervezni, beosztani az idejüket és energiájukat, amelyet a 
vizsgákra való készülésre szánnak. 

A jó légkör jelentősége: fontos, hogy az oktató 
szabad és biztonságos légkört teremtsen, ahol a 
diákok teljes szabadságot kapnak (arra 
vonatkozóan, hogy mikor teszik le a vizsgáikat, 
hogyan osztják be tanulmányaikat), ahol az 
oktatók és diákok közel kerülhetnek egymáshoz. 
A narrátor megbántva érezte magát, hogy ezt a 
diákok nem értékelték, hanem kihasználták, 
hogy előre megtudják a vizsga témaköröket.

A kölcsönös tisztelet értéke: fontos, hogy az oktató 
felkészült legyen, megtegyen mindent, ami tőle telik, hogy 
segítsen a tanulóknak megszerezni azt a tudást és 
gyakorlatot, amiért jöttek, tisztelje és felnőttként kezelje a 
diákokat. Az is fontos, hogy a diákok viszonozzák ezt a 
magatartást, és tartsák tiszteletben az oktató erőfeszítéseit és 
a szervezet értékrendjét.

Egy oktatási szervezet megítélése: a felkészült diákok 
segíthetnek jó hírnevet szerezni egy oktatási 
szervezetnek. Ha valaki csalás által jut át a vizsgákon, az 
ronthatja az iskola megítélését.





Amikor egy képzés vezetője dühödten szembesíti egy 
diákját azzal, hogy csalt a vizsgákon a diák ezt válaszolja: 

„Nem, nem csaltam, csak előre tudtam a témaköröket, de az 
nem csalás, így is kellett készülnöm.”

A képzés célja: hogy a diákok bizonyítványt 
szerezzenek.

Az oktatók szerepe: hogy összeismertessék a diákokat a 
szakmabeliekkel, hogy munkát szerezhessenek; nem kellene 
ennél többet foglalkozniuk a diákokkal, és kompenzálva is 
vannak, mivel pénzt kapnak a szolgáltatásaikért.

AZ INCIDENS KIINDULÓPONTJÁBAN ÁLLÓ SZEMÉLY „BRIGITTA” VISZONYÍTÁSI RENDSZERE

A diákok szerepe: fizetnek a képzésért, s 
az előírt módon eleget tesznek a 
követelményeknek.

A menedzserekről alkotott kép a pop-szakmában: a 
kapcsolatok kulcsfontosságúak, a tudás és a gyakorlat 
nem nyom sokat a latba ebben a szakmában.

A csalásról alkotott kép: a csalás az, amikor valaki előre tudja a 
vizsga kérdéseket, és bemagolja a pontos, rövid válaszokat 
anélkül, hogy értené őket.

A tiszteletről alkotott kép: azok, akik tisztelik egymást, nem 
kiabálnak egymással, főleg nem mások előtt.

A közösségről alkotott kép: a diákok alkotják a közösséget, és 
segítenek egymásnak úgy, ahogy tudnak. Az oktatók és vezetők 
nem tagjai a közösségnek, ők csak szolgáltatást nyújtanak.
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