
“Ezen én már rég túl vagyok”
“Kommunikáció és önismeret tréninget tartottam egy 6 fős csoportnak, akik gyártásvezetői szakon 
tanultak. Az első óra jól ment, átbeszéltük a tantárgy céljait és a résztvevők elvárásait. A második 
órára egy olyan önismereti gyakorlattal készültem – amit korábban már többször alkalmaztam – és 
melynek célja, hogy elkezdjünk beszélgetni a különböző személyiségtípusokról, és hogy miért 
viselkednek különbözőképpen, illetve mindez milyen hatással van az észleléseikre, igényeikre, 
motivációjukra, kommunikációs és döntéshozatali stílusukra. Ennek szemléltetésére egy gyakran 
használt önismereti kérdőívet vittem a csoportba, az úgynevezett MBTI-t (Myers–Briggs Type 
Indicator), mely Jung munkájára alapozva 16 személyiség típust különböztet meg. Első körben, 
miután kitöltötték a résztvevők a kérdőívet, bemutattam a modell elméleti hátterét, és úgy látszott, 
hogy értik és tetszik is nekik. Aztán arra kértem őket, hogy a teszt kiértékelésével azonosítsák a saját 
típusukat, és miután ezt megtették kiscsoportokban beszélgessenek erről. Ezen a ponton úgy tűnt, 
elveszítettem a csapatot, néhányan beszélgettek az eredményeikről, de több diákon is látszott, 
hogy igazából nem érdekli őket ez a téma. Az egyik lány, hívjuk Erzsébetnek, különösen negatív volt, 
és azt mondta:

“Az emberek sokkal komplexebbek annál, mint hogy 16 kategóriával le lehetne írni őket. Én ezen a 
szinten már rég túljutottam a saját önismereti utamon.”

Megjegyezném, hogy Erzsébet a kérdőív alapján nem tudta beazonosítani a saját típusát, legalább 
is ezt mondta.
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IDENTITIES OF THE NARRATOR AND THE PERSON(S) TRIGGERING THE SHOCK

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.

20 éves magyar nő.

Gyártásvezetőnek tanul.

Középosztálybéli. 

A MÁSIK SZEMÉLY(EK)

46 éves magyar nő.

Készségfejlesztő tréningeket 
tart fiatalok számára. 

Mester fokozattal rendelkezik.

Középosztálybeli.

Az elbeszélő

Közös bennük a nemük, a nemzetiségük és a 
társadalmi osztályuk. 

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

HASONLÓSÁGOK / KÜLÖNBSÉGEK

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.

5 másik résztvevő, akik az osztályt alkotják.

MÁS EMBEREK JELEN

Egy kis osztályteremben történt az incidens.

FIZIKAI KONTEXTUS

Nincs.

KORÁBBI KAPCSOLÓDÁS, ELŐZMÉNY
 

A jelenlevők mindegyike gyártásvezetőnek tanult. Úgy 
tűnt, mindannyian Erzsébetet támogatják szemben a 
tanárral.

 

TÁGABB SZOCIÁLIS KONTEXTUS



AZ ELBESZÉLŐ VONTATKOZTATÁSI KERETE

ELVESZETTSÉG ÉRZÉSE

SZOMORÚSÁG

FRUSZTRÁCIÓMEGDÖBBENÉS

A tréning célja: segíteni a résztvevőket saját maguk és 
mások viselkedésének a megértésében, hogy miért 
reagálunk eltérő módokon különféle helyzetekben.

Egy önismereti tréningen az egyik diák azt mondta a 
tanárnak: „Én ezen a szinten már rég túljutottam a 
saját önismereti utamon.”

.”

Önreflexió, mint módszer: a narrátor úgy 
gondolja, hogy az önreflexió kiemelt 
jelentőségű, mivel az önismeret csak ennek 
segítségével fejleszthető.

Minél jobban beleadsz mindent egy gyakorlatba, annál több 
hasznod lesz belőle: a résztvevőknek dolgozniuk kell 
magunkon, hogy tanuljanak valamit.

Tréneri szerep: a tréner feladata, hogy olyan gyakorlatokat 
valósítson meg, melyek során a résztvevők ténylegesen 
elgondolkodnak saját magukon, nem az a cél, hogy csak 
kipipáljuk a feladatot.

Elvárt viselkedés a trénertől: Legyen rugalmas, ne 
ragaszkodjon az előre kitalált tervhez. A narrátor 
úgy érezte, hogy el kellett volna engednie az 
eredetileg kidolgozott óratervet és a konfliktussal 
kellett volna dolgoznia.  

Résztvevőktől elvárt reakció: A narrátor 
azt gondolta, hogy a résztvevők biztosan 
szeretni fogják a gyakorlatot, mivel ennek 
segítségével sokat tanulhatnak magukról és 
egymásról. Azonban szomorúan látta, hogy 
a diákokat nem igazán érdekli a feladat.

A meggyőződés, hogy bármilyen eszköz vezethet érdemi párbeszédhez: a 
narrátor meggyőződése hogy bármilyen modell – különösen az alkalmazott 
személyiség teszt – jó kiindulási pont lehet ahhoz, hogy magunkról gondolkodjunk 
és beszéljünk, reflektáljunk a különbségeinkre. Csalódott volt, hogy ahelyett hogy 
ebbe az irányba ment volna a gondolkodás, inkább az került előtérbe, hogy miért 
nem tetszik a feladat.

Türelem, mint érték: A legtöbb hasznos 
gyakorlat megköveteli, hogy az emberek kicsit 
lelassuljanak és időt szánjanak a részvételre.

Egy egyszerű gyakorlat könnyen 
alkalmazható: a narrátor nem gondolta, hogy a 
gyakorlat különösebben bonyolult lenne, vagy 
nagyobb fokú bizalmat igényelne a 
résztvevőktől.

Azok, akik már mesterei egy feladatnak, azok nem 
akadnak fenn rajta: a narrátor azt gondolta, hogy maga a 
jelenség, hogy Erzsébet frusztrált lett, azt jelezte, hogy 
mélyebb önismeretre lenne szüksége, akár abból 
szempontból hogy jobban kezelje  a frusztrációját vagy hogy 
konstruktívabban ki tudja fejezni azt.





Egy önismereti tréningen az egyik diák azt 
mondta a tanárnak: „Én ezen a szinten már rég 
túljutottam a saját önismereti utamon.”

Az emberek nem sorolhatók dobozokba, 
kategóriákba: Az emberek komplexek, nem 
írhatók le 16 kategóriával

AZ INCIDENSBEN SZEREPLŐ MÁSIK SZEMÉLY,  “ERZSÉBET” REFEERENCIA KERETE

Az intimitás fontossága: A saját magamon való dolgozás 
az én ügyem, nem fogom analizálni magam idegenek 
előtt.

Az elméleteknek nincs közük a való élethez: A 
kutatók által létrehozott kategóriák csak 
elméletek, nem segítik a magunkról való tanulást 

Idősebb emberek tapasztalatai: nem 
annyira releváns egy idősebb személytől 
hallani a személyiségfejlődésről, mert ő 
még egy másik korban élt, nem érti a 
fiatalabb generációkat.

Trénertől elvárt magatartás: Ne hozzon a többiek előtt 
kellemetlen helyzetbe, ne tegyen fel feszegető kérdéseket.  
Látnia kellene, hogy kellemetlenül érezzük magunkat, anélkül 
hogy szóvá tennénk.

A tisztelet szerepe: A résztvevők nem tisztelik a 
tanárt pusztán a státusza miatt. Ha a tanár a 
viselkedésével frusztrációt okoz, hozza helyre a 
helyzetet, oldja meg. 

Gyorsabb tempó iránti szükséglet: A 
lassú feladatokkal az időnket 
vesztegetjük.

Ha nem tudom beazonosítani saját magamat egy 
önismereti teszt során, valami baj van velem (vagy a 
teszttel):  Lehetséges, hogy Erzsébet zavarba jött attól, 
hogy egyik kategóriába sem illik, és úgy érezte nem tudta 
jól elvégezni a feladatot .
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