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„MINDENT A KOMMUNIKÁCIÓRÓL”

-

 
 

bemutató fotók 
 Post-it

-
kációs módszerekre fókuszálunk, megvizsgálva saját preferenciáinkat és érzékeny pontjainkat, majd megnézzük, 

CÉLOK 

 
proxemika (a kommunikáció során a személyek közötti távolság), szemkontaktus, testtartás, gesztikuláció stb.

 
 
 

anélkül, hogy túl sokat vagy túl keveset nyújtanánk.

1. SOROZAT: A NONVERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA. HOL VANNAK AZ ÉRZÉKENY ZÓNÁIM?

1. 

vagy a saját viselkedésüket, csupán jegyezzék meg mindazokat az érzelmeket, amelyek felmerülnek, anélkül, 
hogy mélyebben foglalkoznának vele. Ezután végigmehetsz az alábbi feladatsoron:

2. 
a jelen pillanatra, a légzésetekre, a saját súlyotokra. „
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„Keressetek üres tereket a teremben és menjetek oda. Figyeljétek a lábatokat és az üres tereket.” 
4. 

zsúfolódjanak össze.)
5. „Ha egyvalaki megáll, mindenki álljon meg. Ha egyvalaki elindul, mindenki mozogjon.” 
6. „Folytassátok a sétálást. Amikor szemkontaktusod alakul ki valakivel, álljatok meg három másodpercre, aztán menj tovább.” 
7. „Amikor szemkontaktus alakul ki, köszöntsétek egymást bármely általatok kedvelt nonverbális módon. Minden 

egyes új találkozásánál próbáljatok ki egy másik üdvözlési módot.”
8. 

a ritmust, mondd az alábbiakat: „az 1-es szám helyett most használjatok egy különös hangot és egy speciális 

9. 

10. 
hogy – egy új partnerrel - ugyanazt az alapgyakorlatot végezzék, de más távolságokat kipróbálva: „Álljatok olyan közel 

-
nyire lehet, anélkül, hogy elvesztenétek azt az érzést, hogy egy pár vagytok.” Majd kér meg a „tükröket”, hogy valami mást 

11. 

-

12. 

jobbra úgy, hogy zárva tartják a kört. Kérd meg, hogy üljenek le.  
14. 

 
 
 
 
 
 
 

„MINDENT A KOMMUNIKÁCIÓRÓL”
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1. SOROZAT 

A kulcsüzenetek az alábbiak: megkülönböztetjük a verbális kommunikációt (ahol szavakat használunk), a 
paraverbális kommunikációt (melynek során hangokkal fejezzük ki magunkat, de szavak nélkül) és a nonverbális 

lehetnek ellentmondások is. Ilyenkor hamar megérezzük, hogy valami nem stimmel (pl. amikor valaki mosolyog rád, 
miközben közli veled, hogy nagyon mérges). 

A kultúrák közötti kölcsönhatások vizsgálata:
 

különbségre (pl. más kultúrák más gyakorlatot alkalmaznak) és milyen kulturális különbségeknek vannak 

 
legnehezebb hozzászokniuk. 

„MINDENT A KOMMUNIKÁCIÓRÓL”

2. SOROZAT: MÁSOK MEGÉRTÉSE

1. 

ábrázolnak kommunikációs helyzeteket, kommu-
nikációs nehézségeket vagy olyan kommunikációs 

-
-

sz, amelyek érzelmeket kavarhatnak fel. 
2. A kinyomtatott képeket a földre vagy a falra helyezd 

végig az összes képet. 

azt a képet, amely számára a legérdekesebb; 
ezután alkossanak csoportot azok, akik ugyanazt a 
képet választották ki.  

4. 
5. 
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6. 
gondolkodása és hogyan élhette meg a helyzetet, majd ezt a post-it-ot is ragasszák a képre, a másik karakter mellé. 

7. 

2. SOROZAT 

 

 

 

3. SOROZAT 

3. SOROZAT: KAPCSOLÓDÁS MÁSOKHOZ

felszállsz a villamosra és felismersz valakit, akivel két hete közösen vettetek részt egy workhopon. Kérd meg a 

a kommunikációban az adott helyzetben. 

dolgozik veled. A kollégák úgy döntöttek, hogy leugranak egy italra. A foglalt szék a gyakornoké, aki a születésnapját 
ünnepli, az üres szék pedig azé a kollégáé, aki becsatlakozik az ünneplésbe. Ismét kérd meg, hogy mutassanak be 
minden lehetséges kommunikációs hibát.

„MINDENT A KOMMUNIKÁCIÓRÓL”
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1. 

köszönünk neki. 
2. 

és szabadság iránti igényét. A második jelenet (vagy bármilyen „ajándék” eset) nagyon jól érzékelteti ezt a két 
végletet. Ceruzát ajándékozni egy kollegának a születésnapra túl kevés, de egy Rolex órát adni éppoly hiba lehet. 

Iránymutató kérdések lehetnek:
 
 
 
 

1. SOROZAT:

3. SOROZAT:
-

szemkontaktus stb.).

-
beszélést.

ELMÉLET

Hivatkozások:
 
 

További háttérolvasmányok:

( )
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