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Kompetencia-fejlesztő csoportfoglalkozás 

 
Beszámoló a DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező 

szociális célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében megvalósult Kompetencia-fejlesztő 

csoportfoglalkozásról. 
 
 

Megvalósító: 
Név: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 

Székhely: 7621 Pécs, Apáca u. 2. 
Adószám: 21177923-2-02 
 

Helyszín: Alsómocsolád, 108/1 Hrsz. 
 

Időpont: 2015. március 16. – 2015. március 20. 
 
Tréner: Spirk Nikoletta okleveles pszichológus 

  
 

A foglalkozás célja 
A résztvevők tudást szereznek a pozitív életvezetéshez szükséges készségekről, 

az ehhez szükséges kompetenciáik fejlődnek. Megismerik a társadalom és a 
személyes környezet alapvető működéseit, a személyiségre gyakorolt hatásukat. 
Megtapasztalják a kirekesztés általános működését, valamint szembe néznek 

saját előítéleteikkel. Felismerik a saját döntéseik és kezdeményezéseik 
fontosságát. Megtapasztalják a különböző kommunikációs típusok jellemzőit és 

azok magukra és a társakra gyakorolt hatásait. 
 
A képzés során megszerezhető kompetenciák 

 egyéni és társadalmi felelősség 
 befogadás, előítélet mentesség 

 sokszínűség értékként kezelése 
 tudatos életvitel 
 deviáns viselkedések elkerülése  

 stressz kezelés, pozitív megküzdési stratégiák 
 segítség keresése/kérése 

 
A képzés módszerei 
A képzés – a témáknak köszönhetően is – elsősorban tapasztalati alapú, nem-

formális tanulási módszerekkel dolgozik. A módszertan a kooperatív munkára, a 
résztvevők interaktivitására és a folyamatos önreflexióra épült. Az alkalmazott 

gyakorlatok sokszínűek, az önálló munkától, a kis és nagy csoportos feladatokon 
keresztül, a szituációs- és szerepjátékokon át az önkifejezésig széles skálán 
mozognak.  

 
Csoportlétszám 

A képzésen résztvevők létszáma: 12 fő 



 

 

 
 

A tervezett képzési idő 
A képzés időtartama összesen 30 aktív óra volt, ahol figyelembe vettük a 

résztvevők előzetes tapasztalatait és a csoport saját ritmusát.  
 
Tematika 

 
I. nap  

 
Önismeret, a résztvevők ismereteinek elmélyítése 

 Nyitókör – bemutatkozás, egyéni elvárások tisztázása.  

 Szerződéskötés – amely a csoport együttműködését szabályozta: 
telefonhasználat, cigi szünet, véleményt E/1 személyben, tegeződés, 

tisztelet, vélemények különbözhetnek, egymás meghallgatása, aktivitás. 
 Komfortzóna, Tanulási Zóna, Pánikzóna – a termet 3 részre osztottuk, 

majd különböző tevékenységeket/élethelyzeteket soroltunk, ahol 
mindenkinek el kellett döntenie, az mennyire része az életének, mennyire 
könnyű. 

 Négyzet – mit árulsz el magadról. 
 Rajzolj egy sárkányt – egy résztvevőt megkértem, hogy egy megadott 

képet meséljen el a csoportnak, a többiek pedig próbálják lerajzolni. Arra 
hívtuk fel a figyelmet, hogy mennyire mást érthetünk egy-egy fogalom 
alatt. Nagyon jól működött, hiszen a tréning során félreértések esetén elég 

volt visszautalni, hogy „emlékeztek a sárkányra?”. 
 Önismeret fontossága, alapjai – rövid előadás, saját élmény megosztása. 

 
Ebéd 

 

 Önismereti előadás: Johari ablak-elmélet megismertetése. 
A JOHARI ablak - Többféle modell létezik az emberi személyiség, illetve 

tudat leírására. A Johari ablak az ént négy részre osztja. A mellékelt ábrán 
az A, B, C, D betűk jelzik ezeket a területeket. Az önmegfigyelés, 
viselkedésünk vizsgálata különféle szituációkban, érzéseink nyomon 

követése, személyekhez, helyzetekhez, eseményekhez, tárgyakhoz 
valóviszonyulásainak tudatosítása, környezetünk visszajelzéseinek nyitott 

befogadása, reakciók megfigyelése, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy 
személyiségünk számunkra rejtett régióiba belássunk. 
 

A mellékelt ábrát a képzés elején felrajzoltuk, elmagyaráztuk használatát, 
azaz a négy terület jelentését. Megkértük őket,, hogy az A és B részekhez 

írjanak be néhány jellemzőt. A C és D részek kitöltését pedig a későbbi 
játékok után szorgalmazzuk. Érdemes gyakran felhívni a figyelmet 
használatára, hiszen ezzel mintegy mérhetővé válik az önismereti 

folyamat. A Johari ablak bármikor használható (akár ebéd közben is)! 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
A Johari-ablak 

 Tudunk róla Nem tudunk róla 

Mások tudnak róla A 
 
 

 
 

C 

Mások nem tudnak róla B 
 

 
 
 

D 

 
A: személyiségünk azon része, melyet mi is és mások is ismernek 

B: ezt a részt csak mi ismerjük, mások nem 
C: mi nem ismerjük ezt az összetevőt, de mások igen (vakfolt) 

D: személyiségünk eme részére se nekünk, se másoknak nincs rálátása 
(tudattalan) 
 

Minél többet tudunk meg önmagunkról, annál nagyobb lesz az A rész, és 
annál kisebb a vakfolt. Minél nyíltabban kommunikálunk másokkal, annál 

kisebb lesz a B rész. Ez azt jelenti, hogy az A, B, C, D részek nagysága 
változó lehet. 
 

 Életem 3 legfontosabb eseménye – minden résztvevő elmondta (vagy 
lerajzolta) hogy mit tart meghatározónak.  

 Életem filmkockái – kiegészítésként a jelen és a reális jövőkép 
feltérképezése, szintén képi módszerekkel. 

 Saját Johari ablak elkészítése egyéni ív alsó harmadára, és az A dimenzió 

feltöltése. Külső segítségként mindenki általa ismert/fontosnak tartott 
tulajdonságokat sorolt (néhányan saját konfliktusos szituációkat is 

elmeséltek magukról). Tisztáztuk egy-egy tulajdonság jelentéstartalmát, 
értékeit. Nagyon intim hangulatban folyt ez a blokk, a csoport tagjai 
megnyíltak egymás előtt. 

 Johari ablakok C dimenziójának feltöltése. 
 

Napzáró kör 
 

 
II. nap 
 

Nyitókör: reflexió az elmúlt napra 
 Ébred a dzsungel, bemelegítő játék – ki milyen állatnak érzi magát és az 

vajon hogyan ébred fel (mozgással, hanggal együtt). 
 
Önismeret, a résztvevők ismereteinek elmélyítése 

 Varázsbolt és szemétdomb: melyek azok a tulajdonságaik, amelyektől 
megszabadulnának és melyek azok, amelyeket helyettük szeretnének 

magukénak tudni. Ezen tulajdonságokat átbeszéltük, megvitattuk közösen 
(névtelenül) hogy mely tulajdonsághoz mit kell tennie az egyénnek.  



 

 

 
 

 
 Személyiség típusok - Hippokratész, Jung, Kretschmer felosztás 

megbeszélése, hasonlóságok keresése és saját maguk beazonosítása. 
 Milyen vagyok? Avagy a személyiségtesztek világának bemutatása. 

Ügyelni kellett arra, hogy tisztázzam „egy teszt nem teszt”, a tesztek 

eredménye ritkán van kőbe vésve, ha valami nem szimpatikus, azon 
munkával, de változtathatunk! 

 Az eddig áttekintett elmélet és gyakorlatok összefoglalása, rendszerezése. 
 Johari ablakok A, C dimenziójának kiegészítése (folyamatosan a nap 

során). 

 
Ebéd 

 
Önismeret, a résztvevők ismereteinek elmélyítése - az eddig áttekintett elmélet 

és gyakorlatok összefoglalása, rendszerezése 
 

 Kérdőívek kitöltése és értékelése Rudas János: Delphi örökösei című 

könyvből. Közösen történt, mert így volt biztosítható, hogy mindenki értse, 
és végig is gondolj a válaszokat. 

 Énkép - másként 
 Interperszonális készségeim 
 Vérmérséklet teszt 

 Johari ablakok A, C dimenziójának kiegészítése (folyamatosan a nap 
során). 

 
Kommunikáció elméletének rövid ismertetése 

 Szemek kapuja 

 
Napzáró kör 

 
 

III. nap 

 
Nyitókör: reflexió az elmúlt napra 

 Erős szél fúj azokra akik… - bemelegítő játék. 
 
Kommunikáció 

 Toronyépítés 2 csoportban: mindkét csoport ugyanolyan tartalmú 
csomagot kap és a feladatot: magas, stabil és szép tornyot kell építeniük. 

Az a csapat nyer, akié magasabb, megáll támaszték nélkül és szép is. A 
feladatban a csoportszerepek, irányítás-irányíthatóság, vélemények 
kifejezése, probléma megoldási készségek megfigyelése került előtérbe. 

 
Ebéd 

 
Kommunikáció, együttműködés élményének átbeszélése a Toronyépítő játék 
kapcsán felmerült érzelmek, tapasztalatok élménye mentén. Kommunikációs 

alapismeretek. 
 



 

 

 
 

 
 Ház, fa, kutya – Páros feladat: minden pár két tagja egymással 

szembefordulva foglal helyet, térdük összeér, rajta elhelyezve a papírlap 
az alátéttel, és a filctollat mindketten megfogják. Mindenki hunyja be a 
szemét és képzeljen el egy tetszés szerinti tájat, benne egy házzal, a ház 

mellett egy fával, mellette, kutyával. Engedjék szabadon képzeletüket. 
Kb.2-3 perc múlva szavak nélkül, teljes csendben rajzoljanak, a filctollat 

együtt fogva, egy képet, amin van egy ház, egy fa és egy kutya. Amikor 
minden pár elkészült a feladattal, a képeket közszemlére tettük. A párok 
beszámoltak érzéseikről, tapasztalataikról és megbeszéltük milyen 

élményeket szereztek a non-verbális kommunikációval, az empátiával, 
egymás befolyásolásával kapcsolatban. Külön kitértünk a vezetésre a 

játéktól függetlenül is. 
 Feldarabolt négyzetek – Öt csoportban kaptak 1-1 borítékot, amelyben 

10*10-es feldarabolt négyzetek voltak. A feladat során beszéd, mutogatás 
nélkül kellett minden csoportnak kiraknia egy teljes négyzetet.  

 

Napzáró kör 
 

 
IV. nap 
 

Nyitókör: reflexió az elmúlt napra 
 Körmasszázs, bemelegítő játék. 

 
Kommunikáció, együttműködés 

 Leila története – előítéletek, sémák, attitűdök 

Ez a mese úgy kezdődik, hogy Leila szerelmes Mohammedbe. Nagyon. 
Egész nap vágyódik utána, de sajnos Mohamed a krokodiloktól hemzsegő 

folyó túlsó partján lakik. Egy szép napon Leila felkerekedik, elmegy 
Ahmedhez, és kéri őt, vigye el a csónakján Mohamedhez. Ahmed azonban 
visszautasítja a kérést. Ezután Leila Alit kér meg – de Ali egy ajánlattal áll 

elő: átviszi a lányt a folyón, ha cserébe nála tölti az éjszakát. Leila megköti 
az alkut Alival. És másnap végre találkozik Mohameddel, akinek elmeséli 

viszontagságait. Mohamed azonban visszautasítja a lány közeledését, és 
hazakergeti őt. Míg Leila szomorúan bandukol hazafelé, összetalálkozik 
Jaffarral, s elmeséli neki a hányattatásait – Jaffar erre jól elveri 

Mohamedet. 
 

A csoport tagjai szimpátia sorendet állítanak fel. 
Új információkat tudtunk meg a szereplőkről! Leiláról kiderült, hogy 16 
éves, és Mohamed, akibe szerelmes kétgyermekes apuka, történetesen 

Leila tanára. Ahmedről megtudjuk, hogy ő Mohamed kollégája, aki nagyon 
szeretne kimaradni ebből a szerencsétlen szerelmi ügyből, ráadásul rossz 

ötletnek is tartja a látogatást a folyó túlpartján. Ali (a gonosz ajánlattevő) 
igazából Leila nagypapája, aki azért kéri a lányt, hogy töltse nála az 
éjszakát, hátha reggelre letesz a reménytelen vállalkozásról. És végül 

Jaffarról megtudjuk, hogy ő egy dühöngő őrült, odavan Leiláért, és 
mindenkit megver, aki neki fájdalmat okoz. 



 

 

 
 

 
 Thomas Kilman féle kommunikációs és konfliktuskezelési stratégiák 

felosztása, jellemzők összegyűjtése, egyes jellemző mondatok 
összegyűjtése. 
 

A versengő stílus mindig a győztes és vesztes helyzetre játszik. A 
cél a másik legyőzése, megegyezésre nincs törekvés. Az eredmény, azaz 

a győzelem mindig a másik rovására, azaz a veszteségére valósul meg. 
  

Az alkalmazkodó stratégia követője lemond érdekei és vágyai 

érvényesítéséről, amint konfliktushelyzetben találja magát. Nem tudja 
vagy nem is akarja felvállalni a konfliktust. 

  
Az elkerülő stratégia követői ugyan nem mondanak le az 

érdekeikről, de a konfliktushelyzetet kerülik. A legfontosabb és elsődleges 
cél, hogy a konfliktushelyzetben észrevétlen maradjon. A háttérben a 
megfélemlítés, a kényszer vagy érdek állhat. 

  
A kompromisszumkereső stratégia során a felek közösen 

elfogadható megoldásra törekszenek, melynek eredménye mindkét fél 
érdekeinek és elvárásainak megfelel. természetesen mindkettőjük 
számára a kompromisszum visszalépés, azaz kisebb eredménnyel jár, 

mint amit eredetileg elterveztek. Ezt a stratégiát a rövidtávú, gyors 
konfliktuskezelésre használják, de a kölcsönös részengedmények 

csökkentik az elért eredményt. 
 
A problémamegoldó (győztes-győztes azaz win-win) stratégia során 

a konfliktushelyzetben a felek olyan megoldásra törekednek, melyek 
mindkét fél érdekeinek és szükségleteinek, meggyőződésének 

megfelelnek. Természetesen ehhez az együttműködés nagyon magas 
szintje szükséges. Az együttműködés mellett az empátia, a megértés, az 
önérvényesítés és az önalávetés is fontos tulajdonság. A megoldás ez 

esetben a konfliktus hosszú távú kezelését jelenti, s a felek nagymértékű 
elkötelezettségével jár. 

 
Az, hogy ki melyik konfliktuskezelési módszert alkalmazza, elsősorban 
személyiségfüggő. Természetesen a felsorolt stratégiák közül az asszertív 

hozzáállással elérhető problémamegoldó módszer bizonyul 
leghatásosabbnak. A konfliktus kezelése során a következő lépéseket 

érdemes észrevenni, kiemelni és ezek mentén haladni: 
 
* A probléma felismerése és tudatosítása 

* A másik nézőpont megismerése 
* A másik fél gondolatainak megismerése és megértése 

* A megértett gondolatok átfogalmazása és visszatükrözése 
* A saját nézőpont megfogalmazása és ismertetése 
* Törekvés a közös megoldás megtalálására 

* Megoldáskeresés, opciók, lehetőségek vizsgálata 
* A megoldás nyomon követése 



 

 

 
 

 
 Old meg… szituációs feladatok különböző konfliktus-megoldási 

stratégiákkal (étterem, munkahelyi vita, bolt, baráti félreértés…). 
 Tojás üzlet - A csoport tagjai 2 csoportot alakítanak, mindkét csoport kap 

egy-egy feladatleírást/feladatlapot majd a különböző szerepek szerint kell 

viselkedniük. A szerep szerint cél, hogy minél több tojást szerezzenek a 
csoportnak. (de ha odafigyelnek a szövegre, rájönnek, hogy szükségtelen 

a versengés). 
 
Ebéd 

 
Tréning – Kommunikáció, együttműködés, konfliktuskezelés 

 Amit a konfliktusokról tudni illik- Glasl konfliktus elmélete alapján  
Mindennapi életünk része, a különbség csak abban van, hogy ki miként 

reagál rá és miként kezeli, esetleg kerüli a konfliktusokat. A szó hallatán 
szinte mindenkinek negatív asszociációi támadnak, s elfeledkezünk arról, 
hogy egy konfliktus adott helyzetben energiákat szabadít fel, 

kísérletezésre biztat és mozgósít. Ez a konstruktív konfliktus. 
 

Ennek ellentéte a destruktív, a romboló konfliktus. Erre általában akkor 
kerül sor, ha a véleménykülönbség egyenlőtlen felek közt lép fel, s 
nincsenek tisztázva a követendő szabályos s az egyetértés csekély.  

 
Friedrich Glasl osztrák közgazdász, a szervezetfejlesztés professzora 

dolgozta ki kilenclépcsős modelljét, melyben a konfliktus kiterjedését 
ábrázolja. A konfliktus megoldási lehetőségeinek tekintetében ezt a kilenc 
szintet három csoportba sorolja. 

 
1. Megkeményedés: A konfliktusok kiterjedésének első szintjén valamely 

kiváltó tényező miatt feszültség alakul ki a felek között.   
 
2. Vita: Ezen a szinten a szemben állás felszínre kerül. Nyílt vita alakul ki a 

felek között, amely hordozza a konstruktivitás lehetőségét is. 
 

3. Szavak nélkül: Ha az érintettek a vita szintjén nem tudták megoldani a 
konfliktust, a következő fokozatban visszavonulnak a közvetlen érintkezéstől. 
Megszakítják egymással a kapcsolatot, kerülik egymást. 

 
4. Koalíció: A negyedik szinten az érintettek harmadik felet vonnak be a 

maguk oldalán. A szövetségesnek elsősorban a szemben állás, a negatív 
beállítottság lelki megerősítése a funkciója.   
 

5. Tekintély elleni támadás: Az ötödik fokozatban a felek egymást 
megtámadják elsősorban a szövetségesek, külső szemlélők figyelmének 

felkeltésével. Cél a másik leleplezése, tekintélyének rombolás a többiek előtt.   
 
6. Ultimátum: Ezen a szinten a felek belső feszültsége tovább nő, aminek az 

lesz a következménye, hogy kölcsönösen megfenyegetik egymást. Komoly 
következményekkel járó ultimátum és ellen fenyegetés hangzik el.   



 

 

 
 

 
7. Korlátozott megsemmisítő támadás: A fenyegetések nem hatottak, az 

ellenérzés tovább nő. Egymásról rossz szándékot feltételeznek, és jogosnak 
éreznek akár erőszakos eszközöket is használni. Felléphet a fizikai erőszak, 
de a másik fél megsemmisítése bizonyos helyzetekben a verbalitás szintjén is 

lehetséges. 
 

8. A másik fél teljes megsemmisítése: A károkozás határai feloldódnak. Ezen 
a szinten a cél a másik fél rendszereinek teljes szétrombolása.   
 

9. Megsemmisítés bármi áron: A cél továbbra is az ellenfél teljes 
megsemmisítése, de ezen az utolsó szinten felek felvállalják a jelentős saját 

veszteséget is, szélsőséges esetben a saját megsemmisülést is. 
 

A konfliktus kiterjedési skála első fokozatainál még lehetséges a konstruktív 
megoldás, a nyertes-nyertes (win-win) helyzet elérése - akár külső közvetítő 
bevonása nélkül is. A skála végén egyre inkább vesztes-vesztes 

megoldásokat láthatunk, itt már külső segítség hatalmi kényszer formájában 
lehet hatékony. 

 
Napzáró kör 
 

 
V. nap 

 
Nyitókör: reflexió az elmúlt napra 

 Szeretem - nem szeretem, bemelegítő játék. 

 
Konfliktuskezelés 

 A konfliktuspartnerrel való azonosulás - Egy önként jelentkező elmesélt 
egy történetet, amely számára nagy jelentőséggel bír, a mai napig 
feldolgozatlan és egy személyes konfrontáció áll a középpontjában. Az eset 

közös megbeszélése után a mesélőnek és egy önként jelentkezőnek el kell 
játszania a történetet, de úgy, hogy a mesélő nem saját, hanem a 

konfliktus partnere szerepét játssza. A történet újbóli átélése, a konfliktus 
partner szemszögének alapos megismerése és az esetmegbeszélés 
hivatott arra, hogy megtanulják a résztvevők a konfliktus partnerrel való 

azonosulást, melyet a mindennapi életben is alkalmazhatnak. 
 Az asszertivitás játékai - A játék célja az volt, hogy a konfliktushelyzetben 

lehetséges három viselkedésmódot (agresszív, asszertív, szubmisszív) újra 
tisztázza, a tagoknak lehetősége legyen szerepjátékokon keresztül a 
különböző megoldási módokat kipróbálhassanak. Nagyon nehéz volt arra 

figyelni, hogy ne csússzanak bele a csapattagok személyeskedésbe, ez 
nagyon sok energiát vett el a tagoktól is! A játékot megbeszélés követte a 

csoporttal, ki mit látott, hogyan sikerült a konfliktust megoldani, mennyire 
voltak tényleg agresszívek, asszertívek vagy szubmisszívek a szereplők. 

 

Ebéd 
 



 

 

Az eddig áttekintett elmélet és gyakorlatok összefoglalása, egyéni 
használhatósági tervek elkészítése 

A hét értékelése, záró kör. 
 

Az értékelés során 5 dolog mentén kellett értékelniük  
 

 ami nagyon jó volt 

 valami, amire felhívta a figyelmemet 
 ami rossz volt 

 amit hazaviszek 
 ami rövid volt 

 

 
 

 
 

 
 
 

A csoport a kezdeti bizalmatlanság után nagyon megnyílt, olyan személyes 
dolgokat is megosztottak egymással, amikre ritkán van példa. Nagy nehézséget 

jelentett, hogy kognitív képességeiket tekintve különbözőek voltak a 
csoporttagok, vigyázni kellett, hogy ezt ne éreztessem Velük. Ezért beszéltük át 
az összes tesztet közösen, szinte közösen felolvasva értelmeztük azok jelentését. 

Így hasznosabbnak tűnt, mint a véletlenszerűen beikszelt válaszok asszimetriáját 
értelmezni. Többször kellett az aktivitás és a véleménynyilvánítás szabadságának 

szabályára felhívni a figyelmet, de hamar hívó szó lett a „sárkány” (utalva a 
sárkányrajzos feladatra) vagy a „Leila”. 
 

 
 

 
 
 

Pécs, 2015. március 20. 
 

 
 
 

 
 

                                                                                   
  


