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A szakmai sikert segítő készségek 
 
 

A stressz kezelése 
 

A stressz a környezetből eredő szellemi, érzelmi megterhelést jelenti. Többé-kevésbé minden 
ember életében jelentkezik, mivel a felgyorsult életmód természetes velejárója. Meg kell tanulni 
kezelni, mivel a rosszul kezelt stresszhelyzetek komoly problémákat okozhatnak az egyénnek. 
Konfliktusba keveredhet a környezetével, később pedig saját magával. Mindkettő veszélyes, mert 
óriási erőket von el, negatív érzelmeket gerjeszt. A rosszul kezelt stressz megtorpanást, visszaesést 
okoz a személyiségfejlődésben, lecsökkenti a teljesítőképességet, egyszóval a biztos kudarcot 
jelenti.  
 
Hogyan felismerni a stresszt? 
 
Stresszre utaló jelek: 

 időzavar, kapkodás 

 feszültség, szorongás 

 általános elégedetlenség  

 fáradság, kimerültség 
 

A nem megfelelően kezelt stressz következményei: 

 teljesítmény csökkenése  

 konfliktusok a környezettel 

 kudarcélmény 

 kilátástalanság, letargia, depresszió 
 
Hogyan kezelni a stresszt? 
 

o megfogalmazni, azonosítani a problémá(ka)t 
o összegezni a teendőinket 
o felmérni a rájuk fordítandó erőt és időt 
o fontossági sorrend kialakítása 
o a sorrend hozzáigazítása az idő- és erőigényekhez 
o mielőtt bármibe is kezdenénk, teremtsünk néhány percnyi (órányi) nyugalmat 

magunknak 
o tartsuk magunkat a felállított menettervhez   
   



 
Rosszul kezeli a stresszt, aki: 
 
*  Nem azonosítja, nem ismeri fel 
*  Nem keresi meg a konkrét kiváltó okot 
*  Nem módszeresen próbálja megoldani, kezelni 
*  Destruktív módon közelíti meg a problémát  
*  Átengedi magát a depressziónak, negatív érzelmeknek 
*  Másokat tesz felelőssé az előállt helyzetért 
*  Külső segítséget vár, anélkül, hogy ennek bármi jelét is mutatná 
 
 
 

Melyek azok a helyzetek, amelyek mindig stresszel járnak? 
Döntéshozatal. A legkisebb döntés éppúgy stresszel jár, mint a magunkat, szeretteinket 

érintő, éveket átölelő, veszteséggel járó döntés. Természetesen a stressz intenzitása normális 
esetben követi a döntés fontosságát, súlyát. Minden esetben ugyanaz a lényeg: a döntés 
halogatásával növeljük, hosszabbítjuk a stresszhelyzetet, amely nem jelenti azt, hogy jobb döntést 
fogunk hozni. Ezért érdemes gyorsan, de legfőképp jól dönteni. A döntést mindig megnyugvás 
követi. Ha ez nem következik be, akkor még nem született meg a döntés. Csak az számít 
döntésnek, amit nem bírálunk felül, nem vonunk vissza. A felülbírálás, bizonytalanság annak a 
jele, hogy csak döntési kísérleteink voltak.  
 

Segíthetsz magadon, ha a következők szerint hozol döntést: 
* Fogalmazd meg pontosan miben, és miért kell döntened! 
* Határozd meg, hogy kétesélyes (igen vagy nem), vagy többesélyes 
(több alternatívás) a probléma megoldása! 
* Ha több lehetőség közül is választhatsz, minden lehetőséget vegyél 
számba, fogalmazd meg őket! 
* Pontosan mérlegelj: mit veszíthetsz, és mit nyerhetsz az egyes döntési 
lehetőségekkel 
* Ha lehetőséged van, kérdezz meg másokat is, akár több személyt is! 
* Ha meghoztad a döntést, ünnepeld meg (örülj egy keveset), mivel a 
döntéshozatal az élet legnehezebb és legbonyolultabb része, bármiről is 
legyen szó! 
* Mindvégig tartsd szem előtt: nem lehet véglegesen rossz döntést 
hozni! Ha úgy érzed, hogy rosszul döntöttél, ne ess kétségbe, mivel 
hamarosan vár rád egy újabb döntés, amellyel változtathatsz 
valamennyit a régin.  

 
Ne feledjük: az élet folyamatos döntéshozatalból áll! 

 



Tehetetlenség. Azok a helyzetek, amelyeknek részesei vagyunk, de nem tudunk kihatni az 
események alakulására, úgymond kiszolgáltatottak vagyunk, stresszel járnak. Ezért törekedni kell, 
hogy minden helyzetben valamennyi befolyásunk legyen a dolgok alakulására. Ha többre nincs 
lehetőségünk, bár próbáljuk megérteni, hogy mi történik körülöttünk, ez is valamennyire könnyíti 
a helyzetünket. 
 
Kímélheted magad (és környezeted), ha nem próbálsz megváltoztatni olyan dolgokat, amelyekhez 
kevés vagy: 
 
* Nem tudsz senkit megváltoztatni a jellemében, erre csak egyedül ők képesek, tehát maguk az 
érintettek!  
* Hatáskörödön kívül esik még az időjárás, a politika, a gazdasági helyzet, a sportmérkőzések, a 
közlekedés, a szomszéd bankszámlája, az áram- és vízszolgáltatás, a törvényhozás, valamint a 
kamaszkorú gyereked is! 
Ne terheld magad feleslegesen olyan gondokkal, melyeket nem tudsz megoldani, mert 
később a megoldható problémákra sem jut majd erőd! 
  
 

Felelősség.  Minden felelősség, amelyet magunkra vállalunk, egyben stressz forrása is. A 
felelősség az élet egyik legnagyobb terhe. Mi számít felelősségnek? Minden ígéret, feladat, amelyet 
magunkra vállalunk, minden helyzet, amelynek kimenetele tőlünk (is) függ. 
 

 
Mielőtt felelősséget vállalnánk, gondoljuk át: 
 

o Mekkora erőfeszítésünkbe telik ez nekünk? 
o Mennyi időre szól? 
o Függ-e mástól is, kitől, és mennyire? 
o Pontosan mi is az, amiért felelősséget vállaltunk? 
o Kinek tartozunk felelőséggel? 

Ne vállalj magadra olyan feladatokat, amelyeket nem tudsz teljesíteni, vagy nem 
gondoltad át! 
 
 

Megmérettetés. Ez is egy tipikus stresszhelyzet. Minden olyan helyzet, ahol teljesítményt 
várnak el tőlünk, versenyhelyzetbe kerülünk, minősítenek bennünket, munkánkat, mind-mind 
megterheléssel járnak. 

  
 
Sikeresebb leszel a megmérettetéseken, ha: 
 
* A saját átgondolt döntésed alapján lépsz ringbe 
* Tisztában vagy a céloddal 



* Felkészülten szállsz versenybe 
* Pontosan tudod, mi a feladatod, van elképzelésed annak megvalósításáról 
* Számolsz az esetleges sikertelenséggel is 
* Figyelsz az ellenfeleidre  
* Bízol magadban 
 
 

 

Konfliktuskezelés 
 
Mi a konfliktus? 
 

A konfliktus latin eredetű szó, fegyveres összetűzést jelent, de a mindennapi szóhasználatban 
az emberek közötti összeütközés szinonimája. 
 
Hogyan keletkeznek a konfliktusok? 
 

A konfliktus alapvető forrási: érdekek ütközése, félreértések, jellembeli 
összeférhetetlenség. 

Igazán foglalkozni az érdekek ütközéséből, valamint a félreértésekből eredő konfliktusokkal 
érdemes. A jellembeli összeférhetetlenségből eredőnek nincs tétje, nincs célja, és többnyire oka 
sincs. A legkisebb apró ürügy is elegendő a kirobbanásához, a felek egyetlen mozgatója a másik 
lesöprése a porondról. Úgy bizonyítani a saját rátermettséget, hogy az ellenfelet egyszerűen 
eltávolítjuk. Ezt a fajta konfliktust elég felismerni, és azonmód felszámolni. Ebből senkinek sem 
származik haszna, csak vesztesége: felesleges erőpazarolás.  
 
A konfliktushelyzet jellemzői: 

 

 feszültség 

 negatív érzelmek (félelem, csalódottság, sérelmek, elutasítottság, magány, harag stb.) 

 bizonytalanság, kilátástalanság (Ki fog győztesen kikerülni?) 

 tehetetlenség (Hogyan tovább? Függök az ellenfelemtől!) 

 veszélyeztetettség, kockázat (A konfliktusban veszíthetek: eddigi pozícióm, önbizalmam, 
egyéb eszmei, anyagi, erkölcsi értékeket.) 

 
Konfliktusmegoldási stratégiák: 
 

 Versengés   

 Alkalmazkodás 

 Kompromisszum 

 Elkerülés 

 Együttműködés  



 
A konfliktuskezelés leggyakoribb módszerei, eszközei: 
 

 Hatalom, közvetlen fenyegetés  

 Meggyőzés, érvelés 

 Megnyerés, hízelgés 

 Erődemonstráció (közvetett fenyegetés) 

 Menekülés 

 Párbeszéd  
 
A Gordon-féle vereségmentes konfliktuskezelő módszer lépései 
 

1. A probléma (konfliktus) meghatározása 
2. A lehetséges megoldások megkeresése 
3. A megoldások értékelése 
4. A legjobb megoldás kiválasztása (döntéshozatal) 
5. A döntés végrehajtási módjának a meghatározása 
6. A megoldás sikerességének utólagos értékelése 
 

Ennél a megoldásnál az érintett felek közösen keresik meg a számukra elfogadható 
megoldást, amely egyikük vereségét sem jelenti. Ennél a módszernél nincs helye a hatalomnak. 
 
 
Így segíthetsz magadon és társadon, ha konfliktusba keveredsz: 
 
* Ne nyújtsd a kínos szituációt! 
* Kíméld az ártatlan jelenlévőket! 
* Tartsd vissza az indulataid! 
* Ha egy mód van rá, engedd ki a másikat a kutyaszorítóból! 
* Ne ásd mélyre magad a lövészárokban, nem látsz ki! 
* Ne harcolj csak elvekért! 
* Ne engedd, hogy mások irányítsák a helyzetet, legyen saját koncepciód! 
* Ne a pillanatnyi helyzetből ítélj!  
* Mindig legyél tudatában annak, hogy mi váltotta ki a konfliktust, mi a tétje!  
* Pontosan körvonalazd a céljaid mások előtt is, könnyebben megértenek! 
* Vállalj felelősséget, ismerd el a tévedéseid! 
 

 

Kockázatvállalás 
 

A kockázat a kétesélyes vállalkozás, azaz a győzelem és nyereség mellett magában 
hordozza a vereség, veszteség lehetőségét is. Sőt, az igazi kockázat az, amikor csak ez a kettő a 



lehetséges végkimenetel. Tehát, ha valaki kockáztat, a biztosat teszi fel arra, hogy gyarapítsa 
értékeit. Viszont, ha nem a tervei szerint alakulnak a dolgok, elvesztheti a már megszerzett 
értékeket is.  
 
A kockázatvállalás és az emberi természet  
 

A kockázatvállalás leginkább a vérmérséklettől, az egyén természetétől függ. Vannak 
emberek, akiket a kockázat, a tét, a veszély éltet. Keresik a lehetőséget a kockázatra, szinte 
minden helyzetet úgy intéznek, hogy abban legyen némi veszély. A győzelmet, sikert nem tekintik 
teljes értékűnek, ha nem veszteség tükrében érték el. Mivel gyakran kockáztatnak, nagyobb az 
esélyük a sikerre is. Viszont gyakran veszítenek is, és ebből kifolyólag megtanulják kezelni a 
kudarcot. A kockázatkedvelőket ritkán tántorítja el a vereség, sőt gyakran motiváló erő, hogy újra 
bizonyítsanak. Ha a kockázatvállaló szenvedélyük mellett kellő tudással és tapasztalattal 
rendelkeznek, valószínűleg összességében sikeres emberekké válnak, kiemelkedő egyéniségei 
lesznek az adott területnek, melyen tevékenykednek. 

Az előző típusú emberből van a kevesebb, mivel az átlagember nem szereti a 
kockázatokat. Az emberek többsége a biztonságot tartja élete egyik legfontosabb elemének. Az 
átlagember a kockázatnál nem a sikerre való esélyt látja, hanem a veszteséget, ezért messzire 
elkerüli a kockázattal járó helyzeteket. Márpedig kockázat nélkül csak a lottón lehet nagy sikert 
aratni. 
 
A kockázatvállalás és a társadalmi viszonyok 
 

A kockázatvállalási kedv függ a társadalom viszonyaitól is. A szocializmus nem kedvelte, sőt 
elítélte a kockázatot. Ennek egyik oka az volt, hogy kockázatvállalással kialakult volna egy nem 
pártvonalon emelkedő, sikereket elérő réteg, csoport, amely a párttól függetlenül is sikeres lett 
volna. Így előbb vagy utóbb összeütközésre került volna sor közöttük, ami kockázattal járt volna, 
és akinek több a tapasztalata a kockázatvállalásban, annak nagyobb lett volna az esélye a 
győzelemre is. A másik döntő érv a kockázat ellen az, hogy nem is volt rá szükség, mivel 
kockázatok nélkül is meg lehetett valósítani a terveket, a szocializmus alapeszméje a biztonság 
volt. 

A tőkés országok viszonyai pedig egyenesen a kockázatvállaláson alapulnak. Aki nem mer, 
nem tud kockáztatni, az ne is reménykedjen nagy sikerekben. Ezért, aki sikeres szeretne lenni, 
meg kell tanulnia kockáztatni. 
 
Miért és hogyan érdemes vállalni a kockázatot? 
 

 Kockázatot csak akkor érdemes vállalni, ha rólunk, vagy számunkra nagyon kedves személyről 
van szó.  

 Passzióból kockáztatni nagy luxus és nem vall megfontolt, kiegyensúlyozott, érett 
személyiségre.  

 Kockázatba csak megfontoltan, átgondoltan érdemes belemenni!  

 A megfontolás alapja a mérlegelés: mit veszíthetsz, mit nyerhetsz? 



 
 
Ügyelj erre: 
 

o Ha kockáztatsz, ne ránts bele másokat, főleg ne a szeretteidet! 
o Mindig legyél tisztában a téttel! 
o A kockázat a saját döntésed legyen, ne engedd, hogy mások kényszerítsenek bele! 
o Ha kirajzolódik a biztos veszteség és teheted, szállj ki, mentsd a menthetőt! 
o Ha nincs tapasztalatod, nem érzed rátermettnek magad a kockázatvállalás terén, kezd 

azzal, hogy figyelsz másokat, akik kockáztatnak! Az okos mások hibáiból tanul! 
o Végül a lényeg: kockázat nélkül nincs siker!  
o  

 
 

Kudarckezelés 
 

A kudarc az elképzelt cél meghiúsulását jelenti. Kudarcélményt válthat ki minden olyan 
helyzet, ahol az egyén nem az elvárásoknak megfelelően, hanem az alatt teljesít.  

A kudarc két irányba hathat. Egyrészt lehet ösztönző, másrészt gátló és negatív. Az utóbbi a 
gyakoribb. A kudarcélményt más negatív érzelmek is kísérik. Sajátos érzelmi állapotot vált ki, 
amelyre jellemző az érdektelenség, kilátástalanság, kiábrándultság, tétlenség. Ezek összessége 
gátlón hat a további fejlődésre, megrekedést jelent, sőt gyakran vissza-esést is. 

A kudarc csak olyan esetben hat ösztönzően, ha sikerek előzték meg, és az egyén magát 
összességében sikeresnek éli meg.  

A gyakori kudarcélmény az egyén önértékelését kezdi ki, sikertelennek, tehetségtelennek 
tekinti magát. Nem hisz abban, hogy bármiféle siker elérésére képes lenne. Ilyen esetben az egyén 
segítségre szorul.  
 
Melyek a kudarc gyakori forrásai? 
 

A gyakori kudarcokat megélő egyének, sikereik hiányának a hátterét, a családi körülményeik 
határozzák meg. Az a gyermek, akit a családja nem tart sikeresnek, később képtelen lesz a siker 
lehetőségének a felismerésére, saját teljesítményének az elismerésére, ebből kifolyólag kevés 
helyzetet él meg sikerélménynek, és többet kudarcnak.   

A kudarc elsődleges forrásai a többi egyénnel való összeütközés, nehézségek a közösségbe 
való beilleszkedésnél. Továbbá a kudarc forrása lehet a munkában elért gyenge eredmények, a 
nem viszonzott pozitív érzelmek, a küllemmel való elégedetlenség, (csúnyának éli meg magát az 
egyén) képességekkel való elégedetlenség (ügyetlennek, butának, tekinti magát) stb. A kudarc 
szorosan kötődik a negatív, vagy téves önértékeléshez.  

A kudarc, a sikerhez hasonlóan nagyon egyéni, nem minden helyzet jelent mindenkinek 
egyértelműen sikert és kudarcot sem.  
  



A kudarc minden negatív jellegével együtt természetes, és megkerülhetetlen jelenség az 
egyén életében.  
 
A kudarc kisebb vagy nagyobb mértékben az élet különböző területein, minden ember életének 
szerves része. A lényeg, hogy az egyén megtanulja kezelni a kudarcot, ne váljon élete fő, 
leggyakoribb, legmeghatározóbb tényezőjévé. 
 

A kudarckezelés lényege 
 

 Túllátni a kudarcon. Semmi sem végleges, minden után valami következik 

 Megkeresni a kudarc okát.  Mi vezetett a sikertelenséghez? 

 Reális helyzetértékelés.  Reálisan felmérni a helyzetet, az egyén saját felelősségét, mások 
szerepét, a meghiúsult cél fontosságát 

 Rugalmas hozzáállás. Az egyén erejét meghaladó feladatoktól való elállás, ha valaki, 
valamire nem képes, attól mindenképp el kell állni, mivel ha ezt nem teszi, az a következő 
biztos kudarcot jelenti. 

 Tanulság levonása. Megpróbálni olyan szemszögből megközelíteni a problémát, hogy a 
kudarc az egyénnek milyen tapasztalatot nyújt, amelyet később saját hasznára tud 
fordítani. 

 A célok, tervek újrafogalmazása, újraépítése a reálisan felmért helyzethez   
  

A kudarckezelés nagyon egyéni, időben, módszerekben egyaránt. Van, akinek több idő kell, 
van, aki egyedül dolgozza fel az élményt, van, akinek szüksége van másokra, hogy túltegye magát 
a sikertelenségen. 

A lényeg az, hogy az egyén megtalálja a számára legmegfelelőbb módszert, és azt a legtöbb 
esetben hatékonyan tudja is alkalmazni. Ha pedig olyan helyzetbe kerül, hogy saját erejéből nem 
tud kijutni a kudarcélmény kellemetlen fogságából, akkor tudjon, merjen, ne szégyelljen 
segítséget kérni. 
 
 
Rosszul kezeli a kudarcot, aki: 

o Érzelmi síkon marad  
o Minden felelősséget másokra hárít  
o Túlmagyarázza a helyzetet  
o Nem ismeri el a kudarcot  
o Nem foglalkozik vele. (Nagy segítség a következő hasonló helyzetben, ha az előzővel 

foglakoztunk: Nem olyan idegen, esetleges buktatók kikerülhetők.) 
o A sikertelenséget véglegesnek tekinti. (Ezzel lezárja az újabb próbálkozások lehetőségét, 

egyben a siker lehetőségét is.) 
 
 
 
 



 
 

Sikerkezelés 
 
Mi vált ki sikerélményt? 
 

Minden olyan esemény, helyzet, amelyben az illető az elvárásoknak megfelelően, vagy 
azon felül teljesít. Tehát a siker a kívánt cél elérése, a tervek megvalósulását jelenti. 

A siker nagyon sokoldalú, az élet minden területén kívánatos jelenség (munka, magánélet). 
A sikerélményt az egyén magával szemben támasztott elvárása határozza meg. Ez azt 

jelenti, hogy nem minden siker hoz sikerélményt, azaz esetenként a környezet bizonyos 
eredményeket sikernek könyvel el, viszont az egyén mégsem érez sikerélményt, mert számára más 
jelentené a sikert. A siker az ember életében elérhető egyik legnagyobb cél, a boldogság egyik 
összetevője. Csak olyan ember képes a boldogságra, aki magát sikeresnek éli meg. 

A sikerélmény a legerősebb ösztönző, a legbiztosabb út a további sikerek felé. 
 
Hogyan lehet kialakítani a sikeres személyiséget? 
 

A sikerélmény tanulható, fejleszthető. A legmélyebb gyökerei a korai gyerekkorba nyúlnak 
vissza. A kisgyermek helyzete a családban meghatározó a sikerélményt illetően.  

Az a gyermek, akit a család sikeres személyiségnek fogad el, később is képes lesz az életét 
úgy formálni, hogy megtalálja a sikerhez vezető utat. A legbiztosabb módszer a sikeres 
személyiség kialakításánál, ha elismerjük az egyén erőfeszítéseit. 
 
Hogyan kell feldolgozni a sikerélményt? 
 

A sikerélményt, éppúgy, mint a kudarcot, meg kell tanulni helyesen feldolgozni. A 
sikerkezelés ugyanis a feltétele a sikeres sikerélménynek. A sikerélmény hatalmas energiákat 
szabadít fel, mozgósít. Fontos, hogy ezek megfelelően legyenek kihasználva, hogy az egyén 
megmaradjon a valóság talaján, élete ne induljon más irányba, mint a további siker.  

Két gyakori jelenség van, amely tönkreteszi a sikert. Az egyik, amikor elbagatellizálják a sikert, a másik, 
amikor túlértékelik. Az előző azzal jár, hogy az egyén nem érez igazi sikerélményt, mivel úgy érzi, 
többre is képes lett volna, így a sikert nem követi a nyugalom, a pozitív önigazolás élménye. 
Igazából a sikert nem követi a sikerélmény.  

A másik jelenség, amikor túlértékelik a teljesítményt, szintén veszélyes, mivel az egyén kész 
istenségnek éli meg magát, és ez valami fölényes hatalomérzést vált ki, ami igazából biztos 
kudarchoz vezet. Úgy érzi az illető, hogy a lehetséges maximumot érte el, és nem törődik a 
további célokkal, megtorpan a további fejlődésben. A sikeres személyiség titka a folytonos 
sikerélmény. Az egyén addig képes fejlődni, míg sikereket tudhat magáénak. Ha a sikerélmény 
kimaradozik az egyén életéből, lecsökken a teljesítőképessége, lelassul, megáll a fejlődésben. A 
sikerélmény elmaradása nem jelent feltétlenül kudarcot, csak egyszerűen azt, hogy a sikereit nem 
tudja értékelni.  



A sikerélmény fő meghatározója a kialakított értékrend, minél több dolgot értékel valaki, 
annál szélesebbek lesznek a lehetőségei a sikerre. 

A siker kezelésénél a fő szempont, hogy minden sikert értékénél fogva kell kezelni, mivel: 
Minden siker emberi és természetes, nem több annál és nem is kevesebb! 
 
A sikerrel kapcsolatban csak ennyi a tudnivaló: 

o Élvezni, és ha lehet úgy, hogy ne bánts meg másokat! 
 

 

Lifelong learning azaz 3L (élethosszig tartó tanulás) 
 

A tudás hatalom. Elcsépelt mondás, de pontosan így van. Kevés dologgal lehet nagyobb 
tekintélyt szerezni, mint a tudással. Ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan gyarapítsuk 
tudásunkat szakmai téren, és más területen egyaránt. A tanulás nem csak az iskolára korlátozódik, 
sőt nagy hiba, ha valaki az iskola befejeztével abbahagyja a tanulást. A boldogulás lehetőségeit 
nagyban megnehezíti, sőt ellehetetleníti ezzel.  

A tanulásnak az iskolán kívül sok formája van: 

 olvasás, 

 előadások, 

 személyiségfejlesztő tréningek, 

 tartalmas beszélgetések, 

 médiákon keresztül való tanulás stb. 
 
Érdemes: 
* Saját szakmai könyvtárat kialakítani, folyamatosan gyarapítani azt! 
* Szakmai folyóiratot járatni, olvasgatni azt! 
* Szakmai vitákat folytatni munkatársakkal, szakemberekkel! 
* Továbbképzéseket, tanfolyamokat látogatni! 
* Nyelveket tanulni! 
* Számítógépes ismeretekre szert tenni! 
 
A tanulás befektetéssel jár. Elsősorban időt és erőt vesz el, de ezen felül anyagiakat is. A jövő 

legnagyobb értéke a tudás lesz. (Pillanatnyilag az információ az.) Erre utal a minőséges oktatás 
iránti érdeklődés megnövekedése. Folyamatosan növekszik a jó oktatási intézmények presztízse, 
és ezzel együtt az áruk is.  

Fontos kérdés a tanulás költségeinek a fedezése. A továbbképzés egyéni döntés, ne várjuk azt, 
hogy valaki felkínálja, könyörög nekünk. Mindenkinek elsődlegesen a saját érdeke, hogy fejlődjön 
a pályáján. Ezért időről-időre rákényszerülünk bizonyos befektetésekre (könyvvásárlás, 
folyóiratok, továbbképzések költségei stb.) Az értelmes, pályáját szerető ember nem sajnálja az 
ilyen kiadásokat. Belátja, hogy a tanulás elsősorban az ő érdeke. A munkáltatónak csak 
másodlagos érdek ez. Ugyanis ő megteheti azt, hogy ha nem elégedett, akkor keres más 
alkalmazottat, és pontosan tudja, hogy őt is elhagyhatja az alkalmazott, ha jobb lehetőséget talál. 



Ezért, csak ha feltétlenül szükséges, akkor fektet be szakmai továbbképzésekbe, anyagi 
eszközökbe. A költségeket tehát elsődlegesen az érdekelt személy állja. De ezen kívül a 
munkáltató is érdekelt lehet, és ha az alkalmazott felajánlja a munkaadónak, hogy nyereséget hajt 
számára az újan szerzett tudáson keresztül, akkor ő is átvállalhatja a költségeket. Ezen kívül 
alapítványok, állami intézmények (minisztérium, önkormányzat) is átvállalhatják a különböző 
képzések költségeit.  

 
Kerüljük az ilyen kijelentéseket: 

o „A tanári fizetésből nem telik ilyesmire!” (szakkönyv, folyóirat, számítógép stb.) 
o „Nem sok hasznom van a szakmai továbbképzésekből, ezért nem érdekelnek!” (Az okos 

ember mindenből tud tanulni, az ostoba még a Bibliából sem.) 
o „Én már mindent tudok, ami lényeges a szakmában, semmi újat nem lehet nekem 

mondani!” (A nagyképűség magasiskolája.) 
o „Öreg vagyok már ehhez.” (Öt éves kor felett mindenre alkalmazható kifogás ez.) 
o „Nincs időm olvasni, meg továbbképzésekre járni!”  
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