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A CSOPORT

A csoport olyan pszichológiai egység, amely

kettőnél több személyből áll, akiknek

vannak közös céljai, közöttük viszonylag

stabil kapcsolatok jöttek létre, amelyekben

egyesek függenek másoktól, a tagok egymással

kommunikálnak, interakcióban vannak. Az

egyén szempontjából a csoporttagság fontos

kritériuma, hogy ő a csoport tagjának észlelje

magát (Baron-Byrne, 1994).



FUNKCIÓK

A csoporttagságnak mindig valamilyen funkciója

van az egyén életében. A csoport vonzóságát az

határozza meg, hogy milyen mértékben képes

kielégíteni ezeket a szükségleteket. Egy személy

csak akkor hajlandó erőfeszítéseket tenni annak

érdekében, hogy tagja lehessen és maradhasson

egy csoportnak, ha az igazán vonzó a számára.

Ekkor fogja megtartani a normákat, szabályokat,

és ezekhez igazítani saját viselkedését,

értékrendjét, ahogyan erre már a vonatkoztatási

csoporttal kapcsolatban utaltunk.



CSOPORT FORMÁLÓDÁS- TUCKMANN

 1. Formálódás: csoporttagok nagyon figyelnek a

másikra, keresik, hogy kihez és hogyan tudnak

kapcsolódni. Konfliktusok, nézeteltérések ritkán

kerülnek felszínre, lehet, hogy sok a csend, vagy

túl kevés a kommunikáció. Vezetőként a

feladat elsősorban a tiszta keretek és elvárások

lefektetése. Ilyen például az időhöz való

viszonyunk (munkatempó, pontosság, határidők),

de a konfliktuskezelési mód is

 2. Viharok, konfliktusok: Ez egy igen disszonáns

és turbulens időszak. Ahogy a csoporttagok

közötti különbözőségek és a feladatmennyiség

tudatosul, úgy a kényelmetlen egyéni helyzetek

sokasodnak. Cél a konfliktusok kezelése.



 3. Norma alakítás: Kialakulnak az osztott, közös

értékek, és a csoportkultúra - a "nálunk hogyan szokás

a dolgokat csinálni" is. A csoport identitása napról-

napra erősödik, a világot már a "mi és ők" paradigma

alakítja. Vezetőként arra kell kiemelt figyelmet

fordítani, hogy a korábban kialakított normákat

a csoport betartsa, szükség esetén közösen

módosítsa. Fontos a következetes támogatás.

 4. Teljesítés: itt a csoport tagjainak tudását a

leginkább tudja használni. Az energiák a munkára,

teljesítésre fordulnak. A csoport napról-napra

többet teljesít, akár túl is vállalja magát. A

csoporttagok autonómak, a vezetést csak szükséges

esetben keresik. Vezetőként azt élhetjük meg, a

csapatunk szárnyal, kreatív.



 5 Lezárás: Vannak csoportok, melyek

ideiglenesek, azaz meghatározott időn belül

feloszlanak, vagy a teljesítés után megszűnnek.

Ilyen pld. a projektcsoport, azaz adott feladatra

felállított csoport. Ezen csapatoknál egy

tudatosan kezelt lezárás szakasza segíti a

csoporttagok elválással kapcsolatos

feldolgozási igényét, a szakmai tapasztalatok

továbbvitelét, a személyes kapcsolatok

rendezését.
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Hatékonyság 

 Eredményes

 Gazdaságos

 Hatásos

 Stb. 

 Közgazdaság: Meghatározott cél elérése a legkisebb

ráfordítással VAGY adott ráfordítással elérhető

legnagyobb eredmény

Hatékonyság = Eredmény / Ráfordítás

 Oktatás: az adott kibocsátást (pl. tanulási teljesítmény) a
lehető legkevesebb ráfordítással érik el, vagy adott

ráfordítások mellett maximalizálják a kibocsátást







Jó tanácsok, gyakorlatok 

a hatékonysághoz



És ezekből mi működik?



GTD Időmenedzsment 
lépései

 Előkészítés

 Rögzítés

 Tisztázás

 Rendszerezés

 Reflektálás

Cselekvés

 Tervezés

(David Allen: Hatékonyságnövelés stresszmenetesen, HVG

könyvek , Budapest 2015)



Feladatok áttekintése

Mi  is ez?

Van vele teendő? Igen/nem

Az én feladatom? Igen/Nem

Mi vele a teendő?

Mennyire fontos?

Mennyi időben telik elvégezni?



Egyéb módszerek
 Napi/heti feladatlista készítése

 Ötletek/lehetőségek összegyűjtése

 Gyűjtés/csoportosítás

 Ötlet/kérdés/problémafa

 Segédeszközök (pl.: Feladat/határidő napló, fakkok, mappák)

 Rendszerezés (kategorizálás), rend tartás (időrablók kiiktatása)

 Prioritások, életcélok, feladatcélok meghatározása – big picture

 Figyelemmegosztás kérdése?

 Kiegészítő, feltöltő tevékenységek (pihenés, sport, társas kapcsolatok)

 Feladatok csoportosítása (fontos, határidős, nem hozzám tartozik)

 Együttműködés kérdése (feladatok, kompetenciák, kommunikáció, határidők, stb.)

 Vizualizáció- feladatok áttekintése

 Gyakorlás kérdése, szokássá válás folyamata- napi rutinba építés

 Szakirodalom- könyvek, blogok, jó gyakorlatok

 Programok, alkalmazások- rendszerezést, feladatlisták elkészítéséhez (pl.: Jegyzetelés, 
ötletek feljegyzés, elfolyó idő nyomonkövetése, de meditációs alkalmazás is ide 
tartozik)

 Ne az időt akarjuk beosztani, hanem a feladatokat akarjuk elvégezni!

 Ha sikerült- fontos, nélkülözhetetlen a leülés, öröm, megnyugvás, áttekintés, 
kiértékelés ideje- a siker megélése (az apró siker is siker)



Köszönöm a figyelmet!
Suhajda.Csilla@gtk.szie.hu 
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Mi a stressz?

 Kezdetben orvosi kifejezés: a szervezet ingerekre 

adott nem specifikus válasza

 Ma: Folyamatos feszültség vagy tartós idegesség, 
amely rendszerint egy vagy több állandó negatív 

ingerre adott tartós válaszreakció a szervezet részéről.

 Tartós fennállása egészségkárosodáshoz vezethet

 Típusai:

 A „pozitív stressz” serkentőleg hat, segít a vészhelyzet 

elhárításában és ezt követően rövid időn belül visszatér 

a szervezet a normális szintre. (pl. egy támadás az 

utcán. 

 A „negatív stressz” inkább lelki folyamatokon nyugszik, 
általában egy élethelyzet idézi elő. 



Miért stresszelünk?



Milyen jelei vannak a 

stressznek?



A stressz hatása a munkára



Stresszel való megküzdés 

technikái
 Coping (védekező, elhárító) mechanizmusok 

 Tagadás

 Intellektualizáció (érzelmi távolodás)

 Fantáziatevékenység (pl. álmodozás, elképzelések)

 Izoláció

 Passzív agresszió

 Elfojtás (memória törlés)

 Humor

 Projekció (saját érzés másnak tulajdonítása)

 Sajnáltatás

 Leértékelés

 Testi szomatizáció

 Helyettesítés (pl. érzés)

 Stb.

 Problémacentrikus megküzdés

 Érzelemcentrikus megküzdés



Mi a konfliktus?

Confligo (latin): összeütközés, fegyveres 

összecsapás, megütközés

 Konfliktus akkor áll fenn, ha egymással össze 

nem egyeztethető magatartásmódok vagy 

szándékok ütköznek össze. (Salewski)

 Akkor beszélünk konfliktusról két vagy több 

ember között ha

 Viselkedésük megakadályozza egyikük vagy 

másikuk igényeinek kielégítését 

 Értékrendjük, helyzetük különböző, nem 

összeegyeztethető



A konfliktusok okai

1. Alapvető szükségletek

2. Értékrendbeli különbségek

3. Észlelésbeli különbségek

4. Érdekkülönbségek

5. Korlátozott erőforrások

6. Pszichológiai szükségletek







A konfliktusok 

tudatosításának lépései

 Reális helyzetértékelés

 Érzelmek tudatosítása

Gondolatok, cselekvések

 Konfliktusok okainak feltárása

Célok kitűzése

 Lépések megtervezése



A konfliktusok értékelése

(3 kérdés technikája)

1. Mennyire fontos a helyzet?

1. Igen: konfliktuskezelés 

2. Nem: feszültségcsökkentés

2. Mennyire releváns?

1. Igen: konfliktuskezelés 

2. Nem: feszültségcsökkentés

3. Mennyire van reális lehetőség a helyzetet 

kezelni?

1. Igen: konfliktuskezelés 

2. Nem: feszültségcsökkentés



Feszültségcsökkentő 

technikák

Aktív

 Rúgj!

 Üss!

 Vágj!

 Kiálts!

 Fuss el!

 Dobj!

 Ugrálj!

 Stb.

Passzív 

 Engedd meg!

 Figyelj befelé

 Lélegezz!

 Figyeld meg önmagadat (pl. 
izmaidat, érzéseidet)

 Figyeld meg a 
környezetedet! (pl. színek, 
hangok)

 Játssz!

 Nevess!



Hogyan viselkedünk 

konfliktus-helyzetekben?



Thomas-Killmann modell



Konfliktusok megoldásának 

kulcsa a kommunikáció



Asszertív igények (kérés) 

megfogalmazásának lépései

1. Helyzet leírása (tényszerűen)

2. Kérés megfogalmazása (konkrétan, kitől, mit)

3. Negatív érzelmek kifejezése (én-üzenetben)

4. Empátia kifejezése (éljük magunkat a másik helyébe)

5. Pozitív érzések kifejezése (a másikkal kapcsolatos eddigi 

pozitív élmények)

6. Szükséglet kifejezése (mindkét fél szükséglete)

7. Javaslat megfogalmazása (a szükségletek kielégítésére 

vonatkozzon)

8. Következmények felvázolása (mi lesz, ha mégsem sikerül 

megoldani- én üzenetben)



Köszönöm a figyelmet!
Suhajda.Csilla@gtk.szie.hu 
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Hogyan is kezdjünk neki?



Mielőtt elkezdenénk….

Kell egy ötlet!!!

Kinek, milyen céllal?

Valóban szükség van rá?

Hol, hogyan tudom értékesíteni?

Konkurencia…

Kérdezz!!!



Biztosra menjünk!!

Megéri??

 Érzelmek helyett döntsenek a számok!

Matekozz!

 Kalkulálj!! Mit? Mennyiért? Miért 

választanának téged?

 Kérd ki szakember véleményét!

 Ha újratervezés kell…





Saját oldalról….

 Miért?

 Mit szeretnék elérni?

 Milyen terveim vannak az 

egésszel?

 Hogyan képzelem el a 

jövőmet? 

 Hogyan tudom mindezt 

beleilleszteni?

 Meg tudom csinálni 

egyedül? Kell segítség?



Mi kell egy 
vállalkozás 
elindításához?

 ÖTLET!!!

 ELHATÁROZÁS!

 Szaktudás

 Anyagi bázis (eszközök, 

engedélyek, prototípus)

 Információ!

 Pl. képesítéshez kötött 

tevékenységek.

 Jogi feltételek



Kire lehet szükségünk?

SZAKEMBEREKRE!!!

Jogász, ügyvéd (pl. társasági 

szerződés)

Adótanácsadó

Könyvelő 

Tanácsadó cég

ELŐTTE!!!



Milyen formában?

Egyéni vállalkozás

 Vállalkozói igazolvány kiváltása 

 Ügyfélkapun keresztül

 Bejelentkezések

 NAV

 Önkormányzatok (helyi iparűzési adó)

 Kamarai regisztráció

 Mikor érdemes?

 Ha munka mellett….

 Ha nem túl nagy bevételre számítunk

 Előnye- szüneteltethető!

 Önálló vállalkozási tevékenységek jegyzéke (ÖVTJ)



Milyen formában? 2

Cégalapítás

 Formái:

 BT.

 Kft.

 Rt.

 Formakényszer

 Ügyvéd által készített alapító okirat, 
vagy társasági szerződés és 
aláírásminta (aláírási címpéldány) kell. 

 A társasági szerződésnek tartalmaznia 
kell a cégünk által végezni kívánt 
tevékenységek listáját. 

 Cégbíróság és egyéb bejelentkezések

 Vezető tisztségviselők

 Főtevékenység- TEÁOR szám



Egyéni vállalkozás 
vagy cégalapítás?

 Költségek (indítás, 
szüneteltetés lehetősége, 
adózás)

 Felelősség

 Adózási terhek

 Pályázati lehetőségek

 Azt, hogy milyen vállalkozási 
forma és adózási mód a 
legjobb számunkra, csak a 
végezni kívánt tevékenység, 
a várható árbevétel, és 
várható költségeink 
ismeretében határozható 
meg.



Üzleti tervezés



Üzleti tervezés legfontosabb 

kérdései
1. Kinek és mit fogunk eladni/szolgáltatni?

2. Hogyan, miként mondjuk el nekik, hogy létezünk, és 
azt, miért érdemes miket választani?

3. Mennyibe kerül nekünk mindezt elkezdeni, mennyit kell 

ahhoz eladjunk, hogy érdemes legyen ezzel 

foglalkozni, van-e rá reális esély, hogy ezt a 

mennyiséget elérjük? Mindezt hogyan, milyen 

vállalkozási formában végezzük?

4. Milyen kockázattal jár mindez, mik azok a külső 

körülmények, amelyek kedvezőtlen változása 
veszélybe sodorhatja vállalkozásunk működését?



Költségek számbavétele

Egyszeri 

költségek

 Cégalapítás költsége

 Honlap, egyéb 
reklámanyagok

 Ingatlan, jármű 
vásárlása, 
bérbevételének első 
díja, kaució

 Szükséges gépek, 
berendezések 
megvásárlása

 Árukészlet költsége 

 stb.

Fix költségek

 Egyes adók, 
járulékok

 Alkalmazottak 
fizetése

 Hiteltörlesztés, 
lízingdíjak

 Bérleti díjak

 Ingatlan rezsije

 Internet, telefon

 Biztosítások

 Hirdetés

 stb

 Egyes adók (áfa, 
iparűzési adó)

 Járművek 
üzemanyag 
költsége

 Árukészlet

 Egyéb fogyó 
eszközök pótlása

 Szükséges gépek, 
szerszámok 
beszerzése



 stb.

Változó

költségek



SWOT analízis



Erősségek

 A vállalkozás minden olyan tulajdonsága, amelyek a termékek 

és a vállalkozás szempontjából erősnek ítélünk. 

 Objektíven!!

 A vállalkozás kihasználja-e az új üzleti lehetőségeket?

 Reagálnak-e az új trendekre, irányzatokra?

 Vezettek-e be új technológiákat / termékeket a vállalkozásban a 

közelmúltban?

 Tervezik-e új technológiák / termékek bevezetését?

 Foglalkoznak-e a változásokkal, az új lehetőségekkel?

 Figyelemmel követik-e a versenytársak fejlődését?

 Stb.



Gyengeségek

Legalább olyan fontos, mint az erősségek számbavétele

 Melyek azok a területek, amelyben nem fejlődik a vállalkozás 

elég ütemben?

 Milyen negatív visszajelzések érkeznek?

 Mely területekkel foglalkozunk a legkevesebbet?

 Mely területek hozzák a legkevesebb bevételt?

 Van e a humánerőforrással (pl. kapacitás, minőség) 

probléma?



Lehetőségek

 Vállalaton kívüli, makro- és mikrokörnyezeti tényezők, amelyek 
kedvező feltételeket biztosítanak a vállalkozás számára. 

 Hozzásegíthetik a vállalkozást a piacrészesedés növeléséhez, a 
pénzügyi háttér stabilizálásához és a tőkemegtérülés 
javításához.

 pl.

 a bővülő piaci kereslet,

 a növekvő életszínvonal, 

 a versenytársak pénzügyi nehézségei, 

 a beszállítói kör bővülése, 

 a csökkenő infláció, 

 a hitelkamatok mérséklődése

 Stabil politikai helyzet

 Stb.



Veszélyek

 Kedvezőtlen külső hatások, amelyek megnehezíthetik a 

vállalkozás működésének gazdaságos fenntartását, illetve 

hatásos válaszlépések nélkül megakadályozhatják a 

szervezet fejlődését. 

 Pl.

 a piac telítődése, 

 a fogyasztói elvárások változása, 

 a környezetvédelmi előírások szigorítása

 a kedvezőtlen demográfiai változások

 a kormányzati K+F kiadások visszafogása

 Stb.



Példa egy SWOT elemzéshez



Mezőgazdasági 

vállalkozások sajátosságai

 Családi gazdaság

 Családi gazdaságnak minősül a legfeljebb 300 hektár nagyságú 
termőföld (ideértve a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló 
belterületi földet is) tulajdonával, illetőleg haszonbérletével, 
használatával rendelkező gazdálkodó család valamennyi 
termőföldje, az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó 
vagyontárgyak (épület, építmény, mezőgazdasági berendezés, 
felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) hasznosításával, 
legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi 
családtag közreműködésén alapuló gazdálkodási forma

 Őstermelői igazolvány

 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara

 Közös őstermelői igazolvány 

 Nem kell adót fizetnie a mezőgazdasági őstermelőnek, ha ebből a 
tevékenységéből származó jövedelme a 600 000 forintot nem éri el



Ki a családi gazdálkodó?

 A családi gazdálkodó az a családi gazdaságot a 

mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásába 

bejegyeztető személy, aki

 a családi gazdaság vezetőjeként annak tevékenységi körében 

jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat,

 élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és 

kiegészítő tevékenységet folytat,

 mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel 

rendelkezik vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 

éve folytatja a mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és 

kiegészítő tevékenységét és ebből árbevétele származott,

 legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi 

gazdaság központjaként megjelölt településen van. 



Ki az őstermelő?

 Az a 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját 
gazdaságában őstermelői tevékenységet 
folytató,

 ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni 
vállalkozó magánszemély, 

 aki ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal 
rendelkezik, 

 ideértve az erre a célra létesített
nyilvántartásban családi gazdálkodóként
bejegyzett magánszemélyt és e
magánszemélynek a családi gazdaságban
nem foglalkoztatottként közreműködő
családtagját is



Hasznos oldalak

 http://kkvuzletiterv.hu/tervezes/13-lepes-a-

vallalkozasod-tervezesehez

 https://www.vallalkozas-okosan.hu/uzleti_terv_keszitese

 http://www.dobbantoprogram.hu/cikkek/ut-s-es-

pontos-uzleti-terv-a-vallalkozas-lelke/

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009/Mez

ogazdasagi_vallalkozasok_formai_dokumentumai20091

202.html

 http://fiataloknak.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/4c55f6921a

1fc49ac1257a5e002de28b/d6c9316ad1a5e9b1c1257e1

20045a93d?OpenDocument

http://kkvuzletiterv.hu/tervezes/13-lepes-a-vallalkozasod-tervezesehez
https://www.vallalkozas-okosan.hu/uzleti_terv_keszitese
http://www.dobbantoprogram.hu/cikkek/ut-s-es-pontos-uzleti-terv-a-vallalkozas-lelke/
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http://fiataloknak.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/4c55f6921a1fc49ac1257a5e002de28b/d6c9316ad1a5e9b1c1257e120045a93d?OpenDocument


Sikeres vállalkozásokat 

kívánok!



Köszönöm a figyelmet!
Suhajda.Csilla@gtk.szie.hu 



VEZETŐI ÖNISMERET

Visztenvelt Andrea





A VEZETŐ

A vezető személyisége a munkahelyi

légkörre, a szervezeti kultúrára, a

dolgozók értékrendjére, önértékelésére,

teljesítményére, sőt, még a magánéletére

is hatással van.

Mindezek a tényezők pedig visszahatnak

a vállalat eredményességére.



A VEZETŐ KÉRDÉSEI

- Hogyan tudok figyelni a munkatársaimra?

-Látom-e, meghallom-e, értem-e őket?

-Tudom-e, hogy mire van szükségük, hogy mi motiválja őket?

-Érzékelem-e azokat a nonverbális jeleket, amiket ők küldenek

felém, és tudatában vagyok-e azzal, hogy az én

metakommunikációmat miként értelmezik?

-Mennyire tudom világosan, egyértelműen megfogalmazni a

szándékaimat, és az elvárásaimat?

-Tudom-e őket mozgósítani erre?

-Képes vagyok-e az együttgondolkodásra?

-Bevonom-e őket a problémamegoldásba?

-Vállalok-e felelősséget értük, számíthatnak-e rám?

- Bíznak-e bennem? Ha igen, miért? És ha nem, vajon miért nem?



A VEZETŐ SZEMÉLYISÉGE

 A személyiség azoknak az adott személyre

jellemző tulajdonságok összessége, amelyek az

egyén - a mi esetünkben a vezető -

viselkedésében, magatartásában, tetteiben és

tevékenységében nyilvánulnak meg.

Az eredményes tevékenységhez bizonyos

képességek szükségesek, vezetői képességen a

vezető személyiségének azon tulajdonságait

(sajátosságait) értjük, amelyek megfelelnek a

vezetői munka követelményeinek és biztosítják

az eredményes (vezetői) tevékenységet.



VEZETŐI KÉPESSÉGEK

 a megismerő (ismeretszerzés és ismeretek 

megújítása) képességet,

 az igényességet,

 a szervező képességet,

 az irányító (vezető) képességet,

 a motiváló képességet,

 a döntési képességet,

 az értékelő képességet,

 a helyes bánásmód képességét,

 a beleélés (empátia) képességét,

 a kreativitást, az alkotóképességet,

 az együttműködési és

 a kommunikációs képességet.



ÉRZELMI INTELLIGENCIA EQ

 Én tudatosság: hogy ismeri és tudatosan vállalja

önmagát, amit tesz az őt tükrözi. Mind az, amit mások

látnak, tapasztalnak tevékenysége, megnyilatkozásai

alapján azt önmagát vállalva teszi. Ez fontos feltétele a

hitelességnek

 Önismeret: érintett egyén ismeri saját jellemvonásait

- jellemét, ebbe a sorba tartozik adottságainak,

készségeinek, jártasságainak és képességeinek

ismerete.

 Önértékelés: az érintett személy objektíve értékeli

teljesítményét, képességeit, aminek mindig

szinkronban kell lennie az én-tudattal,

 Önbizalom: saját erőnkben, képességeinkben való

hit.



ELSŐ BENYOMÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

 A benyomás kialakítás: 12-15 másodperc

 Szociálpszichológiai kutatások eredményei

 Holdudvarhatás

 Elsőbbségi hatás

 Sztereotípiák



ÖNISMERET TARTALMA: KÉPESSÉGEK



ÉRDEKLŐDÉS

 irányító típus (direktív) – szereti a dolgokért vállalni a

felelősséget, ellenőrizni azok menetét, könnyen ad utasítást,

független, önálló

 újító típus (innovatív) – megfigyelnek, kísérleteznek, szeretik, ha

váratlan élményekkel kerülnek szembe, könnyedén

alkalmazkodhatnak a változásokhoz

 módszeres típus – szeretik a világos szabályokat, a

megszokottságot és a rutint, amely mentes a váratlan

helyzetektől

 tárgyias típus – objektív személyek, szeretnek tárgyakkal,

szerszámokkal dolgozni, érdeklik, hogy hogyan működnek a

dolgok

 szociális típus – szeretnek emberekkel foglalkozni, másokkal

együttműködni, segíteni mások problémáin, azokat a munkákat

részesítik előnyben, amelyek interperszonális kapcsolatokat

igényelnek.



ÉRTÉK

 szellemi ösztönzés

 altruizmus

 anyagiak

 változatosság

 függetlenség

 presztízs

 esztétikum

 társas kapcsolatok

 fizikai környezet

 önérvényesítés

 munkához kapcsolódó biztonság

 munkateljesítmény

 kreativitás

 irányítás



MUNKAMÓD

 A munkamód a felnőtt munkavégzés során többé-

kevésbé kialakult személyiségtulajdonság. Sok

összetevőből áll, a képzés és a szakmai gyakorlat

nagymértékben meghatározza a felnőtt

munkamódját. A munkamód változékonysága

elsősorban érzelmi viszonyuláson alapszik,

kapcsolódik az érdeklődés és az érték

változékonyságához is.

 szabadban-szobában

 kemény anyaggal-lágy anyaggal

 nagyvonalú megoldások-aprólékos megoldások

 szívesen kézzel-fejjel

 sok mozgást igényel-kevés mozgást igénylő



ELÉRHETŐSÉG

 visztenvelt.andrea@gtk.szie.hu

 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET
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