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BEVEZETÉS
Az Erasmus + „ALADDIN – generációk lámpása” projektben öt partner vesz részt különböző
országokból: Franciaországból, Spanyolországból, Hollandiából, az Egyesült Királyságból és
Magyarországról.
Egyes partnerek az intergenerációs munkában járatosak, mások a történetmesélésben, illetve
vannak, akik az interkulturális kapcsolatok fejlesztése és/vagy önkéntesekkel való együttműködés terén mozognak otthonosan. A résztvevők szerteágazó, egymást kiegészítő tapasztalatai hasznosnak bizonyultak egy olyan elméleti keret és új módszertan kidolgozásában,
amely a történetmesélés technikáit alkalmazza egy idősek és hátrányos helyzetű fiatalok részvételével megvalósuló generációk közötti együttműködésben.
Ez az útmutató elméleti és módszertani leírásokat valamint forrásanyagokat tartalmaz. Célja,
hogy ellássa a projektben dolgozókat az intergenerációs munka beindításához szükséges
háttértudással és gyakorlati készségekkel, illetve segítse őket a történetmesélés módszerére
alapozott, hátrányos helyzetű fiatalok nyelvtanulási, vállalkozói, társas és kommunikációs
készségeit fejlesztő programok megvalósításában.
Ezen útmutató célcsoportja tehát:
hátrányos helyzetű fiatal felnőttekkel (például bevándorlókkal, kisebbségi kultúra
tagjaival, vagy tanulási, anyagi nehézségekkel illetve a szociális készségek terén
akadályokkal küzdő fiatalokkal) foglalkozó szervezetek tagjai, munkatársai és önkéntesei;
bevándorlók számára szervezett nyelvoktatással vagy egyéb oktatási tevékenység
gel foglalkozó szervezetek tagjai, munkatársai és önkéntesei;
idősekkel foglalkozó egyesületek, „Idősek Egyeteme” munkatársai és önkéntesei;
képzési/oktatási intézmények és oktatási programokkal foglalkozó szervezetek
munkatársai.

Bízunk benne, hogy ez a módszertani útmutató biztosítja azokat az alapokat, amelyek szükségesek egy intergenerációs történetmesélő műhely megszervezéséhez.
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KOMMUNIKÁCIÓ
Hogyan segíthetik az idősek a fiatal felnőtteket a nyelvi, kommunikációs és vállalkozói készségek fejlesztésében? Ezt a kérdést vizsgálja az ALADDIN Projekt, amelynek célja idős önkéntesek által vezetett, (hátrányos
helyzetű) fiatal felnőtteknek szóló, a történetmesélés technikáit
alkalmazó,
intergenerációs
műhelyek
létrehozása.
Margaret Mead (1937) meghatározása szerint a kultúra olyan, az emberfaj által kialakított viselkedésrendszer komplex
egészét jelenti, amely nemzedékről nemzedékre hagyományozódik. Egy adott kultúra
jelenthet olyan hagyományos viselkedésformákat, amelyek egy társadalomra, a társadalom egy csoportjára, egy bizonyos rasszra
vagy egy adott időszakra jellemzőek.

Ez a fejezet az elméleti háttér és
egyes gyakorlati eszközök bemutatásával kívánja elősegíteni a műhely munkában résztvevő idősek és fiatalok közötti kommunikációt, csak
úgy mint az idősek és a fiatalok saját
korosztályukon belüli kommunikációját.

A kultúrát sokféleképpen lehet modellezni. Bár ezek a modellek túlzottan
leegyszerűsítőek, és nem tükrözik a valós
élet mélységét és sokszínűségét, a tanulás
hasznos eszközei lehetnek.

Mielőtt elkezdenénk vizsgálni, miért fontos a kultúra témaköre, és hogyan tudnak a
különböző kulturális hátterű személyek hatékonyan kommunikálni egymással, fontos
meghatározni a kultúra fogalmát.

A hagyma modell (Brander, 2004) szerint
a kultúra olyan, mint a hagyma, amelynek
rétegeit lehámozva fokozatosan eljutunk
annak magjához (legbelső lényegéhez). A
rétegek lehámozásával a kultúra legkülső,
legnyilvánvalóbb összetevőitől haladunk a
kevésbé látható, strukturális dimenziókig.

A kultúra hosszú időn keresztül
kizárólag az emberi elme nehéz munkával,
a képzőművészet, a zene és az irodalom
eszközeivel előállított alkotásait foglalta
magába. A 19. századig a „magas kultúra”
szinonimája volt. A szó jelentése lényegesen
átalakult az antropológia új tudományának
megjelenésével, amely szerint a kultúra
mindenkié, s nem csak egy szűk elit sajátja.
Edward Taylor (1871), brit antropológus nevéhez fűződik a kultúra első, mindenre kiterjedő meghatározása. Szerinte „a kultúra
olyan komplex egész, amely magában foglalja mindazt a tudást, képességet, hiedelmet, művészetet, morált, jogrendszert,
hagyományt és minden egyéb képességet,
amit az ember a társadalom tagjaként elsajátít”.

Az első, legkülső réteg a kultúra
azon nyilvánvaló elemeit foglalja magába,
amelyeket azonnal láthatunk vagy megtapasztalhatunk.
A második réteget a társadalmi értékek, normák, szabályok alkotják. A kultúrának ez a
része nem feltétlenül látható, de tudatában
vagyunk létezésének. A nyelv legárnyaltabb
összetevői is ide tartoznak, például az, hogy
hogyan beszélünk az idősekkel, vagy mikor
magázódunk, illetve tegeződünk. Ennek a
rétegnek egy fontos jellemzője, hogy meg3

fogalmazható. Más szavakkal, ha egy idegen megkérdez minket ezekről a normákról
vagy szabályokról, el tudjuk azokat neki
magyarázni.

nagyon nehéz megnevezni e réteg összetevőit. Ösztönösen értjük vagy követjük
őket, de szinte lehetetlen megmagyarázni
ezeknek a szabályoknak a természetét vagy
akár a létezését. A kultúrának ez a része annyira természetes a számunkra, hogy alig
vagyunk tudatában annak, hogyan határozza meg a viselkedésünket és a gondolkodásunkat. A tabuk és a viccek jellemzően ide
tartoznak.

A harmadik réteg a hagyma központi magja, amelyet gyakran a kultúra „fekete lyuka”-ként emlegetnek. Nagyban különbözik
a második rétegtől, mivel ezek a szabályok
és normák már nem tudatosak. Éppen ezért

INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
Soha nem kultúrák találkozásáról van szó, mindig különböző
kultúrákhoz tartozó emberek találkoznak és lépnek kapcsolatba egymással.
Az előbb leírt hagyma modell az identitás
összetettségének megértéséhez is hasznos.
Ebből a nézőpontból az identitás hasonló a
kultúrához, amennyiben olyan koncentrikus
körökkel modellezhető, amelyek a legláthatóbb, nyilvánvaló jellemzőktől haladnak a
rejtettebb, központi elemekig. Ahhoz, hogy
egy embert megértsünk, először le kell hámoznunk róla a szokások, az öltözködés és
a megjelenés rétegeit, azután az illető által
elsajátított normák és értékek rétegét, és
végül az alapvető, megkérdőjelezhetetlen
értékek és feltevések rétegét.
Mindnyájan egy-egy „hagymát” testesítünk
meg, amely számos rétegből áll. Ugyanakkor az egyéni „hagymák” azon különböző kultúrák nagyobb, még összetettebb
hagymáinak, része, amelyekhez tartozunk.
Valójában, amikor kapcsolatba kerülünk
egymással, a „hagymáink” találkozásáról
van szó. Miközben próbáljuk megérteni
egymást, az „identitás-hagymáink” minden
egyes rétege összetalálkozik a másikéval, a
legláthatóbbaktól a legrejtettebbekig.
ni a különbségeinkkel, ahogy haladunk a
központi mag felé. A fekete lyuk az, ahol a
legkomolyabb konfliktusok merülnek fel. A
kultúrának ezen dimenziói olyannyira természetesek, és egyben annyira alapvetőek
a számunkra, hogy rendkívül nehéz elfogadnunk a tényt, hogy nem egyetemesek, és
nem mindenki számára érvényesek.

Minél több különböző hagyma
találkozik, annál gyakoribbak a konfliktusok
és a félreértések. Ez különösen igaz, ha úgy
próbáljuk megérteni a másikat, hogy semmit
nem tudunk arról, mi bújik meg a számunkra közvetlenül érzékelhető rétegek alatt…
márpedig ez gyakran előfordul. Bár minden réteg hajlamos konfliktusokat okozni,
általában egyre nehezebb szembesül4

Az interkulturális találkozás összetettségében szerepet játszik ezen túl a kommunikáció tartalma, formája és a kommunikáció résztvevői közti kapcsolat is.

információ a verbális üzenetben található,
és kevésbé a kontextusban illetve a résztvevők között kialakult kapcsolatban. Itt az
interaktív kommunikáció elsődleges célja az
információcsere. Ennek a kommunikációs
stílusnak nem lényegi eleme a jó személyes
kapcsolat kialakítása.

A közlés jelentése (a tartalom) közös
alkotás, és közös megegyezésen alapul.
Ez a következőket jelenti:

Indirekt/magas kontextusú kommunikáció:
Ebben az esetben az információ többnyire
a kontextusban található, és csak egy kis
része kerül kódolásra a verbális üzenetben. Az emberek nem a kimondott szavak
szoros értelmére támaszkodnak, sokkal
inkább nonverbális úton kommunikálnak.
Ezen kívül kevésbé érzik a szükségét, hogy
szókimondóak legyenek, mivel a mindkét fél
által jól értelmezhető nonverbális jelzések
segítenek az üzenet átadásában. Ebben
a kontextusban igen óvatosan használják,
inkább kerülik a kritikát, a konfrontációt és a
tagadást. Ennek a kommunikációs stílusnak
az elsődleges célja a kapcsolatteremtés.

A befogadónak aktív szerepre van
az értelmezésben, az üzenet „lefordításában”
Fontos, hogy milyen szűrők, vonatkoztatási keretek lépnek működésbe a kommunikációs aktusok
értelmezésekor
A kontextus is befolyásolja a tartalmat
A kommunikációt befolyásolja a kommunikációban résztvevők közti kapcsolat, mely
lehet horizontális (a szereplők hasonló hatalmi pozícióban vannak), vagy hierarchikus,
alá-fölé rendeltségen alapuló (a szereplők
különböző hatalmi pozícióban vannak).

A direkt/alacsony és az indirekt/magas kontextusú kommunikáció két véglet, és nincs
olyan kultúra, amelyre teljes egészében jellemző volna az egyik vagy a másik kommunikációs stílus. A legtöbb kultúra a két kommunikációs stílus között helyezkedik el.

A kommunikáció formái (eszközei)
Egy interkulturális közegben a résztvevők
közti megértést nehezíthetik az általuk
használt verbális, paraverbális és nonverbális jelzések különbözőségei.

Amikor feszült, konfliktusos helyzeteket kell
megoldani egyes kultúrák a szókimondást, a
problémák megbeszélését részesítik előnyben, míg mások az érzelmek kifejezésére
helyezik a hangsúlyt.

Verbális kommunikáció: metaforák, hasonlatok, szóképek, kifejezések stb. használata
Paraverbális
kommunikáció:
hangszín,
hanglejtés, hangerő, ritmus, hallgatás,
szünetek, kiegészítő hangok (uh..)
Nonverbális
kommunikáció:
testbeszéd
(arckifejezés, gesztusok, testtartás). Bár a
testbeszéd használata egyetemes, a jelek
értelme sokszor igen eltérő a különböző népek és kultúrák esetében, ami számos félreértés forrása lehet.

Egy másik fontos nézőpont, amely segíthet
megérteni az interkulturális kommunikáció
nehézségeit, az, hogy mindnyájunkra jellemző az etnocentrizmus. Más szavakkal,
mindnyájunkat meghatároz a saját kultúránk
és társadalmi környezetünk. A kultúra olyan,
mint egy szemüveg, amit nem tudunk levenni. Az etnocentrizmus azt jelenti, hogy a
világot csak a saját szemüvegünkön keresztül látjuk. Általában egészen addig nem vagyunk tudatában a saját kultúránkra jellemző
értékek és normák létezésének, amíg valaki
meg nem kérdőjelezi, kétségbe nem vonja
őket. Kultúránk legkevésbé tudatos elemei
többnyire akkor válnak láthatóvá, amikor
a sajátunktól eltérő értékekkel és normákkal találkozunk. A „mással” való találkozás
rávilágít a saját értékeinkre. A korábban bemutatott hagyma modell is ezt a tapasztalatot segít megérteni.

EGYÉB INTERKULTURÁLIS
KÜLÖNBSÉGEK
A különböző kultúrákra eltérő
nikációs stílusok jellemzőek.

kommu-

Az alacsony/direkt kontextusú kommunikáció a szabályok és az elvárások megfogalmazására helyezi a hangsúlyt, míg a
magas/indirekt kontextusú kommunikáció
inkább a hallgatólagos, ki nem mondott tartalomra támaszkodik.
Direkt/alacsony kontextusú kommunikáció:
Ennél a kommunikációs stílusnál a legtöbb
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hatását, és azt, hogy milyen kölcsönhatásban
állnak ezek a másik értékeivel, normáival és
elvárásaival.
A felismerés, miszerint a decentráció szükségszerűen az első lépés kell legyen, abból
a megfigyelésből ered, hogy kulturális referenciakereteink szűrőként működnek, és
eltorzítják azt, ahogy a külvilágot látjuk (gondoljunk csak a szemüvegre, mint a kultúra
metaforájára).

A francia pszichológus, Margalit Cohen-Emerique erre az elgondolásra alapozva dolgozta ki módszerét, amely az interkulturális kommunikációt és a konfliktusok
megoldását hivatott segíteni.
Ennek a megközelítésnek az a különlegessége, hogy figyelembe veszi azt, hogy a
kulturális
konfliktusokban/feszültségekben
mindig két fél vesz részt. A konfliktust soha
nem lehet kizárólag a másik idegenségével
magyarázni, inkább arról van szó, hogy két
eltérő kulturális referenciakeret kerül interakcióba.

A decentráció lehetővé teszi, hogy a szemüveget elemeljük a szemünk elől, és megláthassuk a színét, a formáját, vagyis megértsük,
hogyan szűrjük meg azt, amit a másik emberből érzékelünk. Ezen kívül sokkal könnyebb rendszerbe foglalni és értelmezni más
kultúrákkal kapcsolatos tudásunkat, miután
valamelyest ráláttunk a sajátunkra. Például
egyszerűbb megérteni (bár nem feltétlenül
elfogadni) az ételekkel kapcsolatos kulturális
tabukat, miután felfedeztük, hogy a saját
kultúránk is meghúzza valahol a határt. Lehet,
hogy számunkra a kagyló és a csiga az, ami
nem tekinthető ételnek, vagy épp a disznó,
esetleg bármilyen élőlény, aminek szeme van,
általában azonban minden kultúra meghúzza
a határt valahol.

A „kulturális sokk” egy eltérő kultúrából származó személlyel egy bizonyos térben és
időben létrejövő interakció, amelyet negatív
vagy pozitív kognitív és érzelmi reakció
kísér, a vonatkoztatási pontok elvesztésének érzése, saját magunk negatív megjelenítése, illetve az elfogadás érzésének
olyan hiánya kísér, amely bizonytalanságot
és dühöt vált ki belőlünk (Cohen-Emerique,
1999).
A módszer mind az elbeszélő, mind a másik
szereplő nézőpontjából elemzi a kulturális
sokk tapasztalatait, illetve a „kritikus helyzeteknek” nevezett konkrét eseteket. Ennek
köszönhetően jobban megérthetjük, hogyan határozzák meg a másokkal történő
interakciónkat saját kulturális értékeink és
elvárásaink, illetve segít bennünket eljuttatni egyfajta kulturális semlegességhez, amely lehetővé teszi a lehetséges megoldások
hatékonyabb megvitatását.

Végül pedig a természetünkből adódóan
hajlamosak vagyunk saját magunkat, saját
kultúránkat összetettebbnek látni, míg a másokkal vagy más kultúrákkal kapcsolatos leegyszerűsítéseket könnyen elfogadjuk. Ha tudatára ébredünk saját kultúránknak, az talán
segít abban, hogy tisztában legyünk ezzel
az előítélettel, és ne tartsuk fenn a másokkal
kapcsolatos leegyszerűsített előfeltételezéseinket. A legfontosabb, hogy képesek legyünk hátralépni egy kiélezett helyzetben, és
megpróbáljunk ellenállni a késztetésnek, hogy
azonnali választ találjunk, vagy ítélkezzünk
a másik felett („hogy nyomhatják el a nőket,
hogyan erőltethetik rájuk, hogy eltakarják az
arcukat és a testüket?”), és ehelyett saját magunkra irányítani a figyelmünket („miért olyan
fontos nekem, hogy eldönthessem, hogyan
akarok öltözni? Miért fontos, hogy a nők megmutathassák az arcukat és a testüket?”).
		
A másik referenciakeretének megértése

Cohen-Emerique
interkulturális
megközelítése három lépésből áll (decentráció,
a másik referenciakeretének megértése,
egyezkedés), amelyek mindegyike különböző képzési módszerek és eszközök
használatán alapul, és amelyek a szakemberek részéről speciális készségek elsajátítását igénylik.
Decentráció
Az első lépés, a decentráció, annak a felismerésén alapul, hogy ha előáll egy konfliktus,
az nem egyszerűen annak a következménye,
hogy a másik kulturálisan különbözik tőlünk,
sokkal inkább annak, hogy eltérő kulturális
referenciakeretek kerülnek interakcióba. A
decentráció tehát arra késztet minket, hogy
megvizsgáljuk a saját kulturális (beleértve
szakmai) mintáink, gyakorlataink és normáink

Miután tudatára ébredtünk a saját kultúránkra jellemző normáknak, értékeknek és
viselkedésmintáknak, készen állunk arra,
hogy kinyissuk a szemünket a másik felé.
Ennek a lépésnek a céljai a következők:
A más kultúrákból származó emberek értékeinek, normáinak és
6
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viselkedésmintáinak
alaposabb
megismerése, túllépni a leegyszerűsített
előfeltételezéseken
és
előítéleteken.

Ebben a fázisban a szakemberek a kulturális antropológusok által a megfigyeléshez,
az interjúkészítéshez, a kulturális minták
elemzéséhez használt eszközöket sajátítják el, és olyan „mátrixokat” készítenek,
amelyek segítik számba venni a kontextuális elemeket. Például egy bevándorlókkal
dolgozó szakember számára hasznos lehet egy olyan „mátrix” elkészítése, amelynek segítségével meghatározható, hogy a
kliense milyen mértékben „akkultúrálódott”,
integrálódott az új társadalomba. Így elkerülhető, hogy olyan, az alany eredeti kultúrájához kapcsolódó értékekre és mintákra helyezze a hangsúlyt, amelyeket az illető már
nem követ.
a

e

d

é

s

Aktív
hallgatás,
erőszakmentes
kommunikáció: meghallgatni a másikat, és nem csak a saját céljainkra
és fenntartásainkra összpontosítani
Ellenállni a lezárásra való késztetésnek: ellenálljni annak a vágynak, hogy érzeémileg megterhelő
vagy
fenyegető
helyzetekben
rövidre zárjuk a kommunikációt,
véget vessünk a kapcsolatnak/interakciónak
Tudatában lenni a nonverbális
kommunikációnak
(a
sajátunkénak
és
a
másikénak)

kulcsfontosságú

Merni kíváncsinak lenni: Cohen-Emerique megfigyelte, hogy
a szakemberek sokszor megtartják maguknak a más kultúrákkal
kapcsolatos
elképzeléseiket
és
feltételezéseiket,
nem
mernek
kíváncsiskodni és kérdezősködni, mivel attól tartanak, hogy ezzel
megsértik a másik magánszféráját, a másik jogát ahhoz, hogy a
többségi társadalomban láthatatlan maradjon megtagadják tőle a
jogot, hogy kulturális entitásként
„láthatatlan” maradjon.
Amikor
a szakemberek nem mernek
rákérdezni a számukra furcsa
szokásokra, elvesztik a lehetőségét
annak, hogy megérthessék e
szokások jelentését/jelentőségét.

A személyes és a professzionális
szféra közötti mozgás képessége a
kapcsolat fenntartása érdekében:
amikor a folyamat elakad, fel kell ismerni, hogy a professzionális és a
személyes kapcsolat közötti váltás
segítheti a kapcsolat fenntartását
Ebben a fejezetben az interkulturális kommunikáció kérdéseivel
foglalkoztunk. Ha egy interkulturális találkozás két olyan ember
találkozásáról szól, akik különböző
„kulturális szemüveget” viselnek,
miről van szó az intergenerációs
kommunikáció esetében?
A mi szempontunkból a generációk közötti
kommunikáció a kultúrák közötti kommunikáció egy fajtája, ezért a jobb kommunikáció
felé tett első lépés az egyes generációk referenciakeretének megértése. Ezt követően
az idősek és a fiatalok képesek lesznek értékelni és kihasználni a különbözőségeiket,
lehetővé válik a felek számára, hogy olyan
valódi párbeszédet folytassanak, amely
mindkettőjük identitását figyelembe veszi.

Megfigyelni. Például megfigyelni
azt, hogy Japánban nem fognak
kezet üdvözléskor.
A megfigyeléseket szisztematikus
módon összekötni a már megszerzett ismereteinkkel és gyakorlatainkkal. Például szélesíteni az
üdvözlési rituáléval kapcsolatos
elképzelésünket azáltal, hogy lassan megismerjük a japán meghajlás finom árnyalatait.

k

A harmadik lépés, az egyezkedés egy konkrét
problémára vonatkozó olyan megoldás keresését célozza, amely mindkét fél identitását
a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben
tartja. Ebben a fázisba a szakértők a kommunikáció és tárgyalás eszközeit sajátítják el.
Az egyezkedési készséget sokféle attitűd és
kompetencia fejlesztheti:

Felismerni, hogy a másik referenciakeretét számos tényező befolyásolja.

Ebben a szakaszban
készségek a következők:

z
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IDŐSEKKEL
VALÓ
MUNKA
TRAVAILLER
BEVEZETÉS
Az ALADDIN Projekt hátrányos helyzetű fiatal felnőttek alapvető nyelvi, kommunikációs és vállalkozói készségeinek
fejlesztését célozza a történetmesélés technikáit alkalmazó,
intergenerációs műhelyek/csoportok segítségével, amelyeket
idős önkéntesek vezetnek.
A projektben az ötvenöt évnél idősebb személyeket tekintjük idősnek. Olykor nyugdíjasokként hivatkozunk rájuk, mert várhatóan
ők lesznek elérhetők számunkra, a nyugdíjasok rendelkeznek annyi szabadidővel,
hogy részt vehessenek a műhelyekben.”.

idegen kultúrával, más referencia kerettel
találkoznak, az interkulturális kommunikáció hatékonyabbá tételének pedig vannak
tanulható eszközei (lásd hagyma modell és
Margalit Cohen-Emerique kritikus helyzetek
módszertana).

Az idősek, mint veszélyeztetett csoport

A nyugdíjasok olyan gazdag tapasztalati és tudástőkével, belső forrásokkal rendelkeznek, amelyek megosztása hasznos
lehet a hátrányos helyzetben lévő fiatalok
számára. Az ALADDIN projektben figyeltünk
arra, hogy olyan műhelyeket hozzunk létre,
ahol az idős csoportvezetők hiteles vezetők
tudnak lenni, mert olyan tudás birtokosai,
melyekkel a fiatalok nem rendelkeznek. Például bevándorló fiataloknak helyi idősek
segítenek
nyelvtanulásban
(az
idősek
anyanyelvén történik a kommunikáció), sikeres idős vállalkozók segítenek kezdő fiatal
vállalkozókat, vagy sikeres idős, hátrányos
helyzetből „felemelkedett” személyek motiválnak a jelenben helyzetüket reménytelennek érző fiatalokat.

Az idősek gyakran marginalizálódnak. Nyugdíjba vonulásuk után fontos szerepeik, kapcsolataik vesznek el. Sokan az elszigeteltség
érzését tapasztalják meg. Gyakran érzik,
hogy többé nincs életcéljuk, megszűnik a
korábbi napi rutinjuk. Fennáll a veszélye annak, hogy a munkahely és pénzkereső állás
elvesztésével értéktelennek, haszontalannak érezzék magukat, olyan embereknek,
akik mások terhére vannak csupán.
Melyek az idősekkel való munka kihívásai
és akadályai?
Az idősek gyakran érzik, hogy nem „ismerik”
a fiatalokat, számos esetben tartanak tőlük.
Ehhez társulhat a „Mivel tudok én hozzájárulni?”-érzés. A „belső kritikusuk” azt súghatja
nekik, hogy többé nincs szükség rájuk, hogy
a fiatalokkal úgysem találják meg a hangot,
nem értik már őket, ez a világ már nem a régi
világ, melyben ők nőttek fel. Gyakran azonban csupán az ismeretlentől való félelemről
van szó, ami abból adódik, hogy egyfajta

A projektbe bevont idősek képesek olyan
új módszerek elsajátítására, mint a történetmesélés technikái, amelyek segítségével kommunikálhatják és továbbadhatják a
fiatal felnőtteknek a tudásukat és a kompetenciáikat. A következő fejezet azzal foglalkozik, hogyan segítsük az időseknek ezen új
készségek elsajátításában.
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HOGYAN

SEGÍTSÜK AZ IDŐSEK
NULÁSI FOLYAMATÁT?

Ez a fejezet az idősek tanulási folyamatához kíván általános keretet nyújtani, és
magyarázatokat ad e folyamat lépéseinek
megértéséhez. Lévén az idősek egy új
módszert tanulnak - a történetmesélés technikáit sajátítják el -, hasznos tisztában lenni azokkal a kognitív tényezőkkel, amelyek
szükségesek e cél eléréséhez. A tanulási
folyamat jobb megértése érdekében bemutatjuk az idegtudomány néhány vonatkozó
magyarázatát.

TA-

téséhez. Lévén az idősek egy új módszert
tanulnak - a történetmesélés technikáit
sajátítják el -, hasznos tisztában lenni azokkal a kognitív tényezőkkel, amelyek szükségesek e cél eléréséhez. A tanulási folyamat
jobb megértése érdekében bemutatjuk az
idegtudomány néhány vonatkozó magyarázatát.
Az idősek képesek a tanulásra: az idegtudósok bebizonyították, hogy az agy nagymértékben képes alkalmazkodni a környezethez,
amit plaszticitásnak neveznek. Az agynak
ez a képessége életünk végéig megmarad.

Az idősek képesek a tanulásra: az idegtudósok bebizonyították, hogy az agy nagymértékben képes alkalmazkodni a környezethez,
amit plaszticitásnak neveznek. Az agynak
ez a képessége életünk végéig megmarad.

Kutatások bizonyítják, hogy a tanulás lelassítja az agy leépülését: minél több lehetősége van egy idős embernek a tanulásra (felnőtt oktatásban való részvétel, munka
vagy társadalmi tevékenységek végzése által) annál nagyobb eséllyel tudja késleltetni
vagy akár megakadályozni a neurodegeneratív betegségek kialakulását.

Kutatások bizonyítják, hogy a tanulás lelassítja az agy leépülését: minél több lehetősége van egy idős embernek a tanulásra (felnőtt oktatásban való részvétel, munka
vagy társadalmi tevékenységek végzése által) annál nagyobb eséllyel tudja késleltetni
vagy akár megakadályozni a neurodegeneratív betegségek kialakulását.

A legtöbb idős rendelkezik azokkal az alapvető készségekkel, amelyek szükségesek
intellektuális képességeik fejlesztéséhez.
A fő akadály, amellyel meg kell küzdeniük
a saját magukról alkotott negatív kép, ami
pedig a társadalmi megítélésnek lehet egyenes következménye.

A legtöbb idős rendelkezik azokkal az alapvető készségekkel, amelyek szükségesek
intellektuális képességeik fejlesztéséhez.
A fő akadály, amellyel meg kell küzdeniük
a saját magukról alkotott negatív kép, ami
pedig a társadalmi megítélésnek lehet egyenes következménye.

Egy olyan idős ember, aki nyugtalan vagy
fél, nehezen talál motivációt a tanulásra,
problémát okoz neki az összpontosítás,
illetve az, hogy kialakítsa magában a tanuláshoz szükséges megfelelő hozzáállást
(ez minden korosztályra érvényes). Hogyan
lehet a tanulók önbizalmát növelni, felépíteni
a tanulási folyamat során? A következőkben
Roberto Rosler, tanár és ideggyógyász,
“Cours Cérébralement Conviviaux pour que
vos Élèves se Rappellent ce que vous Enseignez” című cikkében foglaltak alapján
mutatjuk be ennek lehetőségeit.

Egy olyan idős ember, aki nyugtalan vagy
fél, nehezen talál motivációt a tanulásra,
problémát okoz neki az összpontosítás,
illetve az, hogy kialakítsa magában a tanuláshoz szükséges megfelelő hozzáállást
(ez minden korosztályra érvényes). Hogyan
lehet a tanulók önbizalmát növelni, felépíteni
a tanulási folyamat során? A következőkben
Roberto Rosler, tanár és ideggyógyász,
“Cours Cérébralement Conviviaux pour que
vos Élèves se Rappellent ce que vous Enseignez” című cikkében foglaltak alapján
mutatjuk be ennek lehetőségeit.

A figyelem serkentésének módszerei
Az újdonság vonzó az agy számára. Így
a résztvevők számára hasznos lehet,
ha szokatlan hangokat és vizuális segédeszközöket használunk.

Ez a fejezet az idősek tanulási folyamatához
kíván általános keretet nyújtani, és magyarázatokat ad e folyamat lépéseinek megér10

Az emlékezet serkentésének eszközei

Először is, a tanulási folyamat szorosan
kapcsolódik az oktató viselkedési jellemzőihez. Emiatt javasolt, hogy az oktatók jó/pozitív érzésekkel viszonyuljanak ahhoz, amit
csinálnak, mivel, ahogy azt már korábban
említettük, az érzelmek rendkívül fontosak a
tanulás folyamatában, és ráadásul ragályosak. Ezért elengedhetetlen, hogy az információt lelkesen és valódi érdeklődéssel közvetítsük. Fontos, hogy az oktatók szabadon
támaszkodjanak a saját személyiségükre a
műhelymunka vezetése során.

Az oktatóknak gondoskodniuk kell róla,
hogy a tanulók felfedezzék és átéljék a tanulás örömét, hogy a tanulás élvezetessé
váljon a számukra. Kimutatták, hogy jobban
emlékezünk az érzelmeket kiváltó ingerekre,
mint a semleges ingerekre. Az érzelmek bevonása az oktatásba tehát nemcsak a tanulók bevonódását segíti, de az emlékezeti
teljesítményüket is javítja. Jó módszer érzelmek kiváltására például a témához kapcsolódó zene hallgatása.

Másodszor, a mi meglátásunk szerint, a
jó oktató egyik legfőbb jellemzője a rugalmasság. Lényeges, hogy „egy szintre tudjon
kerülni” az emberekkel, akikkel együtt dolgozik, és mindig fejben tartsa a kérdést: mi
érdekli a résztvevőket? Vagyis a műhelymunka teljes ideje alatt folyamatosan figyelnie
kell a résztvevők igényeire, és azokhoz kell
igazítania a képzést.

Az emlékezet serkentésének további eszköze az új információ összekapcsolása a
korábbi ismereteinkkel. Lényeges, hogy a
téma legyen releváns a tanulók számára, a
tartalmat össze tudják kapcsolni számukra
fontos (a mindennapi életükhöz kapcsolódó)
helyzetekkel. Ez lehetővé teszi, hogy a tanultakat hamar összefüggése hozzák a
már meglévő tudásukkal. A résztvevők jobban fognak emlékezni arra, ami kapcsolódik a mindennapjaikhoz. A résztvevőknek
lehetőséget és időt kell biztosítani erre
az összekapcsolásra. Ez az összekapcsolás fontos lépés ahhoz, hogy az új ismeret konszolidálódjon, beépüljön a hosszú
távú memóriába. Az új információ beépülését segíti az is, ha a résztvevők saját
szemszögükből értelmezik a hallottakat, az
új gondolatokat saját szavaikkal megfogalmazva ismétlik el. Ez az információ feldolgozás aktív módja, nem pusztán befogadják a
hallottakat, de fel is dolgozzák azt.

Végül, de nem utolsó sorban, ahogy korábban már említettük, a zenehallgatás jótékony hatással van a tanulásra, de ugyanilyen
érdekes lehet kézművességgel egybekötött
foglalkozásokat tartani „valódi történetmesélő foglalkozások” helyett. A történetmesélés közben végzett kézműves tevékenység
segíthet a résztvevőknek megnyílni, és megosztani a történeteiket. Ugyancsak hasznos
lehet olyan tárgyakat használni, amelyekkel
a részvevők játszhatnak: azt gondolhatnánk,
hogy ha van valami a kezükben, az elvonja a figyelmüket, de valójában a hatás ezzel ellentétes lehet. Amíg a kezük „elfoglalt”,
az elméjük és a fülük teljes mértékben az
elhangzó történetekre összpontosít. Van
olyan egyetem (University of Helsinki), ahol
azt javasolják a diákoknak, hogy kössenek, miközben a textíliákkal kapcsolatos
előadásokat hallgatják. Sőt, az oktató akár
arra is bátoríthatja a részvevőket, hogy ennivalót osszanak meg egymással. Végtére
is évezredes hagyomány, hogy az emberek
körben ülve együtt falatoznak, miközben történeteket mesélnek egymásnak.

Az emlékezet fejlesztésének fontos eszköze
az új információ, tudás előhívásának gyakorlása (egy módszer esetén a tanult módszer
begyakorlása).
A visszajelzés a tanulási folyamat elengedhetetlen része, és lehetővé teszi a tanulók
számára, hogy mielőtt gyakorlatban alkalmaznák, elvi szinten korrigálják a fogalmakat, annak érdekében, hogy az információ
a hosszú távú memóriában megfelelően
raktározódjon el. Ez elképzelhető például
papír alapú vagy számítógépes tesztek, kérdőívek, interjúk, közös megbeszélések segítségével, melyek során a csoport vezető
visszajelzést is ad a résztvevőknek.

Ebben a fejezetben bemutattunk egy lehetséges „akciótervet”, amely elősegítheti az
idősek tanulási folyamatát. Az idősek rendelkeznek a tanuláshoz szükséges képességekkel, és lehetőségük van arra, hogy
azokat továbbra is használják. Az ALADDIN
Projekt keretein belül megtanulják a történetmesélés technikáit, hogy azután segítsék
a fiatal felnőtteket a nyelvi, vállakozói, szociális és kommunikációs készségeik fejlesz-

Pedagógiai szempontok
Végül lényeges számba venni néhány, a pedagógia szempontjából fontos kérdést.
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megtanulja, hogyan alkalmazkodjanak egy
interkulturális, intergenerációs közeghez.

tésében. Amellett, hogy a fiatalok új készségeket sajátítanak el, mindkét célcsoport

HOGYAN TEGYÜK AZ IDŐSEKET A
TÁRSADALOM AKTÍV TAGJAIVÁ?
Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, milyen kihívásokkal néznek
szembe az idősek a nyugdíjba vonulás előtt és után, milyen
szükségleteik vannak ebben az életszakaszban, illetve hogyan
tegyük őket a saját érdekeiket képviselni tudó, aktív állampolgárokká.
Nyugdíjba vonulás után az emberek számos változással szembesülnek, amelyeket
sokszor nehéz kezelniük: a munkájukkal együtt elveszítik identitásuk egyik fő
pillérét, a legfontosabb szerepüket. Azt
érezhetik, hogy többé nem fontosak a társadalom számára, illetve hogy terhet jelentenek
a
fiatalabb
generációknak.
A kapcsolataik egy részét is elveszítik:
természetesen
ápolhatják
a
kapcsolatot a volt munkatársakkal és családtagokkal, de ekkor már nem mindennapi rutinról
van szó. A mindennapi rutin hiányában
a
kapcsolattartás
erőfeszítést
és
kitartást igényel minden fél részéről, emiatt
ezek egy része idővel általában elkopik.

lévő mesterségek átadásában, vagy szakmai
kapcsolataik
megosztása
révén.

Az időseknek a nyugdíjazást követően hirtelen rengeteg strukturálatlan szabadidejük
lesz, amely szorongással járhat: új szerepeket, új célokat kell találniuk, illetve a
hasznos időtöltés új módjait kell kialakítaniuk. Ösztönző feladatokra van szükségük,
mivel - ahogy korábban már láttuk - a szellemi aktivitás fenntartása fontos a kognitív
funkciók
leépülésének
késleltetésében.

A fiatalok tanulhatnak az idősebbeknek
az élet nehézségeihez való nyugodtabb,
távolságtartóbb hozzáállásából is. Az idő
múlásával az emberek egyre több olyan helyzettel találkoznak, mely fölött nincs kontrolljuk, melyet nem tudnak befolyásolni (személyes veszteségek, a szeretteik halála), és
talán ennek köszönhető az, hogy az idősebbek általában könnyebben el tudják fogadni
a negatív érzelmeket (düh, depresszió, szorongás) (Shallcross et al, 2013). Az elfogadás mellett sokszor más érzelmi szabályozó
stratégiákat is kifejlesztenek, ilyen például
a problémamegoldó képesség (ez utóbbi
olyan kihívások esetében hasznos, amelyek
megoldásának kulcsa az ő kezükben van).
Ezek a változások mind hozzájárulnak az
idősek nagyobb érzelmi jóllétéhez (több tanulmány is mutatja, hogy az 50 év felettiek
általában boldogabbak, mint a 20 és 40 év
közöttiek).

A nyugdíjazást követő nehézségek és negatív változások ellenére az idősek sok
mindennel hozzájárulhatnak a közösség
életéhez. Az idős kor eléréséig egy sor személyes és szakmai kihívással kell szembenézniük, és ezek leküzdése során szerzett
tapasztalatuk hasznosak lehetnek az új
generációk számára. Szabad idejüket, az
energiájukat is fel tudják ajánlani mások
számára, olykor pedig gyakorlati segítséget is nyújthatnak, például a kihalóban
12

Az idősek számára tudásuk megosztása
nemcsak lehetőség, de sokszor szükséglet
is. Erik Erikson, német születésű, amerikai fejlődéspszichológus szerint különböző
életszakaszok (úgy nevezett pszichoszociális életszakaszok) léteznek, és ezek
mindegyike más és más kihívásokat rejt
magában. 40 és 65 éves kor között (a „generativitás vs. stagnálás” szakaszában) az
emberek már megállapodtak, és elkezdenek
„visszaadni” a társadalomnak (például gyereknevelés, munka, közösségi tevékenységek által). Amennyiben ezek a célok nem
valósulnak meg, gyakran haszontalannak
érzik magukat. Az utolsó, a 65 éves kor feletti fejlődési szakaszban (az „én integritás
vs. kétségbeesés” szakaszában) az emberek hajlamosak megkérdezni maguktól,
hogy értelmesen élték-e az életüket. Ha úgy
érzik, hogy aktív életük során (amíg dolgoztak) nem volt alkalmuk általuk értékesnek
ítélt célokat megvalósítani (például segíteni másoknak), az életüket terméketlennek
érezhetik, ami kétségbeeséshez és depresszióhoz vezethet. Ugyanakkor sosem késő
értelmes tevékenységekbe fogni, például
önkéntes vagy mentori munkát végezni, illetve bekapcsolódni a helyi közösség életébe.

hasznosság érzésének átélése, az egyéni
elhivatottság megélése, a szolidaritás és az
aktív állampolgárság értékei mellett való elköteleződés, vágy a különböző szenvedélyek
továbbadására (hobbik, sport, művészet
stb), a szakmai kapcsolatok megszűnésével járó magány érzésének leküzdése
és új emberi kapcsolatok keresése, a felhalmozott tudás és bölcsesség megosztása, mások tapasztalatainak megismerése,
vágy a szakmai identitás megőrzésére.

Az önkéntesség egy különösen jó módja
annak, hogy az idősek aktívvá váljanak,
tapasztalataikat és készségeiket hasznossá
tegyék, tegyenek a közösségért. Az önkéntes egyszerre tesz jót másokkal és saját
magával, hozzájárul a szellemi és fizikai
egészség megőrzéséhez is. Egy, a francia Centre d’Études et de Recherches sur
la Philantropie (Cerphi) szociológusai és
egészségügyi szakemberei által vezetett kutatás szerint az önkéntesség által elért vitalitás, szociális tőke, önbecsülés növekedés
és a másokkal való együttműködés öröme
közvetlen hatással van a fizikai egészség
javulására (Breder, 2010). Morrow-Howell
(2010) az önkéntesség további kedvező
hatásaira mutat rá, amennyiben megállapítja, hogy az önkéntesség csökkenti a halandóságot, növeli a fizikai aktivitást, növeli
az egészségérzetet, csökkenti a depresszió
tüneteit és az élettel való nagyobb elégedettséghez vezet. Az önkéntesség végül növeli
az idősek társadalmi elismertségét is azáltal, hogy társadalmilag hasznos tevékenységet végeznek.
Az egyén személyiségétől, élettörténetétől, családi hagyományaitól függően különböző emberek különböző okokból vállalnak
önkéntes tevékenységet.Motiváció lehet a
13
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CSOPORTFOGLALKOZÁS
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
FIATAL FELNŐTTEKKEL
Az ALADDIN Projekt célcsoportját hátrányos
helyzetű fiatal felnőttek képezik.

b) Hátrányos helyzet meghatározása
Általánosságban véve az a tendencia figyelhető meg, hogy a hátrányos helyzet
több tényező együttállása révén lép fel és
nem magyarázható csupán egyetlen okkal.
Például egy bevándorlói múlt önmagában
nem okoz hátrányos helyzetet, amennyiben
ezt ellensúlyozza egyéb kedvező feltétel/tulajdonság (pl. képesítés birtoklása, megfelelő nyelvismeret/készség, stb.)

a) Fiatal felnőttek meghatározása
A legtöbb Európai Unió által finanszírozott
projekt 30 éves korig tekint fiatal felnőttként
egy személyre. Ennek megfelelően a felső
korhatárt mi is itt húzzuk meg, és fiatal felnőttek alatt a 18 és 30 év közötti korosztályt
értjük. Ugyanakkor fejlődéslélektan szempontjából eltérő szinten lehetnek e korosztály különböző életkorú tagjai. Csoportfoglalkozás tervezése esetén így érdemes
külön csoportokat alkotni, és egy csoportba
a közel azonos életkorú (pl. 18-21; 22-25;
26-30 év közötti) személyeket besorolni.

A hátrányos helyzetű fiatal felnőttek helyzetét nehezítő tényezők például:
bizonyítvány/képzettség
alacsony iskolázottság

Habár a projektben résztvevő országok
között kulturális eltérések előfordulhatnak,
mi több, ugyanazon országon belül is lehetséges némi különbözőség egyik térségről (városról) a másikra, általánosságban
elmondható a következő: a 18 és 30 év
közötti személyek nem tankötelesek többé,
az oktatásban való részvételük opcionális,
és nem pedig kötelezettség.
Résztvevőink között nagy százalékban
előfordul korai iskolaelhagyó, lemorzsolódott
volt diák, olyan személy, aki tanulmányait
bizonyítvány és/vagy képesítés megszerzése nélkül fejezte be. Vannak, akik dolgoznak, és vannak munkanélküliek. Ez utóbbi
csoporton belül vannak, akik rendelkeznek
a megfelelő bizonyítvánnyal/képesítéssel,
mégsem helyezkedtek el a munkaerőpiacon. Ennek oka lehet más hiányosság (pl.
ambíció hiánya), vagy bizonyos készségek
(pl. nyelvi-, kommunikációs-, és/vagy szociális készségeké) alacsony foka.

hiánya,

nem
megfelelő
bizonyítvány/
képzettség birtoklása
gyenge nyelvtudás (itt elsősorban migránsokra gondolunk, akik
nem,vagy nem megfelelő szinten
beszélik a befogadó ország nyelvét)
rossz kommunikációs készségek
szociális
készségek
alacsony
foka (beleértve az önmenedzselés képességét, valamint az önfegyelmet)
társadalmi diszkrimináció
c) Konkrét célcsoportjaink meghatározása
Jelen projekt a hátrányos helyzetű fiatal felnőttek következő három csoportját célozza
meg:
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Gyenge nyelvtudású migránsok
(bevándorlók) és menedékkérők,
akik a befogadó ország nyelvét
egyáltalán nem vagy nem kielégítően beszélik. A történetmesélő
csoportfoglalkozások célja ez esetben a nyelvi képességeik fejlesztése.

Alulmotivált, sokszor rossz kommunikációs-, és szociális készséggel rendelkező hátrányos helyzetű
fiatalok. A műhelyek célja ez esetben a fiatalok ambícióinak felkeltése, jövőképük alakítása.

Alacsony iskolázottsággal rendelkezők, akik vállalkozni szeretnének.
A csoportfoglalkozás célja a személyek vállalkozó készségeinek
előmozdítása.

A RÉSZTVEVŐK TOBORZÁSA
központok, bevándorló hivatalok, oktatási
központok). Az itt dolgozó személyek révén
– közvetett módon – az információ eljuthat
hozzájuk.

Nem könnyű feladat meggyőzni a
potenciális résztvevőket arról, hogy
csatlakozzanak a történetmesélés
módszerét használó intergenerációs
csoportokhoz.

ALADDIN Projekt saját weblapja: a célcsoport elérésének kevésbé hatékony módja,
hiszen az idősebb generáció kevésbé
használ internetet, a fiatal felnőttek tájékozódási pontja pedig leginkább a korábban említett közösségi platformok. A weblap
elsősorban a szakmai szervezeteket tájékoztatja majd.

A történetmesélő foglalkozások valószínűleg
nem tűnnek elsőre hasznosnak, nem egyértelmű, hogy alkalmasak készségfejlesztésére. Ezért fontos tájékoztatni a résztvevőket őket arról, hogy mit nyerhetnek,
ha bekapcsolódnak, milyen készségeik javulását várhatják a csoporttól.

Utcai leszólítás: a toborzás egy eszköze
lehet a potenciális résztvevők lakóhelyén
történő utcai leszólítás és tájékoztatás. Ez
esetben fontos, hogy a toborzást olyan személy végezze, aki hiteles tud lenni az adott
környezetben (hasonló háttérrel rendelkezik, valamint tud azonosulni a megszólított
személyekkel, és fordítva). Érdemes bevonni ebbe a munkába a helyi ifjúsági szervezeteket is.

KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK
HASZNÁLATA A TOBORZÁS SORÁN
Közösségi média (Facebook, Instagram, Twitter): a fiatal felnőttek toborzásának leghatékonyabb módja a közösségi média használata, hiszen leginkább
ezeken a platformokon keresztül tájékozódnak. Figyelmük felkeltése érdekében érdemes képeket, videókat használni.

Szerepmodell bevonása: hatásos lehet
olyan (helyi szinten) ismert/híres személyt
bevonni a toborzási fázisba, akire a célcsoport valamilyen okból felnéz.

Nyomtatott
anyagok
(pl.
plakátok,
szórólapok, prospektusok) szétosztása: kevésbé hatékony kommunikációs csatorna,
ugyanakkor hasznos lehet a szóróanyagok szétosztása olyan helyszíneken, ahol
a hátrányos helyzetű fiatal felnőttek nagy
számban megjelennek (pl. munkaügyi
2

S Whiteley - Youth Studies Australia, 2001

Ösztönzők felkínálása: pl. ingyen üdítő, a
csoport elvégzéséért díj/igazolás átnyújtása. A csoporthoz való csatlakozást és a folyamatos részvételt is támogatja.
Más szervezetekkel való együttműködés:
rendkívül hasznos lehet olyan szervezeteket
16

bevonni a toborzási folyamatba, akik napi
szinten kapcsolatban állnak a megcélzott
hátrányos helyzetű fiatal felnőttekkel (pl. munkaügyi központok, bevándorlók számára
szállást/jogi tanácsadást biztosító szervezetek, ifjúsági szervezetek). Ezek a szervezetek egyrészt informálhatják a csoport
létezéséről a fiatalokat, másrészt konkrét
személyeket ajánlhatnak a toborzónak. Ahhoz, hogy megfelelőképp végezhessék a
tájékoztatást ezek a szervezetek, megfelelő
felvilágosítást kell adnunk számukra a csoportok és a módszer működéséről ismerniük kell, hogy a történetmesélés technikája
pontosan mely készségeket fejleszt, illetve
tudniuk kell, hogy milyen tevékenységek
valósulnak meg a csoport során. Az előző
csoportok során készült fényképek, valamint
elhangzott
visszajelzések
megosztásával
szintén támogathatjuk a munkájukat.

Bevándorlók és menedékkérők
számára rekreációs programokat
kínáló szervezetek;
Nyelviskolák.

A bevándorlók (főképp az országba újonnan érkezők) igénylik az olyan tevékenységeket, melyek a mindennapi adminisztrációs
teendőikből kizökkentik őket. A szociális
munkások és önkéntesek aktívan keresik
számukra az ilyen jellegű foglalkozásokat,
így az együttműködés gyümölcsöző lehet.

ALACSONY ISKOLÁZOTTSÁGGAL ÉS/
VAGY GYENGE SZOCIÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGGEL RENDELKEZŐK TOBORZÁSA – TOVÁBBI SPECIFIKUS AJÁNLÁSOK

GYENGE NYELVTUDÁSSAL
RENDELKEZŐK TOBORZÁSA – TOVÁBBI
SPECIFIKUS AJÁNLÁSOK
A célcsoport megszólítása elsősorban
képi anyag segítségével történjen, kerüljük a nagy szöveges tartalommal bíró tájékoztatást. Ehelyett használjunk inkább
kulcsszavakat arra vonatkozóan, hogy milyen készségeket sajátíthatnak el a csoporttagok. A szöveges tartalmak lehetőleg legyenek lefordítva a célcsoport anyanyelvére.

Amennyiben szöveges módon történik a
csoportra való felhívás, az lehet vicces, és
elsősorban az esemény társas jellegét emelje ki (új személyek megismerése, tapasztalatok cseréje) nem pedig a csoportban való
tanulás lehetőségét. A szövegben meg lehet
említeni, hogy a csoportban való részvétel
által milyen képesítésre tehet szert a résztvevő (pl. az Egyesült Királyságban kiállíthatják a résztvevők számára az ún. SEPE
igazolást - Supporting Employability and
Personal Effectiveness, vagy „Foglalkoztathatóság
elősegítése
és
személyes
hatékonyság” - melyet egy jövőbeni munkáltató számára a résztvevő felmutathat).

Emeljük ki, hogy a csoporton való részvétel nem időpocsékolás, számos előnnyel
jár: a résztvevők új személyeket ismerhetnek meg; javulhatnak nyelvi készségeik (pl.
a szókincs) és kommunikációs készségeik
(pl. magabiztos felszólalás közönség előtt).

Hívjuk fel arra a figyelmet, hogy a csoportban való részvétel független a nyelvtudás
szintjétől.
Toborzási fázisba bevonható szervezetek

Bevándorlók és menedékkérők
számára jogi tanácsadást és/vagy
szállást biztosító szervezetek;
Bevándorlók és menedékkérők
számára társadalmi beilleszkedést
elősegítő szervezetek;
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RÉSZTVEVŐK
ELKÖTELEZŐDÉSÉNEK
KIALAKÍTÁSA ÉS FENNTARTÁSA
ÁLTALÁNOS JAVASLATOK
Ebben a részben néhány általános szempontot emelünk ki, melyeket érdemes figyelembe venni a fiatal felnőttek elköteleződésének kialakítása és a velük való közös
munka során.

Figyeljünk a résztvevők motivációira. A résztvevőknek fontos tudni, hogy milyen okból
tanulnak valamit, és az milyen előnyöket
biztosíthat számukra. Olyan dolgokat szeretnének megtanulni, amit egyből hasznosítani tudnak.

Előfordulhat, hogy a résztvevőknek anyagi
nehézséget okoz, hogy eljussanak a csoportfoglalkozás helyszínére. Amennyiben
ez előfordul, a szervezőnek fedezni kell az
utazási költségeket.
A foglalkozás ideje
ingyen üdítőt és ennivalót is fontos biztosítani a számukra. Az elköteleződést elősegítheti, ha felkínálunk némi ösztönzőt a
tagok részére, pl. mozijegyet, ajándékutalványt.

A trénereknek fel kell hívni a csoporttagok
figyelmét arra, hogy a csoportban való részvétel, valamint a történetek megosztása
önkéntes, így a résztvevők saját érzéseik
és saját ütemük szerint el tudják dönteni,
hogy mikor és mit szeretnének megosztani.
A tagok így azt érezhetik, hogy van kontroljuk a történések felett, nincsenek semmire
sem kényszerítve, önállóan dönthetnek arról, hogy miben, milyen mértékben vesznek
részt.

Nagyobb eséllyel megjelennek a csoporton
a résztvevők, ha a csoportfoglalkozásokat
megelőző napokon felhívjuk őket telefonon.
Ezzel a feladattal akár magukat a csoporttagokat is megbízhatjuk: minden alkalommal másokat kérünk meg arra, hogy figyelmeztesék a többieket a következő alkalom
előtt (ezáltal nemcsak résztvevőként, de
szervezőként is bevonódnak, ami növelheti az elköteleződésüket). Amennyiben ezt
a megoldást választjuk, lényeges, hogy
biztosítsunk a tagok számára lehetőséget
az ingyenes telefonálásra, vagy fizessük ki
számukra a telefonhívás költségét.

Fontos, hogy megünnepeljük a csoport
során elért eredményeket. Ezt megtehetjük
informális módon bármikor, amikor egy résztvevő hozzájárul egy csoportos feladathoz,
vagy közelebb jut egy saját személyes célkitűzéséhez. A résztvevők eredményei „hivatalosan” is elismerésben részesülhetnek,
egy igazolás kiállítása révén. A hivatalos
igazolás segíthet a résztvevők elköteleződésében, akik azon túl, hogy készségfejlesztésben vesznek részt egy olyan papírt
is kapnak a műhely végén, mely kézzelfogható, elimseri a fejlődésüketet és melyet
álláskereséskor is hasznosítani tudnak.

Amennyiben a műhelymunka során lemorzsolódik egy résztvevő, a csoporttal mindenképp beszéljünk erről, és igyekezzünk megfejteni a lemorzsolódás okait. Megkérhetjük
a csoporttagokat, hogy próbálják meggyőzni
a hiányzó személyt, hogy járjon ismét csoportra.
A lemorzsolódás minimalizálása, valamint a
csoportdinamika fenntartása miatt hatékony
megoldás – bár erre nem mindig van lehetőség - , ha a csoportfoglalkozásokat egymást
követő napokon tartjuk meg.

Az elköteleződés fenntartását segíti továbbá, ha felelősséggel ruházzuk fel a résztvevőket a csoportfoglalkozások során.
Egyszerű módja ennek az, ha bevonjuk
őket a munkába: a tanulás nem alapulhat
vertikális kapcsolaton (tehát azon, hogy a
tréner az egyetlen személy, aki a tudást birtokolja), ehelyett horizontális kapcsolatokat
kell kialakítani (minden résztvevő tanulhat
valamit a többiektől, és taníthat valamit a
többiek számára). Ezért a trénereknek meg
kell kérniük a résztvevőket arra, hogy ötle18

teiket, elképzeléseiket osszák meg, és vegyenek részt a gyakorlatok kialakításában.

Az első lépés a csoportfoglalkozások
elindításakor a biztonságos és kényelmes
környezet megteremtése (Zemke, 1995),
valamint a résztvevők közötti jó csoportdinamika kiépítése. Ez hozzájárul ahhoz, hogy
a tagok biztonságban és magabiztosnak
érezzék magukat egymás társaságában,
ami elengedhet része egy tanulási folyamatnak, főként, ha az egy személyes történetmegosztáson alapuló csoportban zajlik.
A kezdeti bizalom kialakulását, a jó légkör
megteremtését „jégtörő” és bemelegítő feladatokkal segíthetjük.

Egy másik módszer az elköteleződés fenntartására, ha a tagok közül tutorokat jelülünk
ki. Attól függően, hogy milyen a csoport légköre, valamint hogy milyen fiatal felnőttekkel
dolgozunk együtt, a tutorok kiválasztásának
két lehetséges módja van:

A tréner beazonosítja a vezető személyt a csoportból (a „leader-t”) és
kioszthat rá egy segédasszisztensi
feladatkört. Az a tény, hogy a trénert egy csoporttárs részt vesz a
csoportvezetésben és a feladatok
zökkenőmentes lebonyolításában,
erősítheti azt az érzést, hogy a tagok igényei, kívánágai képviselve
vannak a csoportmunka során

A trénereknek az üléseket olyan feladatokkal érdemes befejezniük, amelyek tudatosítják a tagok számára azt, hogy milyen
készségeket és erőforrásokat sajátítottak el
a nap során.
A trénerek kigondolhatnak vicces, a következő alkalomra elkészítendő házi feladatokat is. Ezek egyrészt a résztvevők
elköteleződését úgy erősítik, hogy a tagok
a csoportfoglalkozásra gondolnak még akkor is, ha fizikailag nincsenek ott, másrészt
kedvet ébreszthetnek bennük ahhoz, hogy
elmenjenek a következő alkalomra, hiszen
csak így tudják megmutatni, miképp valósították meg otthoni feladatukat. Végül a
résztvevők valószínűbb, hogy megjelennek
a következő alkalommal is akkor, ha a trénernek sikerül izgalmas beharangozóval
zárni a foglalkozást, melyben ízelítőt ad
a következő alkalom gyakorlataiból, témáiból (ezeket optimális esetben a résztvevők bevonásával együtt alakítják ki).

A csoportfoglalkozás során számos tevékenység (2-3 fős) kiscsoportokban zajlik. A tréner kijelölhet minden kiscsoportban egy
tutort, aki egyrészt a feladat lebonyolításában segédkezik, másrészt
pedig egyfajta közvetítő szereppel
rendelkezik: amennyiben társai
nehézségbe, vagy problémába
ütköznek egy gyakorlat során, a
tutor ezt közvetíti a tréner felé.
Ezeket a nehézségeket a tagok lehet, hogy maguktól nem fejeznék
ki, nem tartanák fontosnak megosztani a többiekkel egyébként.
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CÉLCSOPORT
SPECIFIKUS
AJÁNLÁSOK

Eddig általánosan beszéltünk arról, hogy mire
kell figyelni a fiatal felnőttek elköteleződésének fenntartása érdekében. Most további – célcsoport specifikus – ajánlások következnek.

feladatokkal. Ez segít abban, hogy úgy
érezzék, konkrétabb, a hétköznapi helyzetekben azonnal használható dolgokat is
tanulnak, nemcsak történeteket mesélnek.

Gyenge nyelvtudással rendelkezők elköteleződésének fenntartása

Elvihetjük a csoportot könyvtárba is, és kereshetünk velük őket érdeklő történeteket
– ez szintén segít összekapcsolni a hétköznapi és tantermi nyelvtanulást (megtanulják,
hogyan kell olvasókártyát vagy belépőjegyet kérni, hogyan kell konkrét könyveket
kikérni, a segítséget megköszönni, stb).

Ebben a fejezetben azt tárgyaljuk, hogy
miket kell figyelembe venni, milyen
módszereket érdemes használni, amikor
egy intergenerációs történetmesélő csoportot szervezünk gyenge nyelvtudással rendelkező fiatal felnőttek számára.

Érdemes felkínálni annak lehetőségét, hogy
saját kultúrájukból ismert történeteket is
megoszthassanak, vagy számukra fontos
igaz történetekről beszélhessenek. A csoportvezetők is felkészülhetnek és bemutathatják a résztvevők kultúrájából származó
történetmesélők munkáját mutatjuk, ezzel
jelezve a csoport felé, hogy figyelnek rájuk,
a tagok hátterének ismeretében egyedi programot dolgoznak ki, mely erősíti a
résztvevők elköteleződését a csoporthoz.

Korábban említettük, hogy érdemes felelősséggel felruházni a fiatalokat, rájuk
bízni néhány szervezési teendő kivitelezését (pl egymás értesítését a csoportfoglalkozás előtt, esetleg megkérni őket arra,
hogy intézzék el az ételek és italok vásárlását). Ez még inkább igaz a gyenge nyelvtudással rendelkező fiatalokra. Egyrészt
ez lehetővé teszi számukra, hogy ne csak
tantermi körülmények között tanulják a nyelvet, hanem a valós, mindennapi élethelyzetekben is. Azzal, hogy megbízzuk őket
ilyen jellegű feladatokkal (pl. élelmiszervásárlás), kifejezzük nyelvi képességeikbe
vetett bizalmunkat. Másrészt összekapcsoljuk a külvilágban szerzett tapasztalataikat a történetmesélő csoportban zajló

Alacsony végzettséggel és/vagy alacsony
szociális, és kommunikációs készséggel
rendelkezők elköteleződésének fenntartása
Most pedig azt nézzük át, hogy mire érdemes
odafigyelni, amikor alacsony végzettséggel,
valamint alacsony szociális és kommuniká20

ciós készséggel rendelkező fiatal felnőttek
számára szervezünk intergenerációs történetmesélő csoportot. Ez a két célcsoport jelentős átfedést mutat egymással, ez az oka
annak, hogy elköteleződésük kialakítására
javasolt ajánlásainkat együtt tárgyaljuk.
Összefoglalóan hátrányos helyzetű fiatal felnőtteknek fogjuk őket hívni a továbbiakban.

ütközünk; továbbá felelősséget vállalunk
saját cselekedeteinkért és saját jóllétünkért.
A következő két kompetencia azzal kapcsolatos, hogy hogyan észlelünk másokat
és milyen kapcsolatot tudunk kialakítani velük. A társas tudatosság/figyelem azt
jelenti, hogy empátiát mutatunk mások
irányába; felismerjük mások érzéseit, szükségleteit; képesek vagyunk megérteni a
helyzetüket; és felvenni nézőpontjukat. A
társas készségek birtoklása révén képessé válunk kezdeményezni és fenntartani
jól működő interperszonális kapcsolatokat,
hatékonyan kommunikálni és együttműködni másokkal, valamint konfliktust megoldani. Tudunk másokat segíteni, és segítséget kérni másoktól, amikor szükséges.

Mielőtt tovább mennénk, és bemutatnánk
néhány módszert, amelyek hasznosak lehetnek a velük való együttműködésben,
szeretnénk tisztázni, hogy mit értünk pontosan szociális és érzelmi tanulás alatt, a
szociális és kommunikációs készségfejlesztés ugyanis e tágabb témakör alá sorolható.
A szociális és érzelmi tanulás (továbbiakban
SEL: social and emotional learning) fogalmát a egy amerikai szervezet, a CASEL (Collaborative Association of Social
Emotional Learning) vezette be. Megközelítésük szerint a SEL 5 kulcskompetenciát fed le, és mindegyik kompetenciaterület további alapkészségekre osztható fel.

Végül, a felelős döntéshozatal azt jelenti,
hogy miközben céljaink megvalósulásán
dolgozunk és kapcsolatba lépünk másokkal,
figyelembe vesszük saját és mások jóllétét, betartjuk a társadalmi normákat, etikusan viselkedünk és együttérzést tanúsítunk.

Az öt SEL kulcskompetencia a következő:

Annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű fiatal felnőttek elköteleződjenek, a
számukra releváns témákkal kell foglalkoznunk. Olyan nyugdíjasokat érdemes
csoportvezetőnek felkérni, akik a fiatal felnőttekéhez hasonló problémákkal küzdöttek
korábban és ezeket sikeresen megoldották.
Fontos az, hogy egyértelmű legyen a fiatal
felnőttek számára az, hogy a csoport miben tud segíteni nekik: a csoport támogatja
őket abban, hogy reális (de a jelenleginél
ambiciózusabb) jövőbeni célokat fogalmazzanak meg, új lehetőségeket fedezzenek
fel, és olyan utakat mutat be számukra,
amelyek elvezethetnek ezekhez a célokhoz.

Önismeret
Önmenedzsment
Társas tudatosság/figyelem
Társas készségek
Felelős döntéshozatal

Erősíti a résztvevők elköteleződését, ha
lehetőséget adunk számukra, hogy úgy
érezzék, beleszólhatnak a csoport működésébe. Például a vezetők javasolhatnak
témákat a csoport kezdetén, ugyanakkor
előnyös, ha a műhelymunka előrehaladtával
a csoporttagok ezt módosíthatják saját
szükségleteik és érdeklődésük alapján.

Az első két kompetencia önmagunk ismeretével és menedzselésével kapcsolatos. Az
önismeret azt jelenti, hogy képesek vagyunk
felismerni érzelmeinket, szükségleteinket, és
motivációinkat; tudjuk mik az erősségeink és
gyengeségeink; mivel ismerjük magunkat, jól
megalapozott önbizalomra tehetünk szert.

A csoporttagok a csoport működésére vonatkozóa szabályokat együttesen hozzák létre.
A szabályok meghozásával és betartásával
erősödhetnek szociális-érzelmi kompetenciáik (pl. önismeret: saját szükségleteik és
kívánságaik felismerése, önmendzselés: érzelmek és viselkedés kontrollálása).

Az önmenedzsment azt jelenti, hogy nemcsak ismerjük önmagunkat, hanem képesek
vagyunk szabályozni az érzelmeinket,
és
viselkedésünket;
képesek
vagyunk
szükségleteinket asszertív módon kifejezni; képesek vagyunk erősségeinknek
megfelelően célokat kitűzni; és képesek
vagyunk kitartani, amikor nehézségbe
21

Az elköteleződés és a csoportkohézió
erősíthető úgy is, ha a csoportfoglalkozás során a résztvevők valamit közösen
hoznak létre. Például létrehozhatnak egy
blogot a műhelymunka kezdetén, melyre
minden egyes alkalom után új tartalmat
tölthetnek fel. A blogra feltöltött tartalmak
kifejezik a résztvevők érdeklődését, a blog
közös működtetése erősíti a csoporttagok együttműködési készségét (ezen felül
egyéb készségeket is fejleszt, pl
informatikai vagy design készséget). A közös
blognak az az előnye is megvan, hogy elfoglaltságot biztosít a résztvevők számára
a csoportfoglalkozások közötti időszakra,
ezáltal az együttdolgozás/gondolkodás folyamatossá válik a műhely futamidejére.

Fontos a bizalom kiépítése a csoporton belül. A bizamat erősíti, hogy a tagok
személyes történeteket osztanak meg.
Fontos, hogy ne csak a sikereket, de a
kudarcokról és nehézségekről is beszémoljanak, ez növeli a történetek hitelességét és könnyíti a velük való azonosulást.
A fiatal felnőtteket az is motiválhatja saját
történetük megosztására, hogy mások meghallgasák és megértsék őket. Egy nemrég
közzétett tanulmány szerint (Morelli, Torre
& Eisenberger, 2014), az az élmény, hogy
megértenek minket az agyi jutalom központ
és a társas kapcsolatokért felelős agyterületeket aktiválja. Így nem meglepő, hogy
egyfajta szociális jutalomként hat ránk,
ha meghallgatnak minket, a megértettség
élménye erősíti a társas kapcsolatokat.
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HOGYAN DOLGOZZUNK A
HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ FIATALOKKAL?

Néhány ponton erre már kitértünk
korábban. Fontos, hogy a foglalkozások
interaktívak és rugalmasak legyenek, a
résztvevők megvitathassák, mely témákról
szeretnének többet tanulni.
Fontos, hogy a szerepmodellelek (jelen esetben nyugdíjasok) ne csupán a sikereikről,
hanem a gyengeségeikről és hibáikról is
beszámoljanak. Ez lehetővé teszi, hogy a fiatal felnőttek saját vélt vagy valós hátrányaikkal könnyebben „megbarátkozzanak”.
A hibák és gyengeségek megosztása mellett fontos beazonosítani azokat az erősségeket, melyekről a mesélő az álatal megosztott történeteken keresztül beszámol. Ezen
erősségek részben talán nem is tudatosulnak a résztvevőkben, valószínűleg nincsenek tisztában azzal, hogy mennyi olyan
készséggel, módszerrel és ötlettel rendelkeznek már, amit jól hasznosíthatnak jövőbeli
céljaik elérése érdekében. Ha sikerül mind
erősségeiket, mind gyengeségeiket felismerni, megnyílik az út lehetőségeik reális
feltérképezése előtt, amelyhez már konkrét
lépésekből álló terv is kapcsolható.

A csoportmunka mellett csinálhatunk olyan
feladatokat, amelyeket párban oldanak meg
a résztvevők. Ez aktivizáhatja a tagokat
egy, a nagy csoportnál szociálisan kevésbé
fenyegető helyzetben. A szerepjáték mind
nagyobb csoportban, mind párosával is kivitelezhető.

Szerepjátékot is használhatunk a személyes történetek megosztása mellett. Míg a
történetmegosztás segíti a résztvevőket abban, hogy megnyíljanak, érzelmeket vált ki
belőlük és közelebb hozza őket egymáshoz,
a szerepjátékok révén a résztvevők specifikus készségeket gyakorolhatnak, reakciókkal/viselkedésekkel
kísérletezhetnek
játékos keretek között. Például bemutathatják tipikus konfliktusmegoldási módszereiket, majd ezek után kipróbálhatnak újakat, melyeket a csoporttagok javasolnak
számukra. A kíséretezéshez a műhely
biztonságos környezetet nyújt.
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TÖRTÉNETMESÉLÉS
Egyre többen ismerik fel a történetmesélés mint eszköz szerepét társadalmi folyamatok elindításában. A történetmesélésnek a mesélő éppolyan részese mint a hallgató, ezért az
erre a módszerre épülő projektek jó lehetőséget teremtenek arra, hogy emberek kapcsolatot
létesítsenek egymással. Ez a kapcsolat pedig alapvető a fenntartható és békés együttélésen
alapuló közösségek kialakításához.
A történetmesélés módszere már számos területen bizonyította hatékonyságát. Jól használható idősekkel való munkában, akiknek lehetőséget ad arra, hogy megőrizzék a múltjukat és
történetüket, vagy bevándorlókat célzó programokban, ahol a bevándorlók történeteik megosztásán keresztül képesek megőrizni/erősíteni az identitásukat.
A történetmesélést az üzleti világ is felfedezte magának: a módszer alkalmazható a vállalat átszervezésének, kulturális átalakulásának vagy egy jobb vezetőség kiépítésének
támogatására.
De pontosan mi is a történetmesélés módszere? Ebben a fejezetben a történetmesélés
művészetéről és alkalmazási területeiről adunk rövid áttekintést.

MIT ÉRTÜNK TÖRTÉNETMESÉLÉS ALATT?
Az Osloi Akershus Egyetem Technológia,
Művészet és Design Tanszéke (mely kurzus
kínálatában szerepel a történetmesélés) a
következő definíciót fogalmazta meg:
„A hagyományos történetmesélés egy olyan művészeti és kommunikációs forma,
amely a hallgató fantáziájában megjelenő
belső képek kialakításán keresztül - és nem
a gondolatok mindenki által látható képi
bemutatásán keresztül - működik. A hagyományos történetmesélés során a mesélő
és hallgatósága között nyitott, kétirányú
kapcsolat kön létre, mely lehetővé teszi a
résztvevők közti interakciót.”

Mégis, e defínició alkalmas arra, hogy kiemelje a történetmesélés egy lényegi elemét,
miszerint belső képeket hív életre és ezen
keresztül aktív szerepet ad a hallgatónak.
Ha az alkalmazás irányából közelítünk, a
történetmesélés két alapvető típusát tudjuk
elkülöníteni:
színpadi történetmesélés
alkalmazott
ezen belül:

Ez a definíció egyfajta tradíciót ír le, miközben valószínűleg kizárja a hagyományos
történetmesélés számos más technikáját.
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történetmesélés,

◦

társadalmi történet
mesélés

◦

szervezeti történet
mesélés

◦

A társadalmi és szervezeti történetmesélés
között különösen nagy az átfedés. Mindkettő egy meghatározott csoportot érintő változásra, fejlesztésre fóluszál. A szervezeti
történetmesélés a szervezet munkatársait
érintő folyamatokkal foglalkozik, míg a társadalmi történetmesélés egy adott társadalmi csoportot vagy közösséget céloz meg. Az
oktatási célú történetmesélést mind a szervezeti, mind a társadalmi történetmesélés
alkalmazza.

gyógyító történetmesélés
◦

vállalati történetmesélés

SZÍNPADI TÖRTÉNETMESÉLÉS
A színpadi történetmesélés egy interaktív
előadóművészeti forma. Az előadó szavak
és gesztusok segítségével arra buzdítja a
hallgatóságot, hogy fantáziájukat használva képzeljék el a történetet. Az üzenetet,
mondanivalót az előadott történet közvetíti. Az ALADDIN Projektben személyes
történetekkel, a résztvevők életéből származó történetekkel fogunk dolgozni.

A gyógyító vagy terápiás történetmesélés
során tündérmeséket vagy mítoszokat (esetenként igaz történeteket) használnak fel a
terápiás munkában. Ez az alkalmazás – a
korábbi kettővel szemben – inkább az egyén
(és nem egy csoport) fejlesztésére koncentrál. A gyógyító történetmesélést végzett
terapeuták használják, általában kiegészítő
technikaként.

A színpadi történetmesélés fontos eleme
az úgynevezett „Negyedik Fal” hiánya:
azé a képzeletbeli falé, mely a közönséget
és a színészeket/előadókat elválasztja
egymástól. Míg a hagyományos színházi
előadásokban a színész a figyelmét a színpadra koncentrálja, addig a színpadi történetmesélő folyamatos kapcsolatban van
a közönséggel, a közönség reakcióit folyamatosan beépíti, felhasználja. A színpadi
történetmesélő nem feltétlenül hivatásos
színész, és az elődás sem feltétlenül színházban valósul meg, egy kocsma, klub vagy
közösségi hely ugyanolyan megfelelő helyszín lehet, feltéve, hogy létezik valamiféle
elhatárolás az előadó és a közönség között.

Végül a vállalati történetmesélés – melyet sokan nem is tekintenek „valódi” történetmesélésnek – a vállalati brand, imázs kialakításához kapcsolódó technika.
Egy marketing eszköz, melynek célja az
eladások/bevételek növelése. Bár itt is megfigyelhető a narratív struktúra alkalmazása,
ebben az esetben a hallgatónak nincs szerepe, interakció nincs vagy elenyésző, a vállalat egyoldalúan „küldi” az üzenetet. Ezért
– a korábbi definíció értelmében – ezt az
alkalmazást gyakran nem sorolják a szigorúan vett történetmesélés kategóriájába.

ALKALMAZOTT TÖRTÉNETMESÉLÉS
Mindazon esetben, amikor a történetmesélés
nem színpadi keretek között történik, alkalmazott történetmesélésről beszélünk. A kettő sok elemében hasonlít egymásra: mindkettő narratív strukturákra épít és fontos
szerepet szán a fantáziának.
Az alkalmazott történetmesélés négy alterületét (társadalmi, szervezeti, gyógyító,
vagy
vállalati történetmesélés) különíthetjük el. A
felosztás esetleges, mivel a technika mindegyik esetben nagyon hasonló, a négy alkalmazási területet leginkább a célcsoportjaik
különítik el egymástól.
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AZ ALKALMAZOTT
TÖRTÉNETMESÉLÉS
ÉRTÉKE
Mindenkinek van egy története, és mindenki
el is tudja azt mesélni, ami egy olyan képesség, melynek nem mindenki van tudatában.
A történetmesélés módszerét használó projektekben nem arra tanítjuk meg a résztvevőket, hogy hogyan meséljenek el egy történetet, csak annyit teszünk, hogy rámutatunk
a már meglévő történetmesélő képességükre.

képessé válik, hogy saját vágyait, félelmeit,
problémáit megfogalmazza.
TÖRTÉNETMESÉLÉS
CIAFEJLESZTÉS

ÉS

KOMPETEN-

Az alkalmazott történetmesélés különböző
helyzetekben és folyamatokban használható és különféle kompetenciák fejlesztésére alkalmas.

A történetmesélés a kommunikáció legrégibb formái közé tartozik és mindig is alkalmas volt gondolatok és közös értékek megosztására. Nagyon jó eszköz különböző
hátterű emberek közti dilógus elindításához,
fejlesztéséhez.

Kommunikációs készségek fejlesztése
A történetmesélés nagyon hatékony eszköz
a kommunikációs készségek fejlesztésére.
Nyelvtanulásban is jól használható, ezt felismerve számos szervezet használja ezt a
módszert menekültek és bevándorlók nyelvi
felkészítésében.

A történetmesélés segít meghatározni, hogy
kik vagyunk, összeköt embereket és közösségeket. Felelősségteljes módon erősíti az
egymás iránti tiszteletet, egymás megértését és elfogadását, a személyek valós,
autentikus élményeinek megosztásán keresztül.

A módszer segít abban, hogy jobb prezentációkat tudjunk készíteni. Az olyan előadás/
beszéd, amely a történetmesélés technikájára épít, általában érdekesebb, izgalmasabb és mélyebb nyomot hagy a közönségben.

A hallgatás legalább olyan lényeges eleme
a folyamatnak, mint a történet megosztása.
A résztvevők tehát arra is képessé válnak,
hogy egymást meghallgassák és egymásra reagálni tudjanak. A másik meghallgatásának képessége egy olyan képesség,
melyet a résztvevők saját életükben is tudják
később használni, például konfliktushelyzetek kezelésénél. A másik meghallgatása
gyakran a problémamegoldás első lépése is
egyben. A történetmegosztás során a hallgató is bátorítást kap arra, hogy ossza meg
saját élményeit, hiedelmeit, tapasztalatait.
A folyamat során egyik történet a másikhoz
vezet.

SZOCIÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS
SÉGEK FEJLESZTÉSE

KÉSZ-

A történetmesélés a szociális és kommunikációs kompetenciákat is fejleszti: segíti
saját magunk és egymás megértését, növeli
az önbizalmunkat. A történetmegosztás által
kiváltott – esetleges - katartikus hatásnak
szintén fontos szerepe van („megosztani és
megkönnyebbülni”, Stuart Packer-t, a Superact történetmesélőjét idézve). A történetmesélés sokaknak megadja a lehetőséget arra,
hogy érzelmeiket átélhessék, kifejezhessék,
feldolgozzák.
Biztonságos
körülmények
között (ennek biztosítása minden sikeres
projekt alapvető feltétele) a résztvevők elkezdik megosztani egymással élményeiket,
amely egy gyógyító folyamat kezdete lehet
(ugyanakkor a csoportvezető általában nem
terapeuta, ezért saját kompetenciájának
korlátaira mindig nagyon figyelnie kell).

A történetek megfogalmazása és elmondása hasznos képesség, amennyiben lehetővé teszi a mesélő számára a hallgatóság
figyelmének/érdeklődésének felkeltését és
a velük való igazi kapcsolat kialakítását. Ez
a tapasztalat önbizalom növelő hatású. Aki
képes elmesélni egy történetet, az arra is
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INTERKULTURÁLIS
JLESZTÉSE

KÉSZSÉGEK

FE-

hallgató jó érzésekkel és megváltozott attitűddel távozik.

A történetmesélés fontos eszköze az interkulturális és identitással foglalkozó projekteknek. A saját és mások identitásával
való foglalkozás a mai (nyugati) társadalmak meghatározó témája, ahol a „mások”
és a „mások”-tól való félelem erősen jelen
van. Gene Knudsen Hoffman-t idézve: “az
az ellenségünk, akinek a történetét még
nem hallottuk”.

ÉLŐ ÉS DIGITÁLIS TÖRTÉNETMESÉLÉS
A történetmesélés egyszeri és megismételhetetlen élmény, ami sokakat szomorúsággal tölt el. Bár a történetek újra is újra
előadhatók, mégis, mindig egyedi az a helyzet és pillanat, amikor valaki először hall egy
történetet. Míg egyesek épp ezért szeretik
és értékelik a történetmegosztás élményét,
egyre többen tették fel a kérdést, hogy nem
lehetne-e személyes történeteket rögzíteni
és elérhetővé tenni egy szélesebb közönség
és a jövő számára is. Így jött létre a digitális
történetmesélés irányzata, melyből hiányzik
az élő előadás varázsa és ereje, ugyanakkor a történetek bármikor bárkihez eljutatthatók, aki rendelkezik internet kapcsolattal.

Az interkulturális megértés egyik feltétele, hogy megismerjük egymás történeteit.
Ugyanakkor a folyamat a saját kulturánk
és identitásunk megértésétől indul, ugyanis
a saját identitásunk biztonságos megélése
teszi lehetővé azt, hogy másokét el tudjuk
fogadni, tisztelni tudjuk. A népmesék, a történelmi és igaz történetek mind fontos forrásai lehetnek a saját identitás megerősítésének.

A digitális történetmesélés tökéletes eszköz
a közelmúlt történelmének rögzítésére, ahol
az események közvetlen átélői adnak beszémolót a történtekről. Idős otthonokban is
megjelentek a történetmesélők és az ezzel
a módszerrel dolgozó coach-ok, akik a bentlakók elmúlt évtizedekből származó személyes élményeit gyűjtik össze, rögzítik, teszik
elérhetővé azokat a következő nemzedékek számára. A StoryCorps nevű ameikai
szervezet személyes élettörténeteket gyűjt,
legtöbbször életük végéhez közeledő idős
emberekét.

A második lépés annak belátása, hogy a saját
történeteink mellett mindig léteznek más
történetek is, és ezek mind egyenrangúak,
egyik nem fontosabb a másiknál. Az uralkodó, nemzeti történetek háborús konfliktusok
kiindulópontjai lehetnek, ezek a történetek
alkalmasak lehetnek mások elnyomására,
az ő történeteik pedig elmondhatatlanná,
tiltottá válnak. Amikor nyugati bevándorlók
meghódították Amerikát, megpróbálták az
őslakos indiánok kulturáját megsemmisíteni
azáltal, hogy betiltották a történeteiket és a
nyelvüket. Egy békés interkulturális társadalomban minden közösség – sőt minden
egyén – története elmondható. Az értő hallgatás ugyanolyan fontos eleme mások identitásának és kulturájának elismerésében,
mint a történet megosztása.

A történetmesélés egyes csoportok támogatására is jól használható. Egy jól kiválasztott és a közösségi médián keresztül megosztott személyes történet segíthet elérni
egy csoporttal szembeni attitűd módosítását
(pl növelheti az elfogadást, tiszteletet).
Sajnos e módszer rossz kezekbe is kerülhet, például amikor vállalatok úgy használják azt marketing célokra, hogy közben nem
figyelnek a hitelesség megőrzésére.

A történetmesélés jó eszköz az elítéletek
elleni küzdelemben is. A másokról alkotott
első benyomás sokszor egészen megváltozik, miután meghallgatjuk a történetüket.
Lehetővé válik, hogy meglássuk az idegen
mögött az embert. Erre a felismerésre alapul
például a Humán Könyvtár (Human Library)
projekt, ami eredetileg Dániából indult ki
2000-ben, de azóta számos ország csatlakozott hozzá. A hallgatóság tagjait felkérik,
hogy hallgassák meg valaki más történetét.
A történetmesélés általában egy párbeszédbe torkollik, ahol a hallgató megosztja
gondolatait a hallott történetről, miközben
a két személy ráismer a történeteik/élményeik hasonlóságaira és különbségeire. Az
eseményről mind a történetmesélő mind a

A TÖRTÉNETMESÉLÉS VESZÉLYEI
Mint minden kreatív módszer, ha rossz
kezekbe kerül, a történetmesélés is
hozzájárulhat egy-egy helyzet elmérgesedéséhez. Az ügyes szélhámosok tehetséges történetmesélők, ahogy sok politikus is
sokszor választási célok elérése érdekében
használ történeteket, melyekben olyan ígéreteket fogalmaz be, melyeket megválasztása után nem tart be.
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Az előző példákon kívül is vannak veszélyei
azonban a módszernek, még jó szándékú
alkalmazás esetén is. Előfordulhat például,
hogy egy konfliktus feloldását célzó, a történetmesélés technikáját használó projektben
a szemben álló felek eredeti álláspontja
tovább szilárdul azáltal, hogy újból és újból
elmondják saját történeteiket, miközben
kevesebb figyelmet fordítanak arra, hogy
a másik beszámolóit meghallgassák. Ez
történt egy Észak-Írországi projektben is,
ahol az eredeti terv az volt, hogy a történetmegosztás révén közelebb kerüljenek
egymáshoz egy belfasti helyi közösség katolikus és protestáns tagjai (Bush, 2011).
Ezért fontos annyira hangsúlyozni az értő
hallgatás szerepét: szükséges erre épülő
gyakorolatokat tervezni és folyamatosan
figyelni arra, hogy a résztvevők ne csak a
saját történeteik megosztására fókuszáljanak, hanem ugyanilyen aktívak legyenek
mások meghallgatásában is.

Mind a művészi, mind az alkalmazott történetmesélés erős érzelmeket generálhat a
hallgatóságban – ezzel mindenki tisztában
van, aki valaha részt vett ilyen projektben.
Előfordulhat, hogy egy személyes történet
megosztása révén a mesélő súlyos problémái kerülnek napvilágra. A tréner és csoport által kialakított biztonságos közegben
a résztvevők esetleg olyan élményeiket
osztják meg a többiekkel, melyekről korábban sosem beszéltek. Problémáikat direkt
módon, vagy a történetbe rejtve is megoszthatják. A trénernek ezekben a helyzetekben
tisztában kell lennie azza, hogy ő maga nem
terapeuta és szükség esetén javasolnia kell
a történetmesélőnek olyan szakembert, aki
a problémái feldolgozásában segíteni tud
neki. Amikor a tréner maga próbálja a felmerült életproblémák megoldásában támogatni a résztvevőt, az általában egyik fél
számára sem előnyös megoldás.

TÖRTÉNETMESÉLÉS
CSOPORTKERETEK KÖZÖTT
Korábban már említettük, hogy a történetmesélés módszere hatékonyan segíti
a csoporttagok közti kommunikációt. A történetmesélés és hallgatás aktusa révén a
tagok megismerik és megértik egymást.
Emiatt a csoportmunka az alkalmazott történetmesélés gyakori eleme. Az erre építő
projektek azza kezdődnek általában, hogy a
csoporttagok egy meghatározott struktúra/
szabályok mellett elkezdenek beszélni
egymással. A csoportmunkában fontos az
elbeszélő és párbeszéd technikák gyakorlása, ám ugyanilyen fontos, hogy már előre
világos legyen a csoportmunka célja. A csoport - előre tisztázott cél nélkül – önmagában
nem garantája az eredményes munkát.

Ugyanakkor vannak általánosan érvényes
megfontolások. A résztvevők biztonságban
kell, hogy érezzék magukat, ha azt szeretnénk, hogy a tagok személyes történeteiket megosszák a többiekkel. Ezért javasolt már a program legelején megállapodni
abban, hogy minden, ami a csoportban elhangzik, bizalmas marad, a tagok másokkal azt nem beszélik meg. A trénernek biztosítania kell, hogy a résztvevők találjanak
egy közös alapot és tudjanak kapcsolódni
egymáshoz. A közös alap létrehozására
számos technika létezik, a tréner használhat erre a célra olyan népmesét, amely különböző kultúrákban egyaránt létezik, csak
különböző variációkban (az eltérések oka
általában az, hogy a mesék szájról szájra
hagyományozódtak tovább és különböző
közösségekben más-más irányokba módosultak). A résztvevők megvitathatják a változatok közti hasonlóságokat és különbségeket és azt, hogy a mese milyen üzeneteket
közvetít és mit tanulhatunk belőle.

Az alkalmazott technikák kiválasztása a
csoport összetétel függvénye. Könnyebb
helyi idős hölgyekkel a szomszédságukról
beszélgetni, mint izraeli zsidó és arab fiatalokkal közös csoportmunkát végezni. A program tervezésekor tehát mindig figyelembe
kell venni annak célcsoportját.
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Mások a közös alap megteremtéséhez gyerekkori személyes történetek megosztását
kérik. Ez azért is lehet hatásos technika, mert
kora gyerekkorban a személyek általában
nem azonosítják magukat vagy a másikat
azzal kultúrával vagy hiedelemrendszerrel,
amelyből származnak. Ez az elkülönülés
más csoportoktól csak később indul el, az
identitás formálódásával párhuzamosan.
Ezek a kora gyerekkori történetek alkalmasak ezért arra, hogy univerzális élményeket
osszanak meg egymással a tagok. A történetek megosztása során a résztvevők
ráébrednek, hogy mennyi minden köti össze
őket olyan személyekkel, akik egészen más
közegből származnak.

Segíti a csoportmunkát, ha eleinte a résztvevők kiscsoportokban dolgoznak, csak
néhány másik taggal vitatják meg gondolataikat. Ilyen helyzetben könnyebb megnyílni, mint a nagy csoport előtt, és lehetőség
van arra is, hogy a személyek bátorságot
gyűjtsenek, önbizalmuk növekedjen.
Hasznos, ha a tagok folyamatosan adnak
egymásnak visszajelzést. Ez megtanítja
őket ara, hogy konstruktív módon tudjanak
akár kritikát megfogalmazni, ami segít a történetmesélőnek abban, hogy a történetét
tovább csiszolja, finomítsa (erre leginkább
akkor van szüksége, ha történetét színpadon is szeretné később előadni). A visszajelzés adás abban is segít, hogy a saját történetünk erősségeire és gyengeségeire is
jobban rálássunk.

Mindkét indítás (népmese vagy kora gyerekkori történetmegosztás) alkalmazható
olyan csoportokban, ahol a résztvevők
valószínűsíthetően más véleményen vannak, más érdekek vezérlik őket. A módszer
azonban itt is csak akkor működik, ha az
értő hallgatás szerepe világos a csoport
számára és ahol a tagok egymás iránti tisztelete biztosított.

A történetmesélés módszerét használó csoportok mérete változó lehet, bár nagy csoportokban kevésbé hatékonyan működik,
mint kisebbekben. Annak érdekében, hogy
mindenkire jusson figyelem, mindenki lehessen hallgató és mesélő szerepben is, és
a tréner irányítása alatt tudja tartani a folyamatokat, a 6-12 fős csoportok létrehozása ideális. Kevesebb résztvevővel nehezen
alakul ki a szükséges csoportdinamika, több
tag mellett viszont nehezen kap mindenki
elegendő figyelmet.

Más csoportokban a közös alap létrehozása
egyszerűbb lehet. Például önmagában az,
ha a résztvevők a lakókörnyékükről vagy
életük egy meghatározott szakaszáról beszélnek, megteremheti a közösség hangulatot. További gyakorlatok olvashatók például
a Sheherezade Kézikönyvben vagy a trénerek maguk is kitalálhatnak új feladatokat.

TÖRTÉNETMESÉLÉS
NYELVTANULÁS
A történetmesélés kiváló módszer a nyelvtanuláshoz. A történetmesélés lehetővé teszi,
hogy a nyelvtanuló belső világa (közössége,
családja) és külső világa (iskola, szélesebb
társadalom) közti átjárást megteremtse
(Bulot, 2011; Clerc, 2010). A nyelvtanuló által
használt két nyelv (az anyanyelv és a megtanulni kívánt idegen nyelv) két világot, két
kultúrát testesít meg, és ezek egymáshoz
közelítése fontos feladat. A történetmesélés
jó eszköz e két kultúra, két világ összekapcsolására, továbbá abban is segíti a nyelvta-
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nulót, hogy kiemelje az új nyelv szépségét,
ezáltal növeli a tanuló motivációját annak
elsajátítására.
A történetmesélés mint nyelvtanulást
segítő technika alkalmazása során mind
a mesélő, mind a hallgató sokat tanulhat.
A történetek hallgatása során a tanuló tapasztalatot szerez a nyelv szavairól, hangzásáról, ritmusáról, az intonáció helyes alkalmazásáról. A folyamat segíti a személy
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olvasási és íráskészségét, megértését és
nyelvi
kifejezőkészségét.
(Sheherazade,
2011: 23).

A történetmesélés fejleszti a beszédkészséget is, többek között a résztvevők
megtanulják:

A következőkben e készségekről külön is
beszélünk. A történetmesélés először is
arra serkenti a résztvevőket, hogy beszéljenek (Kirkpatrick, 2012) és ezen keresztül támogatja a tanulókat abban, hogy
folyékonyabban tudják kifejezni magukat
az idegen nyelven. Megtanulják, hogyan
fejezzék ki magukat hétköznapi helyzetekben. Fejlődik az emlékezetük, a figyelmi
képességeik, a szókincsük, a mondatszerkesztési képességük, a problémamegoldó képességük, a nyelvi játékok iránti érdeklődésük (Parker Watkins, 2010).
A szókincs fejlesztésben és összetett
nyelvtani szerkezetek megtanításában a
történetmesélés kiemelten hasznos eszköz,
általában hatékonyabb, mint az általános
nyelvórai dialógusok gyakorlása (Sheherazade, 2011: 23).

hogyan adjanak elő (hogyan
vegyenek
levegőt,
beszéljenek
hangosan és érthetően)
hogyan
szólítsák
meg
a
közönséget, hogyan beszéljenek
nagyobb nyilvánosság előtt, milyen
szavakat használjanak bizonyos
helyzetekben,
hogyan
tudnak
másokat értőn meghallgatni
hogyan használják a nyelvtant: az
igeidőket, a mondatszerkezeteket,
a ragokat és határozókat

A történetmesélés módszerét használó
csoportokban a következő – kulturális és társadalmi referenciákat is közvetítő – témák
jöhetnek elő, melyek segíthetnek a vonatkozó szókincs építésében:
Hétköznapok: ételek, evési
szokások
Társas kapcsolatok: nemek közti
kapcsolatok, családi kapcsolatok,
generációk közti kapcsolatok
Egyes társadalmi csoportok
értékei, viselkedési normái
Adott kultúrára jellemző viselkedési szokások, például vendéglátás
szabályai (ajándékok, étel,
ital), tabuk a beszédben és a
viselkedésben
Rituálék: születéshez, házassághoz, halálhoz kapcsolódó
szokások (Clerc, 2010)

3

http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html
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TÖRTÉNETMESÉLÉS
ÉS
VÁLLALKOZÓI
KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE
majd tervezett módon kitegye magát
bizonyos kockázatoknak, ahogy
egyik lépésről a következőre halad.

Mielőtt arról beszélnénk, hogy a történetmesélés hogyan alkalmas vállalkozói készségek fejlesztésére, definiálnunk kell, hogy
mit is értünk vállalkozói készségek alatt.
Egy világméretű pénzügyi vállalat vezérigazgatójának más készségekre van szüksége,
mint egy fiatal felnőttnek, aki saját vendéglátóhelyét menedzseli. A vállalkozó olyan
személy, aki egy vagy több üzletet vezet.
A vállalkozónak képesnek és hajlandónak
kell elindítania, majd szerveznie a vállalkozást, miközben kezelnie kell az ezzel
járó kockázatokat is. A vállalkozói szellem
magában foglalja az újító és a kockázatvállaló hozzáállást, és nagyban meghatározza,
hogy egy adott nemzet hogyan tud sikeres
maradni a folyton változó világpiaci körülmények között. Mi most erre a vállalkozó
szellemre koncentrálunk, ami megítélésünk
szerint túl mutat a gazdasági haszonszerzésre való törekvésen. Úgy véljük, hogy ez
a hozzáállás mindenféle fenntartható projekt esetén fontos, a szociális és kulturális
területeken ugyanúgy, mint az üzletben. E
hozzáállás az aktív állampolgár lényeges
jellemzője is egyben.

Teljesen elkötelezett. Képes sokat
dolgozni,
energiát
befektetni,
összpontosítani.
Jó hallgatóság. Képes mások ötleteit meghasználni, azokat beépíteni.
A felsorolt jellemzők közül nem mindegyik
fejleszthető történetmeséléssel (ilyen például a kockázatvállalás). Ugyanakkor más
készségek – például vezetői készségek,
meggyőzőképesség – jól fejleszthetők általa.
Végeredményben a vállalkozás a meggyőzés képessége. Nem csak arról van szó,
hogy valaki el tudja-e adni a termékét, hanem
arról is, hogy be tud-e vonni olyan munkatársakat, akik a vállalkozás sikeressé válása
előtt (még anyagi kompenzáció hiányában)
már dolgozni hajlandók, el tudja-e érni, hogy
a média figyelmet adjon neki, hogy befektetők támogassák. És ebben a történetmesélés sokat segíthet. A narratív struktúrák
ismerete segít abban, hogy a vállalkozás
vagy projekt célját világosan, érthetően tud-

Az alábbiakban kiemeljük a vállalkozó lényeges tulajdonságait, készségeit:
Magabiztos
és
sokirányúan
képzett. Képes arra, hogy létrehozza, promotálja és eladja a terméket
és ahhoz is van önbizalma, hogy új
ösvényeken induljon el
Képes megőrizni a magabiztosságát nehézségek, csüggesztő
körülmények között is
Újító, olyan megoldásokat, lehetőségeket is észrevesz, melyeket
mások nem
Eredmény orientált. Ahhoz, hogy
valaki sikeres legyen, szükséges,
hogy tudjon célokat kitűzni és azok
eléréséből örömet szerezni
Kockázatvállaló. A sikerhez fontos,
hogy a vállalkozó feltérképezze,
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juk előadni. A személyes vagy egyetemes
történetek bekapcsolása segíthet mások
megszólításában, a vízió átadásában. A vállalkozó a történet segítségével képes meggyőzni arról másokat – AHA pillanatokon és
ráismeréseken keresztül -, hogy a világnak
nemcsak szüksége van a víziójára, de annak megvalósulása elkerülhetetlen (Martin,
2015). A történet lehetővé teszi a vállalkozó számára, hogy mások szkepticizmusát
és legyőzze és kíváncsiságukat felkeltse.
Az igazi vezetők képesek a víziót először
az alkalmazottaiknak, majd a vásárlóiknak
is átadni. A hatásos, meggyőző történet
előadásának képessége önbizalom növelő
teljesítmény.

dandóját az itt-és-mosthoz kell igazítania
(nem ragaszkodhat bevett formulákhoz).
A történetmesélő folyamatosan figyeli a
közönség reakcióját és annak megfelelően
alakítja a történetet. Bár a történet alapvető
szerkezete előre adott lehet, a részletek
a jelenben születnek. Sokak számára ez
ijesztő lehet.
A vállalkozónak nagy szüksége van a meghallgatás képességére is, hiszen tudnia
kell, hogy mik a vásárlói és a döntéshozói
igények.
Amikor fiatal felnőttek vállalkozói készségeinek fejlesztéséről van szó, fontos, hogy a
tréner megtanítsa számukra, hogyan tudnak
egy világos és érthető történetet felépíteni.
Ha rájönnek, hogyan használhatják a kreativitásukat, megtanulnak bízni a saját tehetségükben, ami az önbizalmukra is pozitív
hatással van.

A kreativitás a vállalkozó számára nagyon
fontos képesség. Szükség van rá a folyamatos probléma megoldáshoz. A kontroll időről
időre való elvesztésére is fel kell készülnie.
Mindkettőben fejlesztheti őt a történetmesélés, hiszen egy történet előadása során
használnia kell a fantáziáját és a mon-

TÖRTÉNETMESÉLÉS
ÉS
SZOCIÁLIS ÉS
KOMMUNIKÁCIÓS
KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE
A történetmesélés és mások történeteinek
meghallgatásának képessége a szociális
készségek alapvető pillérei. Aki jól ki tudja fejezni magát, azt meghallgatják. Akit
meghallgatnak, az értékelve érzi magát,
az önbizalma emelkedik és képes aktívan
kapcsolódni másokhoz. A narratív struktúrák segítenek abban, hogy jobban kifejezhessük magunkat, ezek a struktúrák
pedig taníthatók. Josep Campbell „Az ezer
arcú hős” (1949) c. könyve jó kiindulópont
az elsajátításukhoz. A szerző a hús útját 17
lépésre osztja, melyek 3 nagy fázisba sorolhatók:

A

felfedezés (initiation)
hazatérés
Az elindulás fázisában a hős vagy főszereplő a megszokott hétköznapjait éli, amikor
kalandra hívják. Eleinte nem lelkesedik
az ötletért, hogy elhagyja otthonát, de
támogatóra le egy mentor személyében.
A felfedezés szakaszában a hős már ismeretlen területre, egy különleges világba lépett,
ahol feladatokat teljesít és próbákat áll ki –
egyedül, vagy segítők közreműködésével. A
hős végül eljut a „legbelső barlangba”, vagy
a legnagyobb kihívás elé, majd miután óriási
erőfeszítés árán legyőzte az akadályt (vagy
ellenséget), elnyeri jutalmát.

elindulás
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A hősnek ezek után vissza kell térnie a
hétköznapok világába. Ezen az úton néha
segítők kísérik, néha ki kell menekíteni,
máskor kényszeríteni kell a hazatérésre (ha
önmagától nem szívesen indul vissza). Az út
során újra átlépi a két világ határát és a jutalmat, amit kapott, a saját népe megsegítésére
használja. A hős az út során személyiségfejlődésen esik át, bölcsességet és spirituális
erőt szerez, melyet mindkét világban kamatoztatni tud.

többiek gesztusai sorsfordító hatású volt. A
fiú így fejezte ki, mit érzett: „Puskagolyókat
lőttem a közönségbe, és ők rózsákat adtak
cserébe”. A csoport foglalkozás után többé
már nem akart Szíriába menni, ehelyett új
barátaival
béketüntetések
szervezésébe
kapcsolódott be.
Ez a történet megmutatja, hogy mindenki
történetét fontos meghallgatnunk, akkor is,
ha azok kellemetlenek. Ha meghallgatjuk a
másikat, segítjük őt abban, hogy megtalálja
a helyét a társadalomban. Az első lépés ahhoz, hogy másokhoz kapcsolódni tudjunk,
megértésre találjunk az, hogy megtanuljuk
elmondani a történetünket.

Szinte minden elbeszélés – tündérmese,
népmese, legenda – a fent leírt szerkezetet
követi, és saját történeteinket is hatásosabban tudjuk előadni, ha ezt a struktúrát követjük.

A történetmesélés technikája segít abban
is, hogy jobb előadásokat, beszédeket tudjunk tartani. Több kutatás is igazolta, hogy
a történetek nagyobb hatással vannak a
közönségre, mint a pusszta állítások és
grafikonok. Stephen Denning így magyarázza el ezt „Útmutató vezetők számára a történetmesélés módszertanához” c. könyvében:
„..a történetek izgatják a hallgatóság
fantáziáját: felváltva keltenek bennük feszültséget (nyugtalanságot) és feloldódást
(belátást, megoldást).” A hallgató nem
csupán passzív információ befogadó, hanem az aktív gondolkodás állapotába kerül
(Strawson, 2004). A hallgatónak figyelembe
kell vennie a történet mondanivalóját, értelmet kell adnia neki. E folyamat a hallgató
bevonódik, figyelmét a történet leköti (Charon, 2004).

A történetmesélés másik fontos jellegzetessége, hogy stimulálja a hallgató fantáziáját. Sokan nincsenek tudatában, hogy szavakkal milyen hatást képesek másokban
kiváltani, ám ez a készség is gyakorolható,
fejleszthető. Megtanulhatjuk, hogyan tudunk
minél képletesebben fogalmazni.
Példa a történtmesélés erejére
Amikor valaki ráébred a történetmesélés erejére és arra, hogy milyen katartikus lenni, ha
mások meghallgatják, az jelentős változást
indíthat el. Két éve Arjen Barel (Hollandia)
egy vegyes, zsidó-arab fiatalokból álló történetmesélő csoportot vezetett. A csoportban
volt egy izraeli palesztin fiú is, aki azt fontolgatta, hogy Szíriába megy harcolni. Frusztrált
volt, úgy érezte, senki nem érti meg. Végül a
csoporttagoknak sikerült rábeszélni őt arra,
hogy elmesélje a történetét. Miután előadta
(traumatikus eseményekről számolt be), a
többiek odamentek hozzá és megölelték. A

A csoportot vezető trénernek fontos tisztáznia, hogy nem fog sok újat tanítani,
elsősorban azokra a képességeket tudatosítja a résztvevőkben, melyekkel már rendelkeznek.
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