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DDrr..  KKoolllláárr  IIsskkoollaa    

az IACM, International Association of Coaching and Mediation©®   
Humántanácsadók, Coachok és Mediátorok Országos Lefedettségű Nemzetközi Ernyőszervezete 
és Érdekképviselete alapító elnöke, 
 a Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Kuratóriumi vezetője 
 
https://www.drkollarcoaching.hu 
E-mail: kriszti.deri@drkollarcoaching.hu 
Tel.:       06 70 631 3311  
 

  

DDrr..  KKoolllláárr  IIsskkoollaa  ttrréénniinnggjjeeii  

  

11..    „„SSzzéépp  mmúúlltt  vváárr  rráánnkk??””    

VVáállssáágg--  ééss  kkoocckkáázzaattkkeezzeellőő  ttrréénniinngg  

  

22..  „„CCooaacchhiinnggKKoommmmaannddóó!!””  11..  

VVáállssáágg--  ééss  kkoocckkáázzaattkkeezzeellőő  ttrréénniinngg  aa  RROOMM  SSzzíínnhháázzbbaann//  aa  RROOMM  SSzzíínnhháázzzzaall  

  

33..  „„LLoovveemmaarrkk””    

HHooggyyaann  lleeggyyüünnkk  sszzeerreetthheettőőkk  aa  rraacciioonnáálliissoonn  iiss  ttúúll,,  hhooggyyaann  ééppííttssüünnkk  

sszzeerreetteettmmáárrkkáákkaatt??  

  

44..  „„CCooaacchhiinnggKKoommmmaannddóó!!””  22..::    „„TTúúllééllééssii  ggyyaakkoorrllaattookk””    

RRuuggaallmmaass  aallkkaallmmaazzkkooddóókkééppeessssééggrree  ffeellkkéésszzííttőő  ééss  ffeejjlleesszzttőő  ttrréénniinngg  

  

55..  „„HHoollnnaapprraa  kkéésszz……””  

  JJöövvőősszzcceennrráárriióókk  kkéésszzííttéésséénneekk  eellmméélleettee  ééss  aallaappooss  ggyyaakkoorrllaattaa  kküüllöönnöösseenn  aa  

vváállssáágghheellyyzzeetteekkbbeenn  

  

 

http://www.facebook.com/groups/236831199695805/
https://www.drkollarcoaching.hu/
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„Szép múlt vár ránk?” Válság- és kockázatkezelő tréning 

IIddőőttaarrttaamm  2 tréningnap, 
2*6 óra 

„midi-program”: 1*6 óra (követhető mintát, programot adunk, a 
tanultakat nem vezetjük végig a megjelölt szervezeti problémát) 

HHeellyysszzíínn  kihelyezhető 
TTrréénneerr  2 fő tréner és 2 színész a 2. tréningnapon 
EEsszzkköözz  projektor, hangosítás (minden esetben ipadhoz alkalmas csatlakozás), vetítővászon, 

papírok, tollak az egyéni és csoportmunkához 

AA  ttrréénniinngg  mméérrffööllddkköövveeii::  

 "Keressük a válságot!"  

 A válság elfogadása (Don Quijote-gyakorlat), 
 a válságban alkalmas viselkedésmintázatok azonosítása (Panda-stratégia gyakorlat): 

a szervezetre és közvetlen környezetére szabva megjelöljük és összegyűjtjük a 
reziliens magatartásjegyeket, a rezilienciát biztosító és megtartó körülményeket, 
feltételeket, 

 elfoglaljuk a helyünket a válságtérben (Koala-stratégia gyakorlat): 
mindannyian megtaláljuk a lehetséges helyünket, szerepünket a szervezet 
válságzónájában. 
 

 „Csak másban moshatod meg arcodat…” 

 Kooperatív magatartás előkészítése, külső segítség, ilyen módon a tréner mint coach 
és mentor elfogadása (Flores-gyakorlat). 
 

 „Heuréka!” 

 Mi hátráltatja a válságban való reziliens viselkedésünket:  
a csoport minden tagjánál azonosítunk egy-egy téves heurisztikát egy, a tréner által 
adott konkrét -de nem a szervezet előtt álló tényleges- feladat segítségével 
(Kahneman-gyakorlat). 
 

 „Tükör által homályosan” 

 Az adaptív válságkezelés kapcsán (l. Panda-stratégia gyakorlat): 
azonosított attitűdöt és kompetenciákat megfeleltetjük a szervezet előtt álló 
tényleges kihívásnak 

 A feladat során jelentkező kezelhetetlen absztrakciókat, nem adaptív 
értelmezéseket, világ-olvasatokat azonosítjuk és elutasítjuk, 

 a csoporttagok által adott helyzetleírásokból 3 nagy csoportot képezünk: 
likeliest, loveliet, bullshit történetek, vélemények („Linda”-gyakorlat) 
megtanuljuk, miért szükségesek éppen a loveliest történetek és, 

 hogyan mondjunk alkalmas loveliest történeteket,  
 hogyan lássuk a hiány, a korlát, a sértés helyett a lehetőséget, az alkalmat, és 

ezt hogyan intergráljuk egy hatalmas látomássá, vonzó vizióvá, "csábító 
ajánlat"-tá („Hé, paraszt”-gyakorlat). 
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„CoachingKommandó!”  

Válság- és kockázatkezelő tréning a ROM Színházban 

IIddőőttaarrttaamm  1 tréningnap, 
1*1,5 + 3*1,5 
óra 

„midi-program”: 1*3 óra (követhető mintát, programot adunk, a 
tanultakat nem vezetjük végig a megjelölt szervezeti problémát) 

HHeellyysszzíínn  kihelyezhető 
TTrréénneerr  1 fő tréner és 2 színész  
EEsszzkköözz  színjátszásra alkalmas tér, projektor, hangosítás (minden esetben ipadhoz alkalmas 

csatlakozás), vetítővászon, papírok, tollak az egyéni és csoportmunkához 

AA  ttrréénniinngg  mméérrffööllddkköövveeii::  

  
 „Fecseg a felszín”…” 

„Kinek az avatárja vagyok?” színdarab megtekintése 

Szerző: Abaházy Noémi Alkotói Csoportja /CoachingCommandó 
Rendező: Csáki Rita 
Színészek: Zernovácz Erzsébet és Makray Gábor 
Művészeti vezető:  Kollár József 

"Karl Popper szerint „azt a történelmet írjuk, ami érdekel bennünket.” Gondolatát kicsit 

módasítva azt a történetet mondjuk az életünkről, ami érdekel bennünket. A Lezsibbadt, kiégett 

kúlcsávó? című darab szereplői (hozzánk, nézőkhöz hasonlón) azonban a történelem, a 

történetmondás utáni korban élnek, amelyben a valóságot felváltotta a „hiperrealitás”. Az egész 

világ „súlytalanná, gigantikus szimulációvá vált”. A mű szereplői, Batu kán, IV. Béla, Gizi, David 

Bowie, valamint a romkocsmák és a Facebook népe ebben a történelem utáni korban kísérel meg 

értelmet adni az élet kihívásainak, a hűségnek, az igazságnak..." 

Dr. Kollár József művészetkritikus 

 

 "Ne gondolj az elefántra!” 

 Befogadói válság mint analógia  a válsággal való viszonyunk és a válságban tanúsított  

magatartásunk, vélt vagy valós félelmeink vonatkozásában 

 Mit jelent a kontextus-váltás? Miért és milyen új értelmezési lehetőségeket nyerünk? 

Mire használjuk ezt a képességet a válságban? 

 Hogyan idézzünk elő adaptív és kontrollált kontextus-váltást? 

 Hogyan találjuk meg és értelmezzük a válságban tapasztalt folyamatokat, miért 

éppen loveliest történeteket mondjunk? Loveliest történetek logikája és ismérvei   

 A színdarab mint példa: hogyan alkossunk loveliest olvasatokat a mindennapokban? 

  



Dr. Kollár Iskola – Coach, Mediátor, Top Tanácsadó képzések kezdőtől a mester fokozatig 
                                             Személyi és csoportos, indoor és outdoor tréningek 

 
 

 

„Lovemark”  

Hogyan legyünk szerethetők a racionálison is túl, hogyan 

építsünk szeretetmárkákat? 

IIddőőttaarrttaamm  1 tréningnap, 
2*1,5 + 2*1,5 
óra 

„midi-program”: 1*3 óra (követhető mintát, programot adunk, a 
tanultakat nem vezetjük végig a megjelölt szervezeti problémát) 

HHeellyysszzíínn  kihelyezhető 
TTrréénneerr  1 fő tréner  
EEsszzkköözz  projektor, hangosítás (minden esetben ipadhoz alkalmas csatlakozás), vetítővászon, 

papírok, tollak az egyéni és csoportmunkához 

AA  ttrréénniinngg  mméérrffööllddkköövveeii::  

 Mit jelent a szeretetmárka? 

Összehasonlítjuk a márka és a szeretetmárka tulajdonságait 
Elemezzük, hogy az adott szervezet/munkacsoport/tréningcsoport milyen jegyeket 
mutat 
Résztvevőkre és/vagy a szervezetre vonatkozóan megvizsgáljuk, milyen hátrányt 
szenved a szervezet a szeretetmárka hiányában, milyen előnyökkel járna 
szeretetmárkává válni 
 

 Miért legyünk szeretetmárkák?  

Kitekintés a szeretetmárkák által nyújtott lehetőségek irányába 
Szervezeti példák és tanulságok 
A tanulságok adaptációjának lehetősége 
 

 Hogyan kell szeretetmárkát építeni? 

Lépésről-lépésre építjük fel a saját szeretetmárkánkat 
 

 Szeretetmárkák és azt lehetővé tevő, működtető alapattitűd 

Viselkedésminták és alapstratégiák 
Kritikus pontok a szervezetben 
 

 Szeretetmárkák elemei 

Főképpen a történetmondást és –írást elemezzük, gyakoroljuk 
Miért éppen loveliest történeteket mondjunk?  
Loveliest történetek logikája és ismérvei  
Hogyan alkossunk loveliest olvasatokat a mindennapokban? 
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„CoachingKommandó!” 2.:   

„Túlélési gyakorlatok”  

Rugalmas alkalmazkodóképességre felkészítő és fejlesztő 

tréning 

IIddőőttaarrttaamm  1 tréningnap, 
1*1,5 + 3*1,5 
óra 

„midi-program”: 1*3 óra (követhető mintát, programot adunk, a 
tanultakat nem vezetjük végig a megjelölt szervezeti problémát) 

HHeellyysszzíínn  kihelyezhető 
TTrréénneerr  1 fő tréner és 2 színész  
EEsszzkköözz  színjátszásra alkalmas tér, projektor, hangosítás (minden esetben ipadhoz alkalmas 

csatlakozás), vetítővászon, papírok, tollak az egyéni és csoportmunkához 

AA  ttrréénniinngg  mméérrffööllddkköövveeii::  

  
 Mit jelent a reziliencia, avagy rugalmas alkalmazkodóképesség? 

Reziliencia ismérvei 

Reziliencia mérése és változása 

Reziliens viselkedést befolyásoló tényezők 

Reziliens viselkedést kifejezetten támogató feltételek és  kompetenciák, ezek 

alkalmazása a csoporttagokra 

 

  Mit jelent a reziliencia a gyakorlatban? 

Válságszituációk színészekkel –interaktív gyakorlatok- 

Válság szituációk lehetséges kimenetei –színészekkel- 

Gyakorlatok elemzése videós visszajátszással, a reziliens magatartásmintázatok 

azonosítása, kiválasztása és értelmezése 

 

 Hogyan állok helyt az új kompetenciámmal? 

Double-bind helyzetgyakorlatok 

Reziliencia-szint személyre szabott értékelése a csoportgyakorlatok során 

Gyakorlatok elemzése, a reziliens magatartásmintázatok azonosítása, 

kiválasztása és értelmezése a csoporttagok közös emlékezetére támaszkodva 

Összehasonlító elemzés a videós tréninggel 
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„Holnapra kész…” Jövőszcenráriók készítésének elmélete és 

alapos gyakorlata különösen a válsághelyzetekben 

IIddőőttaarrttaamm  1 tréningnap, 
1*1,5 + 3*1,5 
óra 

„midi-program”: 1*3 óra (követhető mintát, programot adunk, a 
tanultakat nem vezetjük végig a megjelölt szervezeti problémát) 

HHeellyysszzíínn  kihelyezhető 
TTrréénneerr  1 fő tréner és 2 színész  
EEsszzkköözz  színjátszásra alkalmas tér, projektor, hangosítás (minden esetben ipadhoz alkalmas 

csatlakozás), vetítővászon, papírok, tollak az egyéni és csoportmunkához 

AA  ttrréénniinngg  mméérrffööllddkköövveeii::  

  
 Mit jelent a jövőszcenárió? 

Jövőszcenáriók ismérvei, megkülönböztető jegyek más, a jövőre vonatkozó tervek és 

jóslások kapcsán 

Jövőszcenáriók készítésének elmélete 

Helyzetgyakorlat a színészekkel 

 helyzetgyakorlat megtekintése 

 csoportos jövőszcenárió készítése 

 helyzetgyakorlat befejezése az alternatív szcenáriók mentén 

 

  Összehasonlíthatjuk a jót a jobbal? 

Lehetséges szcenáriók összehasonlítása és hatásuk elemzése 

Válságszcenáriók sajátosságai és elkerülésükre vonatkozó szcenáriók jellegzetessége 

Hogyan adható el a negatív szcenárió? 

Átkeretezési stratégiák és logikájuk 

Reframing gyakorlatok és videós értékelés 

 

 Hogyan állok helyt az új kompetenciámmal? 

Reframing képesség személyre szabott értékelése a csoportgyakorlatok során 

Gyakorlatok elemzése, az alkalmas kompetenciák azonosítása, kiválasztása és 

értelmezése a csoporttagok közös emlékezetére támaszkodva 

Összehasonlító elemzés a videós tréninggel 

 


