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Előszó 

Társadalom. Kommunikáció. Kapcsolódás. Számomra ezt jelenti a 

kommunikáció folyamata. Gondoljunk csak bele, semmi nem határozza meg jobban az 

emberi kapcsolatokat, mint a kommunikáció. Amikor kommunikációról beszélünk 

egyrészt kapcsolódásról beszélünk. Alapjaiban, a társadalmi mozgásokat is a 

kommunikáció és a kapcsolódás folyamata határozzák meg. Kapcsolódunk rendszerhez, 

társadalomhoz, magán és nyilvános szférához egyaránt, viszont kapcsolódunk személyes 

élményeinkhez, tapasztalatainkhoz, vágyainkhoz, és gondolatainkhoz is. Azonban, 

vannak pillanatok, amikor bármit megtennénk azért, hogy megleljük a megfelő szót a  

gondolataink  kifejezéséhez, bármit megtennénk hogy megértessük magunkat, hogy a  

mondatainkra odafigyeljenek, és üzenetink amiket meggyőződéssel mondunk 

befogadókra találjanak.... 
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Hatékony kommunikációs stratégiák 

Motto:  

“Megkérdeztem hogy mennyi az idő és ő   
elmagyarázta az óraszerkezet működését.” 

 

A 21. Század sikeres karrierjének meghatározó eleme a hatékony kommunikáció. 

A siker azoké, akik megfelelően tudják kezelni a konfliktushelyzeteket, konszenzusos döntést 

tudnak hozni, akik precizek az információ átadásban, és mindezek mellett jó közvetitők. 

Hogy mi a közös ezekben a cselekvésekben? - nos az hogy mindegyik maga után vonja a 

kommunikáció különböző tipusait: az irást, a beszélgetést, a csoportos interakciókat, röviden 

a kommunikáció közvetett és közvetlen formáit.  

Öt akadály ami  meggátolja az üzleti kommunikáció sikerét: 

1. Az  „ én már tudom hogyan” attitűd 

Kommunikálunk amióta megszülettünk, és közülünk valamennyien azt hisszük, hogy jók 

vagyunk benne , azonban az irás és a beszéd nem elegendő ahhoz, hogy elfogadtassuk, 

megértessük  magunkat másokkal . Ez a hozzálás gyakran vezet  fontoskodáshoz, igy 

elkerüljük a fejlődésünket a kommunikációban. 
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2. A túlegyszerüsitett  felfogás a kommunikációról 

Az a téveszme hogy a kommunikáció igenis irányitható és egy  gépies cselekvés 

amelyben a beszélő vagy az iró elmond, leir  valamit,  és a befogadó valamilyen 

előrelátható, megjósolható módon fog reagálni, nos hamis. Tulajdonképpen, a 

kommunikáció folyamatát mint olyant teljes mértékben nem lehet ellenőrizni. 

3.Túl kevés kommunikáció 

A kommunikációhiány gyakran kapcsolatokat, családokat választ szét. Hasonlóképp az 

üzleti világban a fontos üzleti kapcsolatok a  kommunikációhiány miatt vallanak 

kudarcot. Ugyanez a helyzet azokkal a cégekkel, amelyek túl keveset tesznek meg az 

eredményes visszacsatolás érdekében. 

4. Túl sok kommunikáció 

Gyakran a kommunikáció  hatékonyságát veszti a  jelentéktelen információk túlzott 

továbbitása miatt.  

5.  Eredménytelenül  alkalmazni egy stratégiát: 

Számos sikertelen kommunikátor azért mond csödöt, mert nincs érzéke egy olyan terv 

elkészitéséhez,  amely által könnyen megfogalmazhatja, illetve továbbithatja az 

üzeneteket.   
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Létezik három elljárásmód  a fentebb emlitett kommunikációs akadályok elkerüléséhez. 

Ezek a következők: 

1. Egy jól kidolgozott kommunikációs stratégia alkalmazása.  

Megtervezni az üzenetet egy kommunikációs stratégia segitségével nem bonyolult ,  ennél 

tovább egy ehhez hasonlatos modell kialakitása és tudatos beépitése a mindenappi életbe 

drasztikusan megváltoztathatja a kommunikátor látásmódját és viszonyulásait a 

környezethez. Egy  stratégia nem  korlátozza a kreativitást , nem egy szakácskönyv , nem 

merev , kötött szabályok összessége.  

2. Kritikai képesség fejlesztése: 

Egy hatékony kommunikációs stratégia megtanithat kritikus szemmel felmérni a 

helyzeteket, kritikus szemmel épiteni a karriert és az életet. 

3.  Valószerü kilátásokhoz való ragaszkodás: 

A   szakképzettségnek a valóságban kell  gyökereznie. 

A kommunikátor legyen felkészülve arra hogy: félreérthetik és félreérthet másokat.   

A kommunikációs képességek fejlesztése: 

A kommunikációs képességek fejlesztése kihivást is jelenthet mivelhogy a 

kommunikációs stilus része az egyéniségnek, ha valaki azt mondja változtatnod kéne a 

kommunikációs stilusodon, tulajdonképpen arra kér,  hogy változtass az egyéniségeden,  ami 

nem könnyü. De a kommunikációs készségek tökéletesithetők a következő lépések 

alkalmazásával: 
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A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ STRATÉGIÁJA 

1. A kommunikációs környezet meghatározása 

2. Az időzités és a közvetités módozatainak kiválasztása. 

3. Az információk kiválasztása és rendszerezése 

4. Hatékony továbbitás 

5. A visszacsatolások kiértékelése 

1.A kommunikációs környezet meghatározása 

A környezet meghatározásának alapelve a kontextus felderitésében, valamint a lehetséges 

célközönségek beazonositásán alapszik 

2.Az időzités és a közvetités módozatainak kiválasztása: 

A hatékony kommunikációt meghatározza a legmegfelelőbb kommunikációs eszköz és  a 

legaktuálisabb idő kiválasztása.  

3. Az információk kiválasztása és rendszerezése 

Az irreleváns információk továbbitásának elkerülése végett  ajánlott a helytálló információk 

kiválasztása és rendszerezése.. 

4. Hatékony továbbitás 

A kommunikátornak fontos összhangot teremteni az üzenet továbbitása és a saját egyénisége 

és stilusa között. 
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 5.A visszejelzések kiértékelése 

A  visszacsatolások elemzésének procedúrája az “adni és kapni” párhuzamos folyamatokban 

realizálódik. Ez a művelet nagymértékben előremozdithatja a kommunikátor 

kompetenciáinak fejlődését. 
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A hatékony kommunikáció stratégiájának ábrája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

���

���������	
�

����������
��

���

����������
��
�������������
�

����������

���

���������������

������
���
��

'��

�������������������
��

(��

��

�������
�������������
�

����-����#.���
/�0���1�.1���
����2�3/��
/�0���1�.1��
$���2�3/��
4�3�34��3��
&��-��.�5�.����4���6��
5�.�01�����
���-�47.7��30�
/�0���1�.1���
���-�8������1����
47.7��30�4�
2��.������1���
$����9�/1� �1����
����0�� �10 ��
��:3��4�
/�0���1�.1����
��-.�1�9�0 ��3��
/�0���1�.1���
$�-�4�//���41�� �
�8���1�����3�;1��4�
/�09�0��/�.1���
&�-��;�����������
9�0#���/2��53�����

���-.�<.�����

1���1����.�

��0��4��/���22�

47.5����3����8�� 4�

=��.47.74�

4�51���.�1����

���-.���>.��3��

/�09�����1���

�

���-����#.���	�������0�� �10�3�����3��4�

���/.3�3��4�4�3�34��3����

$���//���41�� �������30�14�

7��.���������1���3���.�������

���#.����5����4�. �

��0���34��#�22�4�4�51���.�1����

&�:��/ 8����4�/�0���1�.1���

' -. <.���� 9�4�.1�� ���34��#

��-.��1�	�2��.3�	�����8��.��1����3��

���8��43�.�30�4�4�9�;���.�3����

$�-��8���9��43�.<�3��

-�8�.���1�� 4�1��3.3���3�������

�.<4�30����.��1���6;���.�4��.�3���

&���.���/�3��7�2�.���/��0#<�����

4�9�;�.3���

'�-.��0#3���������������0�� �10��.�3��

4�//���41�� �����#.����.�5�� �

��-�;����5���.�;��.3���

���3;���5���.�;��.3����

�����8;���

5���.�;��.3����

��?�34��;��/�01����

��������30�

�����7.>����15����

�



���

�

��������	�
���������	���������������������	

������	������	���������������������	������������

��������������������� ���!�"���#	�$%%$�

�

�

�

I.  A KONTEXTUS MEGHATÁROZÁSA 

 

A. A HELYZET MEGHATÁROZÁSA:   

A környezet meghatározásának első része magába foglalja a kommunikálni kivánt 

probléma, téma vizsgálatát, a  szervezeti kultúra elemzését  és a külső környezet 

felmérését .  A külső környezet  az összetett üzleti , gazdasági, politikai és  társadalmi 

nyomás alatt szembesült cégek és szervezetek szintere. 

1. A téma választása 

Valószinü hogy ez a lépés könnyűnek tűnik,  azonban a témát érintő jelentős kérdések , 

altémák leválasztásának folyamata gyakran nehézséggel jár, ezért egyetlen probléma 

kiemelésére kell öszpontositani. 

 

2. A téma  elemzése a külső környezetben. 

 Fontos megnézni hogy a külső környezet hogyan befolyasolja az  elemzett  kérdést. 

 

3.  A  szervezeti kultúra vizsgálata, ami hatással van az elemzett problémára.  

 A szervezeti kultúrán belül megkülönböztetünk: 

�formális és informális kommunikációs stilusokat 

�szakmai illetve hétköznapi öltözködési kódokat 

�kötött valamint rugalmas túlórákat 

�kozckázati illetve konzervativ vállalkozói attitűdöt 

 

B .      A KÖZÖNSÉG MEGHATÁROZÁSA 
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1. A környezet meghatározásának második lépését a hallgatóság beazonositása, és a 

róluk szerzett  információk lejegyzése alkotja. A hallgatóságra vonatkozó jellegzetes 

információk,   segitségül szolgálhatnak az üzenet  hatékony megfogalmazásában. 

Specifikus információkkal elllátva az előadó mintegy rátudja szabni a kommunikálni 

kivánt üzenetet a hallgatóságra, oly módon hogy az üzenet kielégitse a hallgatóság 

elvárásait.  Legnagyobb hibának tekinthető a hallgatóság általánositása. 

 

2. A potenciális  közönségek beazonositása: 

Ez tartalmazza  az elsődleges közönséget,  valamint a rejtett közönséget és a 

döntéshozókat. Az elsődleges közönséget azok az egyének alkotják akiknek a kommunikátor 

beszél , vagy akiknek ir. A rejtett közönség azonban azon személyek összességét jelenti, akik 

az üzenet közvetett befogadói, ilyenek például azok, akik beszélnek az előadásról, esetenként 

tárgyalásról, tehát közvetett módón értesülnek róla és elemzik. 

3. Informálódás a hallgatóságról: 

Fontos mind szakmai mind  személyre szóló tényeket megtudni a közönségről. Ilyenek 

például:  kor, nem , etnikai hovatartozás, kulturális háttér, környezet, a felsőoktatás, a státusz, 

a munkahelyi felelősségek, civil és vallási irányultságok, és az adott témáról való ismeretük. 

C. A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

A hallgatóság felé irányuló célok tartalmazzák átfogó cél meghatározását, a 

kommunikáció jellegzetes célját, és végül a rejtett napirend kibővitését. 

1. Az átfogó cél 

Az átfogó cél a prezentáció végső célját tükrözi ami egyébként egyféle hosszútávú célnak 

is megfelel. 

2. A prezentáció specifikus célja 

A kommunikáció specifikus célja az,  amit a kommuikátor szeretne hogy  a hallgatósága, 

vagy olvasóközönsége megtegyen,  amikor elér hozzá az üzenet. A kommunikáció sajátos 

célját a szükségletek és a célközönségről elkészitett elemzés egyesitésével lehet megkapni. 
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3. A rejtett lista figyelembevétele 

A rejtett lista azokat a személyes célokat, vagy látens célokat tartalmazza amikről nem 

beszélünk. A rejtett lista elmélete, abban áll hogy valahányszor irsz vagy beszélsz 

lehetőséged adódik a céljaid elérésére. Pl. Szakmai gyakorlat. 

 

 

II. AZ IDŐZITÉS ÉS A  KÖZVETITÉS MÓDOZATAI 
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A technika vivmányainak köszönhetően számos kommunikációs eszközt felsorolhatunk: a 
hagyományos bemutató, levél, emlékeztető, feljegyzés , interjú, találkozók, konferenciák , 
telefon beszélgetés melett, megemlithetjük a fax- ot az email-t, vagy a multimédiás 
eszközöket. A hatékony kommunikátor amikor az üzenet küldése esetén  érveket és 
ellenérvek��

A közvetitő eszköz vagy médium kiválasztásakor figyelembe kell veni a 

következőket: 

1. A tartalom természetét. Személyre szóló vagy bizalmas. 

2. A felkészülési időt és a költségeket. 

3. Mennyire alkalmas a médium az üzenet továbbitásához, hogyan fogják érezni 

magukat a befogadók amikor ezeket az üzeneteket megkapják. 

4. A továbbitás ideje 

5. A befogadók hasonló vagy különböző meggyőződéseinek vizsgálata. 

6. Az állandó kommunikációs nyilvántartás fenntartásának szükségessége 

7. Nonverbális interakciók  

8. Az elvárt válaszadási idő 
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Mindegyik médiumnak megvan a maga előnye és hátránya, azonban a legtöbbször  a saját 

kommunikációs szokásainkra alapozunk, ami valószinű hogy kedvező és kényelmes a 

számunkra, de valószinü hogy a célközönség preferenciáinak, vagy a helyzetnek nem tesz 

eleget. 

��� �����	�����
�����������
��

Az üzenet továbbitása: 

Az üzenet továbbitását befolyásolhatja az idő megválasztása, például egy hónapokkal 

később elküldött köszönet negativ hatással lehet a cég imázsára, vagy egy jóval a vevő 

döntése előtt megtartott  értékesitési prezentáció is negativ kicsengéseket szolgál. 

 

III. AZ INFORMÁCIÓK KIVÁLASZTÁSA 

1. A helyzet a hallgatóság és a célok ismételt elemzése: 

A megfontolt választáson alapszik ez a lépés,  a nem megfelelő információk kiválasztása 

rombolhatja a prezentáció hitelességét. 

2. Szervezési minták összehasonlitása és az adott helyzetre vonatkozó 

leghatékonyabbik kiválasztása. 

A kiválasztott mintának tartalmaznia kell a bevezetést a szövegtestet és egy konkluziót. 

3. A  főgondolatok korlátozása: 

A szövegtestbe, prezentációba  beépitett információk korlátozása fundamentális. Ha túl 

sok információt  közöl az előadó, valószinű hogy ezekből csak néhányat fognak megjegyezni, 

igy előnyösebb a kevesebb információ használata. 

4. Az üzenet  fokozása hatékony eszközök segitségével 

 

Nem számit hogy mennyire brilliáns a beszéd vagy az iráskészség, ha nem maradandó, 

emlékezetes a prezentáció. A vizuális/ audiovizuális hatások  segitségével ez könnyen 

kialakitható.  
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IV. AZ INFORMÁCIÓ ÁTADÁSA 

 

1. Az irás, beszéd, interperszonális és csoportkészségek kifejlesztése 

A beszéd az interperszonális csoportkészség  fejlesztése tulajdonképpen az élethosszig 

tartó tanulással azonositható. A hatékony és egyértelmű  kommunikáció fejlesztésének titka, 

a kommunikációs lehetőségek aktiv keresésében mutatkozik meg. 

 

 

2.  Alapos felkészülés 

A prezentációk átnézése és ahol szükséges az irás szerkesztése 

Az elemzés pontositása és dinamikus, érthető közvetitése alapvetően meghatározza a 

kommunikáció kimenetelét. Fontos felkészülni a váratlan  kérdésekre. Ajánlatos, természetes 

közvetlen hangon irni. Kerülni kell a hallgatóság előtti felolvasást 

3.  Bizalom és önbizalom együttes kifejezése 

A jólfelkészültség és a bizalom sugárzása létfontosságú főleg váratlan helyzetekben.  

Előnyös ha a kommunikátor tükrözi a lelkesedését a témája iránt. 

4.  Az egyéni stilus a hallgatósághoz és kommunikációs helyzethez való igazitása 

A kommunikáció egyik leghatásosabb eleme az ha önmagadat adod. Az előadó az 

üzenetének  legfontosabb  részét alkotja, személyisége és egyedisége a legértékesebb  

közvetitői készségek. Azonban ez nem teljesen elég,  tudni kell a személyiséget  a különböző 

szervezeti kúltúrákhoz igazitani. 

 

V. VISSZAJELZÉSEK KIÉRTÉKELÉSE 
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A. Adjon  visszajelzést  

B. Kérjen visszajelzést 

C. Kapjon visszajelzést 

D. Értékelje magát  a hitelesség ellenörzőlistával. 

A hatékony kommunikáció állandó gyakorlást igényel. A visszacsatolásnak meghatározó 

szerepe van ebben,  folyamatos visszajelzésekkel tökéletesitheti a kommunikációs 

képességeidet. Fogadd a visszajelzéseket a hallgatóságodtól,és a barátaidtól egyaránt. Ne azt 

kérdezd tőlük hogy mi volt jó, hanem azt hogy mit rontottál el. 

 

 

A. Adjon   visszajelzést  

Ha csupán pozitiv visszajelzéseket ad a hallgató másoknak, mindenkit becsap. Igy az 

előadó, vagy iró elveszitheti a lehetőséget hogy a hallgató észrevételeiből tanuljon.  

 Az alábbiakban felsorolok néhány visszajelzéseket szolgáló irányelvet: 

�Először is emelje ki az előadás pozitivumát:  Az előadása számos épitő jellegű 

gondolatot tartalmazott... 

�Fejtsen  ki épitő jellegű kritikát: Őszintén szólva szükségem lett volna arra hogy többet 

megtudjak.... 

�Zárja  egy pozitiv töltetű  kijelentéssel megjegyzését:  Az ötleted igéretesnek tünik. 

B. Kérjen visszajelzést 

A kommnikációs képességek  fejlesztésére három  irányelv betartása ajánlatos: 

�Kérjen ojan emberektől visszajelzéseket akikben megbizik, akik épitő jellegűen fogják 

kritizálni. 
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�Kérje ki a véleméyüket jóval azelőtt mielőtt megtartaná a prezentációt, ily módon 

tökéletesiteheti azt. 

C. Fogadja a visszajelzéseket 

Amikor kritikai jellegű visszajelzéseket kap, próbálja meg elkerülni a következő 

magatartásokat, túlreagálni a kritikát, figyelmen kivül hagyni, vagy másokat okolni a saját 

hiányosságai miatt. A felsorolt reakciók közül egyik sem segiti a képességei fejlődésében.  A 

fentebbi attitüdök helyett inkább alkalmazza a következőket: 

�Legyen nyitott a kritikákra 

�Figyelmesen hallgassa végig a kommentárokat és ha teheteti jegyezze le azokat. 

�Esetenként kérje hogy pontositsanak példával  

�Figyeljen oda a hallgatósága nonverbális jeleire, ez segithet eligazodni az előadásmódon 

 

D. Értékelje magát a hitelesség ellenörzőlistával. 

A kommunikációs startégia legmeghatározóbb komponense a hitelesség. Ha a közönség 

hihetőnek tartja az előadót, akkor hinni fog neki, bizni fog benne. A hitelesség négy 

ismertetőjele: a jóakarat,  a szakértelem, a teljesitmény, és a magabiztosság. Az alábbiakban 

mindegyik jellemzőt röviden vázolom. 

Jóakarat: az a folyamat amikor  a hallgatóság érzékeli azt, hogy az előadó  mit gondol 

róluk. 

A jóakaratot akkor lehet teljességgel sugározni, ha  a prezentációra való felkészüléskor az 

előadó figyelembe veszi a közönségéről elkészitett  elemzést.   

Szakértelem: 

A szakértelem az jellemző amit a hallgatóság állapit meg az előadóról,  részben a 

pályafutására vonatkozó tények alapján. Három lényeges faktort foglál magába,  a 

felsőoktatást, a tudást, és a tapasztalatot.  
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Hatalom:  

A hatalom részben az a kisugárzás amit a célközönséggel érzékeltet az előadó. A hatalom 

a formális poziciók betöltéséből származik egyrészt, másrészt a sikerélményekből . A 

kommunikációs helyzet feletti uralmat is jelentheti. Kulcsfogalmai: a státusz, a presztizs és a 

siker. 

Magabiztosság:  

Összefoglaló jellemző, magába foglalja a fentebb emlitett mindhárom jellemzőt. A 

kommunikációs helyzetekben a magabiztosság meghatározó. A fentebb emlitett tényezők 

kölcsönösen kiegészitik egymást, igy amikor egyik tökéletesitésén dolgozik, ezzel 

párhuzamosan a többi tényezővel is halad. 

 

 

 

VI. HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK 

A STAR(R) modell 

A STAR(R) modell alkalmazható mind a személyközi mind az irott kommunikációban, 

tárgyalásokon illetve fejlesztési  jelentésekben egyaránt . 

 

A mozaikszó jelentése 

�Situation-Helyzet  

�Task-Feladat 

�Action-Cselekvés 

�Result-Eredmény 

�Reccomandation-Javaslat 
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Irásban:  a helyzet leirásával inditunk, ezt követi a feladat meghatározása, amit 

végrehajtottunk, vagy amit végrehajtani kivánunk, majd megfogalmazzuk a feladat célját és 

ehhez viszonyitva leirjuk a tevékenységeket amelyeket teljesitettunk, vagy amiket teljesiteni 

kivánunk, továbbá részletesen vázoljuk az elért eredményt, vagy leirjuk a kivánt eredményt., 

A javaslattétel a zárórésze a jelentésnek,  ez csakis fejlesztés jelentésben vagy tárgyalások 

esetén alkalmazható. 

Az üzenet eredményességének és a hatékonyságának modellje: A RURU  

A betüszó jelntése: 

�Received-befogadott 

�Understood-Megértett 

�Remembered-emlékezett 

�Used-Használt 

Rövid leirás: Egy kommunikáció akkor hatékony, eredményes, ha az üzenetét a 

megcélzott közönség befogadta, ha azt megértette, és ha emlékezetes maradt  számára, 

valamint ha lehetőség adódott rá felhasználta. 

Az ANSA modell 

Elméletben  a sikeres meggyőzés könnyű, ám a gyakorlatban kissé nehézkes. A 

kommunikátor feladata  rávezetni a hallgatóságát, hogy választ kapjanak a kérdéseikre. 

Ehhez segit hozzá az ANSA modell. 

A mozaikszó jelentése: 

1.Attention-Figyelem 

2.Need-Szükséglet 

3.Solution-Megoldás 

4.Action-Cselekvés 
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Az ANSA modell szinte minden kommunikációs szituációban alkalmazható. Az 

alábbiakban a betüszó mindegyik részét külön vázolom. 

1.  A figyelem felkeltése 

A figyelem felkeltéshez,  gyakran használunk idézeteket, a témánkra utaló rövid 

kijelentést, statisztikákat, retorikai kérdést, egy rövid meghatározást, vagy narrativát, 

alkalmanként bevonjuk a nézőközönségünket. 

 

2. A szükségletek kielégitése 

 

Gyakran a kommunikátor összhangban a téma leirásával  teremti meg a téma iránti 

érdeklődést.  A telviziós reklámok is ezt  az elvet követik. Egyidejüleg figyelemfelkeltőek és 

tájékoztató jellegüek. Ezek azonban gyakran kényelmetlen helyzeteket tálalnak fel, oly 

módon hogy a nézők azonosulnak a reklámokban szereplő áldozattal. A kommunikációban 

talán az egyik legtanácsosabb az egyensúj elméletét követni. Az ember szereti pszihológiailag 

egyensúlyban érezni magát. Szükségük van tehát mindenre ami egyensúlyt fejez ki, ezért 

bizonyul alkalmasabbnak az egyértelmü, racionális témák feldolgozása. Ha az előadó egy 

olyan témát dolgoz fel amivel a hallgatósága azonosulhat, akkor nagy valószinüséggel feszült 

hangulat és  egyensúlyhiány keletkezik. A későbbiekben, az előadó az aki kommunikációs 

készségeivel feloldja a hangulatot. 

3. Probléma megoldás 

Amennyiben a kommunikátor megnyerte a hallgatóság figyelmét és rávezette őket arra, hogy 

azonosuljanak  egy személyes szükséglettel,  akkor a következőkben rá kell őket vezetnie arra 

is, hogy hogyan elégitsék ki  azokat a téma segitségével. Ezek után szükséges lesz 

bizonyitékokat felsorolnia a téma megerősitéséhez. 

Ilyen jellegű bizonyitékokkal szolgálhat: 

�Egy leirás a téma előnyeiről 

�Felmérések és tényszerü események közlése 
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� A prezentációról mintákat lehet szétosztani 

�Az előadás zárlata cselkvésre buzditó legyen 

�Utolsó lépésként az előadó foglalja össze a cselkvés várható előnyeit, ezzel párhuzamosan 

vonja le a következtetéseket. 

A BIF modell  

A mozaikszó jelentése: 

Big- Nagy 

Idea-Ötlet/Gondolat 

First-Először 

Leginkább az irott kommunikációban használatos a fejlesztési jelentéseknél. Ez a modell azt 

a szemléletet tartalmazza, hogy amikor kommunikálni szeretnénk valamit, vagy informálni 

másokat, akkor mindenképpen a nagy gondolattal kezdjünk. 

 

 

 

 

 A BIF séma felépitése: 

1. Kezdjen egy rövid javaslattal és ésszerü okfejtéssel, magyarázattal. 

2. Magyarázza meg röviden a háttérinformációk használatának fontosságát. 

3. Támassza alá a nagy ötletet, gondolatot statisztikákkal. 

4. Ismételje újra a javaslatát. 

5. Zárja egy pozitiv, megbizhatóságot sugárzó mondattal. 

A BILL stratégia: 
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A BILL mozaikszó a következő szavaknak felel meg big idea a little later. 

Big-Nagy 

Idea-Ötlet/Gondolat 

Little-Kicsit  

Later-Később 

A BILL stratégiát általában azért alkalmazzák mind az irott mind a személyközi 
kommunikációban, hogy felkészitse a hallgatóságot a konkluzióra, és ezt követően pedig a 
kért cselekvésre. A meggyőző helyzetekben, a nagy ötlet bemutatása előtti érvelés gyakorta 
eredményesebb.  

A jól alkalmazott BILL stratégia teljesiti az allábbiakat: 

�Redukálja a csalódottság érzését 

�Empátiát fejez ki és fenntartja a jóakarat érzését. 

�Csökkenti a valószinűségét annak, hogy a befogadó a nagy gondolat előtt abbahagyná az 
olvasást, vagy az odafigyelést. 

A BILL stratégia hátrányai: 

�.Több időt igényel az elkészitése és a közvetitése 

�A hallgatóság vagy az olvasóközönség számára előrelátható a rossz hir 

�Nem lényegretörő, és időveszeteséget igényel. 

 

   

 

 

 

 

Utószó 

Minden  kommunikáció egyenlő minden kapcsolódással, azonban nem mindegy hogy 

mijen eszközöket, stratégiákat, modelleket veszünk figyelembe az eredményes kapcsolódás 

érdekében. Amikor előadást tartunk vagy beszélünk igyekezzünk nem a hallgatóságunkhoz 
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hanem a halgatóságunkkal beszélni. Ugyanis, a két folyamat nem egy és ugyanaz, az első 

kevésbé vonja maga után a hitelesség, a jóakarat, a magabiztosság, a közvetlen természetes 

hang megszólalását. Az első folyamat  amolyan “gyorsan legyünk túl az egészen” pánik 

helyzetet tükröz.  

Amikor a hallgatóságunkhoz beszélünk, kevés a valószinűsége annak hogy kellőképpen 

felkeltettük az érdeklődésüket a téma iránt. Azonban,  amikor a hallgatóságunkkal beszélünk,  

akkor tudjuk, hogy mik az elvárásaik velünk mint kommunikátorokkal szemben, hiszünk 

bennük és hisznek bennünk, bizunk  bennük és biznak bennünk , igy nem félünk az épitő 

jellegű kritikáiktól, nyitottakká válunk, mert határozottak vagyunk abban,  hogy 

megjegyzéseik a kommunikációban való fejlődésünket segitik elő. 

... 

Igy válunk hatékony kommunikátorokká 
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