
                                                       Dinamikus ítéletalkotás 
 

A 1,5 napos program egy egységet képez és a jelentkezéssel arra is elkötelezed magad, 
hogy a teljes programon részt veszel. 

 

TAKÁTS PÉTER 
 

DINAMIKUS ÍTÉLETALKOTÁS TRÉNING  
 

 
 
A körülöttünk állandó változásban lévő világ, magánéletünk és közösségünk megannyi 
megválaszolatlan kérdése ma arra szólít fel, hogy mindenki önmaga alkossa meg azokat az ítéleteket, 
melyek nélkül ebben a világban már nem lehet eligazodni. Ezt felismerve úgy határoztam, hogy ismét 
megszervezem a korábban már sikerrel megtartott „Ítéletalkotás tréninget”, mely szándékaim szerint, 
mint egy biztos útjelző segíthet eligazodni ebben a bonyolult világban. 
 
Tapasztalatom szerint a dinamikus ítéletalkotás módszere egyszerre ad támogatást és keretet az ember 
számára a gondolkodás, a beszéd és a véleményalkotás területén. Aki ezt használja, az az előítéletek, a 
téves vélemények és magyarázatok labirintusából könnyedén kitalálhat.  
 
Sok szeretettel meghívunk mindenkit a nyilvános „Dinamikus ítéletalkotás” tréningre, melyen az 
elméleti kérdések megbeszélése mellett közösen be is gyakoroljuk a modellt, a valódi megfigyelésen 
és megismerésen alapuló véleményformálást, és a helyes döntések meghozatalát. A csoportmunkák és 
gyakorlatok ezen túlmenően segítenek az érzelmek által befolyásolt előítéletek felismerésében és 
felhívják a figyelmet azokra a csapdákra és veszélyekre, melyek az ítéletalkotási folyamat során 
fenyegetnek. Szándékaim szerint a szabad és önálló véleményalkotás, ill. döntés útjai a tréningen 
minden résztvevő számára láthatóvá, eredményei pedig kiszámíthatóvá válnak. 
 
Az időpontok:  A 1,5 napos tréninget három alkalommal rendezzük meg, ezek közül 

választhatsz magadnak egy időpontot: 

1./ 2015. október 30 – 31-én, pénteken és szombaton 

2./ 2015. november 20 – 21-én, pénteken és szombaton 

3./ 2016. január 22 – 23-án, pénteken és szombaton 

Pénteken kezdés 14,00 órakor, az első nap vége 20,00 órakor, 

Szombaton kezdés 09,30 órakor és a második nap vége 18,00 órakor 

 

A trénig helyszíne:  Rishi Egészség Otthon, 1028 Budapest, Kertváros utca 63. 
 
A trénig díja:  20.000.- Ft, amely tartalmazza a trénig megrendezésével kapcsolatban 

felmerülő költségeket, de nem tartalmaz sem szállást, sem utazási, sem 
étkezési költséget. A teljes összeg a helyszínen fizetendő. 

 
Jelentkezni lehet:  JELENTKEZÉSEKET KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN FOGADUNK EL, és ezeket 

kérjük Halász Zsuzsa e-mail címre megküldeni: hzsuzsa@sockft.hu.  
A részvétel az írásos visszaigazolást követően válik véglegessé. Az írásos 
visszaigazolást a jelentkezések beérkezésének sorrendjében küldjük meg. 
Mivel a tréningen a résztvevők száma 15 főben maximálva van, a létszám 
betelte után jelentkezőknek új időpontot ajánlunk fel. 

 
 
Sok szeretettel várjuk a jelentkezéseket. 

 
Takáts Péter és Halász Zsuzsa 
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Takáts Péter 

 

A világ valódi megismerése és a helyes döntések 

    
Szabadulás az előítéletek és a tévedések labirintusából 

 
Napjainkat a gyors és állandó változások, az újdonságok zavarba ejtő sokfélesége mellett a váratlan 
társadalmi és politikai események jellemzik. Ugyanakkor a világ tényeinek egymástól gyökeresen 
eltérő és a valósággal néha még csak köszönő viszonyban sem álló magyarázata következtében a 
másik ember, a média és a véleményformálók magyarázatára egyre kevésbé tudunk támaszkodni. Nem 
segítenek az eddig tanultak sem, mert az ezek alapján kialakított vélemények egyre kevésbé pontosak. 
Így aztán nem marad más, mint a saját érzéseink és előítéleteink, és a mások által alkotott 
magyarázatok, vélemények állandó hangoztatása. Viszont a XXI. sz. már többet, az önálló ítéletalkotás 
képességét várja el tőlünk. Ma már nem az előre gyártott és kész ítéletekre és azok hangoztatására, 
hanem a szabad emberek önálló ítéletére van szükség. 
 

A modern kor emberének ezért ki kell fejlesztenie az utánagondolás, az utánakeresés és a valódi 
megismerés képességét és az ezen alapuló önálló ítéletalkotást, mert ha saját magunk alakítjuk ki 
helyes és igaz véleményünket a világról, az abban tapasztalt dolgokról és céljainkról, akkor 
magánéletünk és munkánk is sikeresebbé válik. 
 

Az egy belső fejlődési folyamat, melyben számos akadállyal kell megküzdenünk. Az önálló 
ítéletalkotáshoz vezető úton akadályként jelennek meg szeretett, dédelgetett előítéleteink és a mások 
ellenőrizetlen magyarázataira épülő véleményünk a világról. Nagy kihívást jelentenek még reakcióink 
és a dolgokkal kapcsolatos egyoldalúságaink. Ezek pedig olyan erővel hatnak ránk, hogy nem tudjuk a 
valóságot és a tényeket megismerni, nem tudunk helyes döntéseket hozni. Sem a magánéletünkben, 
sem a közösségünkben, sem pedig a vállalkozásunkban, vagy a munkahelyünkön.  
 

A tréningen ezért azt a modellt kívánom bemutatni, amelynek segítségével eligazodhatunk ebben a 
modern világban. A dinamikus ítéletalkotás olyan segítséget és keretet ad az ember számára a 
gondolkodás, a beszéd és a véleményalkotás területén, hogy ha valaki ezt használja, akkor az 
előítéletek, a vélemények és magyarázatok labirintusából könnyedén, sőt még nyereséggel is 
kitalálhat. A modell segíti a valódi megfigyelésen és megismerésen alapuló önálló véleményformálást, 
és a sikeres döntések meghozatalát. Segít az érzések és érzelmek által befolyásolt előítéletek 
felismerésében és felhívja a figyelmet azokra a csapdákra és veszélyekre, melyekre az ítéletalkotási 
folyamat során figyelni kell. A véleményalkotás és döntés útjai ezáltal láthatóvá, eredményei pedig 
kiszámíthatóvá válnak. 
 
 

A dinamikus ítéletalkotás trénig nem csak az ítéletalkotás és véleményformálás elméleti kérdéseinek 
megismerésére ad lehetőséget, hanem lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy a hallottakat kisebb 
vagy nagyobb csoportokban begyakorolják, és jobban megismerjék az emberi gondolkodás 
működését, a kommunikáció törvényszerűségeit, valamint átéljék az ítéletalkotás folyamatát. A 
tréningen alkalmazott módszerek, megfigyelési gyakorlatok, csoportmunka és kiegészítő gyakorlatok 
segítik a résztvevőket, hogy a helyes ítéletalkotással kapcsolatos képességüket még jobban ki tudják 
fejleszteni.  
 

A modell egyaránt sikeresen alkalmazható a magánéletben és a munkában, mert a trénig hatására 
kialakult képesség egyformán használható a személyes mindennapokban és a munkahelyen, a 
munkavégzés, a kollégákkal való kapcsolattartás, kommunikáció során. 
 
2015. szeptember 

 


