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Cím 

Az eszköz én magam vagyok - IAMTool 

Eszköz a hatékony és eredményes kommunikációhoz 

 

 

Rövid leírás 

Az „Eszköz én magam vagyok” modellezi a kommunikáció fejlődését a 

megbeszélésre történő strukturált felkészüléssel, melynek során megbirkózunk egy 

témával. 

 

 

Leírás 

Az „Eszköz én magam vagyok” egy alapvető kommunikációs eszköz, mely segít a 

személynek, vagy/és egy csoportnak felkészülni egy hatékony és eredményes 

párbeszédre, beszédre, beszélgetésre, találkozóra, stb. Fókuszában a 

kommunikáció irányításának személyes birtoklása áll. Célja, hogy strukturálja a 

megbeszélés előkészítését, a szóban forgó témák meghatározását, az elérendő 

célokat és az alkalmazott módszereket.  

 

 

Hogyan működik? 

Használható egyszerűen csak pár kérdés előre történő megválaszolásával (a 

találkozó, beszélgetés, megbeszélés előtt), az elkövetkező kommunikációs 

helyzetre. Példák a felkészülés alatt megválaszolandó kérdésekre: Mi a beszélgetés 

tárgya, mi az én témám? Mit akarok kidomborítani? Mi a cél, amit el akarok érni? 

Milyen lesz a hozzáállásom, a kommunikációm irányvonala, milyen irányelvet 

követek? Mit akarok, milyen hosszú legyen a megbeszélés?  

 

 

Mit jelent az idő az Eszköz én magam vagyok esetében? 

Segít a kommunikációs helyzet időkeretének megadásában. Egy kommunikációs 

helyzetet a konkrét idő, hely, tevékenység, a dialógusban részt vevő emberek teszik 

egyedivé. A tárgy összetettségének függvényében vagy becslést, vagy 

meghatározott időt kell megadni a beszélgetés hosszát illetően. Ez segít a 

kommunikáció hatékonyabbá és eredményesebbé tételében. 
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Mit jelent az AIMTool rövidítés? 

I:  “Issue, Item”, azaz:  tárgy, fókusz, dolog, a megbeszélés tárgya, kérdés, 

téma. 

A: “Aim”, azaz:  cél, szándék, ok, eszme, elv, alapvető értelem. 

M: “Method”, azaz: megközelítés, megragadás, irányvonal, vezérelv, 

a módszer, ahogy a beszélgetést megszervezzük, 

például: kétoldalú megbeszélés, műhely munka, 

prezentáció, brainstorming, stb 

Tool: “Time”   az idő, amit a kérdés/téma 

    megbeszélésével el akarunk tölteni. 

 

 

Az eszköz neve, IAMTool (vagyis “I am tool”, eszköz vagyok), elsősorban saját 

magamra utal. 

Én vagyok az (az eszköz a kommunikációban), aki felelős a megfelelő 

kommunikációs helyzetért. Ez azt jelenti, hogy fontos, hogy vállaljam a személyes 

vezetést a kommunikációra történő felkészülés és megvalósítás során. Én vagyok 

az, aki felelős a beszélgetésnek és annak tartalmának célravezető irányításáért, a 

megfelelő módon és időkeretben. Teljesen tudatában vagyok a minden 

kommunikációm alapját képező létemnek és szerepemnek/pozíciómnak 

(iskolaigazgató, tanár, résztvevő, tréner, coach, projektvezető, feleség, férj, stb.). 

Egyszóval, eszköz vagyok! 

 

 

Felszerelés 

Toll  

Papír  

 

Nehézségi fok 

Könnyű  

 

Címkék 

beavatkozás a tanárok szintjén, kommunikációs esemény előkészítése, a 

kommunikáció javítása, teamtalálkozó 
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Ez az eszköz a CroCooS – Előzzük meg a lemorzsolódást! című projekt keretében készült. Az Európai Bizottság 

támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai 

Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Az eszközt megtalálja a projekt 

weboldalán: crocoos.tka.hu  
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