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Cím 

Személyközpontú profil1 

 
 
Rövid leírás 

A Személyközpontú profil egy rövid ismerkedési mód a diákkal, mely megadja 

azokat a fontos információkat, melyek segítik a teamet abban, hogy jobban 

megértsék a diákot, és megtalálják a számára legmegfelelőbb támogatási módszert. 

A profil különféle specifikus megállapításokat rögzít. Egy diáknak több profilja is 

lehet a profilalkotás céljától függően. Egyik például lehet az, amelyik részletezi, amit 

a teamnek tudnia kell arról, hogy mivel tölti otthon az időt, egy másik pedig arról 

szólhat, hogy mivel tölti a szabadidejét, stb. 

 
 
Az eszköz részletes leírása és kiosztandó/nyilvános anyagai (lista és 
mellékletek) 

A személyközpontú profil jellemezően három kérdésből áll, de lehetnek más 

formátumok is a profil céljának függvényében. Amikor azt szeretnénk megtudni, 

hogy mi a diák támogatásának legmegfelelőbb módja, akkor például készíthetünk 

egy egyoldalas profilt a következő kérdésekkel: 

 

1. Mi fontos számomra? 

Írja le, mi fontos a személy számára, ideértve a számára fontos embereket, 

helyeket, tulajdonában lévő dolgokat, rítusokat, szokásokat, a hit, a kultúra, az 

érdeklődési kör kérdéseit, hobbit, munkát, stb. – tehát mindazokat a dolgokat, 

amelyek azzá teszik őt, aki valójában. 

 

2. Mi az, amit mások szeretnek és tisztelnek bennem? 

Mi az, amit más emberek szeretnek és tisztelnek a személyiségemben? Ez 

összegyűjthető mások megkérdezésének segítségével – osztálytársak, tanárok, 

szülők, stb. –, előre elkészített levelezőlapok küldésével (3 dolog, amit szeretek és 
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tisztelek benned) azok visszaküldését kérve, vagy ugyanezen állítások poszteren 

történő begyűjtésével egy csoportbeszélgetés kezdetén.  

 

3. Mi a nekem leginkább megfelelő támogatás? 

Nagyon fontos egyénre szabott megállapításokat gyűjteni arra nézve, hogy mi a 

legjobb módja a diák támogatásának. Milyen támogatás az, ami valóban segíti őt? 

Mit szeretne és mik a szükségletei? Milyen támogatást célszerű használni? 

Ezt a három kérdésformát, mint eszközt használhatjuk a diákkal történő beszélgetés 

során, és együttesen megválaszolhatjuk őket. Vagy oda is adhatjuk neki, hogy 

egyedül válaszolja meg őket. Használhatjuk a diáktársakkal történő 

csoportbeszélgetés során is.  

A teammunkában is használható ez a profilkészítés arra, hogy a teamtagok 

tájékoztassák egymást arról, mi az, ami fontos számukra a munkájuk során, mi az, 

amit szeretnek és tisztelnek egymásban a csoporton belül, és mi a legjobb módszer 

a csoport egy tagjának támogatásra.  

 
 
Használati útmutató anyagszükséglettel 

Anyag, eszköz Mennyiség 

Profilformátum 1 

 

 

Nehézségi fok (könnyű, közepes, profi) 

könnyű 

 
 
Címkék 

beavatkozás a tanárok és a diákok szintjén, a diák megismerése, teamépítés, 
esetkezelés 

 

 
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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