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FŐBB SZEMPONTOK
• Mindenki más. Mindenkinek van saját jellemvonása, személyisége,

habitusa és szükségletei, melyek tükrözik a típusát*
• Ha intenzíven kell együttműködnie csapatban (pl. edzői pálya), kezdje a

következő gyakorlattal a csapat tagjaival: beszéljék meg egymással, hogy
milyen típusú „szörnyek” az alábbi kép segítségével. Ezután használja a 2.
és 3. oldal információit, hogy megértse, hogyan kommunikáljon a
csapattársaival. A másik „szörnytípusához” szabott kommunikáció
hatékonyabb.

• Ha megértik egymás jellemzőit, reakcióit és viselkedését, az jó kezdetet ad
az együttműködésnek a csapatban. Serkenti a jó kapcsolatot és a jó
kommunikációt.

A „szörnyeteg természete” elv négy típust különböztet meg’. Mindegyik saját 
jellemvonással rendelkezik, melyek mutatják vállalkozói jellemét.



Bagoly vagyok, és egy …-hoz beszélek

Elemeztem a munkamódszerünket, és úgy gondolom, hogy ezt
egy kicsit másképp, mégpedig körültekintőbben kellene
tennünk. Hiszen a számok azt mutatják, hogy akkor
hatékonyabban fogunk dolgozni. Mit gondolsz?

Hogy vagy? Dolgoztatok már az új módszerrel egymással? 
Milyen érzés volt? Ezentúl is így folytatjuk?

Itt vannak a számadatok, így láthatod, hogy ez a 
munkamódszer több eredményt hoz. Egyetértesz-e ezekkel az
új rendelkezésekkel?

Gondolom, már kipróbáltad az új munkamódszert. Hát nem
szép? Mostantól így kellene csinálnunk?
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Méh vagyok, és egy ...-hoz beszélek

Véleményem szerint a cégnél nem tartják be túl jól a 
megbeszélteket. Tudod miért? Miben kell megegyeznünk, 
hogy jobban tudjunk együtt dolgozni a cégben?

Úgy érzem, a társaságon belül nem olyan jó a légkör. Mit
gondolsz erről? Mit tegyünk együtt?

Úgy érzem, nem mennek jól a társaságban a dolgok, 
elmaradnak az eredmények. Mit akarsz, mit csináljak?

Hogy vagy? Otthon érzed magad a társaságban, vagy lehetne 
jobb a hangulat? Van valami ötleted, hogyan lehetne ezt 
kezelni?



További információk:
- NETPOULSAFE projekt : https://www.netpoulsafe.eu

A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja támogatása által valósult
meg a 101000728 számú támogatási megállapodás keretében (NetPoulSafe).

Kakas vagyok, és egy ...-hoz beszélek

Nem leszünk kész időben, ha nem most tesszük meg az első lépést ezzel a 
projekttel. Itt lefektettem az elvet nagy vonalakban, készítene róla egy
részletes tervet, és jelezné, hogy mikor, mit kell tenni?

Szükségem van a segítségedre (és másokéra). Mindenkinek jó lenne, ha ezt
most elkezdenénk. Jövő hétre elkészülhet a te részed?

Ez a projekt nem indul el. Semmi sem történik. Ha én ezt teszem, te vagy a 
felelős azért a részért. Milyen eredményt fogunk elérni?

Úgy érzem, semmi sem történik a projekt körül. Van valami ötleted, amivel
mindenkit újra fellelkesítesz?

Pillangó vagyok, és egy ...-hoz beszélek

Van egy ötletem ennek a terméknek a fejlesztésére, de még részletesen ki 
kell dolgozni. Ezek az előnyök és a hátrányok. Szeretnéd ezeket közelebbről
megvizsgálni és javaslatot tenni?

Hogy vagy? A minap átsétáltam az istállón, és gondoltam valamire, hogy 
mindannyiunk számára jobb legyen. Megnézhetjük együtt, hogyan lehet ezt
megtenni?

Van egy ötletem egy új feladatra. Ezzel profitot termelhetünk. Segítesz
nekem ennek az ötletnek a kidolgozásában?

A termék marketingjéhez egy teljesen új ötletem támadt. Mit érzel ezzel
kapcsolatban? Esetleg lehet másként is csinálni? Elküldenéd nekem az
ötleteidet?
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