
IV. modul
Választási és döntéshozatali folyamat



Hogyan
hozzunk
döntéseket

Miért kell döntéseket hoznunk?

• Új lehetőségeket találni

• Probléma megoldása
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A döntések meghozatalának különböző módjai
vannak.

Véleményem szerint fontos

• mit akarok és miért akarom.  

• Releváns információkat keresek.

• Mérlegelem a helyzetet.
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Döntenem kell

A következő lépések segítenek Önnek

• Vegye figyelembe az összes tényt

Ellenőrző lista

Melyek a döntést befolyásoló tényezők?

Például: probléma, kérdés, helyzet ...

• Plusz mínusz Érdekes

Ellenőrző lista

Melyek a pozitív és negatív aspektusok?
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Példa

• Helyzet
Szeretnék részt venni a politikában.

• Kérdés
Mit kell tennem érte?
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Döntések

• Kis döntések

Mindennapi döntések

Például: Mit fogok ma felvenni?

• Nagy döntések

Több gondolkodást igénylő döntések

Például: továbbra is iskolába fogok járni?
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Választási
kampány

Mi az a választási kampány? 

Az, ahogyan a pártok szavazatokat próbálnak
szerezni.
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Vision 

Mi az a vízió?

Ez a cél a jövőre nézve. 

A vízió megmondja, hogy hol és mit szeretne képviselni
a jövőben. 

A vízió rövidnek, érzelmesnek, reálisnak és érthetőnek
kell lennie. 
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Vision 

Tegyél fel magadnak néhány kérdést:

• Mit tehetünk? 

• Miért csináljuk ezt? 

• Kikért tesszük ezt?

2019-1-AT01-KA204-051251 9



Építsünk egy
jövőképet

Miről szól a vízió?

• Kik vagyunk mi?

• Mivel foglalkozunk?

• Mi a stratégiánk céljaink eléréséhez?
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Építsünk egy
jövőképet

Eljárás

• Hozzon létre egy tervezetet. 

• Kérje ki kollégái és más szakértők véleményét. 

• Mutassa be a jövőképet
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Jó látás?!

Például az IKEA-t mindenki ismeri:

Az IKEA víziója, hogy jobb mindennapi életet teremtsen
sok ember számára.
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Hol

Események, bevásárlóközpontok, parkok, Hírlapok... 

Milyen dizájnt használjunk az anyagainkhoz? 

Színek, képek, grafikák, fotók, betűtípusok ...
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Hol és hogyan
terjeszthetjük
a víziónkat?



Portré

Mi az a portré?

A portré egy rövid szöveg egy személyről. 

Például az életéről, az oktatásáról, a munkájáról. 

A hangsúly egy életszakaszon vagy életszakaszon van. 
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Hogyan készíthetünk portrét?

1. Keresse meg a releváns információkat

2. Válasszon témát, például a személy szakmáját.

3. válogassa össze az információkat

4. írjon
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