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BESZÁMOLÓ 

 
Ezen a szakmai fórumon Bogár László tartott előadást a meggyőzés és konfliktuskezelés 
szerepéről, mely az egészséges kapcsolatok kialakításában nélkülözhetetlen.  
Bogár László Budapesten a Corvinius Egyetem oktatója, kommunikációs szakértő és a 
Kossuth Rádiónál a Tetten ért szavak műsorvezetője. 
 

Az előadás nagyon hiteles volt és meggyőző. Gyakorlati példákkal támasztotta alá 
mondandóját az előadó, mely a közönség érdeklődésének fenntartását szolgálta. 
Megismerkedhettek a szülők a meggyőzés technikai eszközeivel: a hitelességgel, 
értelemmel és érzelemmel. Tanácsokat kaphattak arra vonatkozóan mit kell tenniük, ha 
egy általuk jónak és helyesnek ítélt dolgot gyermekük nem akar elfogadni, nem akar 
teljesíteni.  
 

A meggyőzés során három dologra akarunk hatni, eke a következők: „érzem”, 
„tudom”, „hiszem” . Megtudtuk azt is, hogy gyerekek szívesen utánoznak híres 
embereket, elfogadják fenntartás nélkül kéréseiket, és ha ez ellenkezik a mi 
elképzeléseinkkel, hiába való minden érvünk az ellenkezőjét illetően. Ilyen esetben csak 
az segíthet, hogy újabb lehetőségeket ajánlunk fel a gyerekeknek, hogy azokat is 
megismerjék, ezáltal befolyásolhatjuk elképzeléseiket.  
 

Az előadó nagy hangsúlyt fektetett annak megértésére a szülőknek, hogy addig, 
amíg nem tudjuk, hogy a meggyőzendő fejében mi van, addig nem tudjuk meggyőzni őt. 
A legfontosabb ezért az, ha valamit nem akar a gyermekünk, hogy megtudjuk azt, hogy 
miért nem akarja?  A miért kérdésnek azért van nagy jelentősége, mert segít látni a 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

gyerekek gondolatait, ezáltal nekünk pedig abban fog segíteni ez a látás, hogy az ő 
gondolataihoz tudjuk igazítani az érveinket. 
 

Hosszú távon mindenkit meg lehet győzni, meg lehet változtatni. A meggyőzés 
technikája nem arról szó, hogy hazudunk, de vannak olyan esetek, amikor a másik felet 
úgy tudjuk az oldalunkra állítani, hogy hangot adunk annak, amit hallani akar az, akit meg 
akarunk győzni. 
Ha valakit meg akarunk győzni valamiről mindenképpen szem előtt, kell tartanunk a 
következőket: 1. figyelem, 2. megértés, 3. elfogadás, 4. megtartás, 5. viselkedés. 
Az egészséges kapcsolatok kialakításánál nagyon fontos a következő kérdések 
átgondolása: Ki mondja? (hitelesség, hitelesség látszatának titka) Mit mond? Kinek 
mondja?  
A hitelességet fel kell építeni. Ennek eszközei lehetnek:  

 Hitelesség látszatának titka 

 Bizonyságtétel 

 Statisztika 

 Analógia, összehasonlítás 

 Példa (személyes példa a leghatásosabb) 
 

Ezután a nők és férfiak kommunikációs különbözőségeiről is hallhattunk néhány 
gondolatot. Ez ráébresztette a szülőket arra, hogy egy- egy konfliktus kialakulása a 
családon belül nem másból akad, mint a nők és férfiak kommunikációs 
különbözőségéből. A férfiak a kommunikációjuk során csupán csak az információk 
átadására törekednek, ezért tömörek a válaszaik, melyet a hölgyek gyakran zokon 
vesznek. A nők a kommunikációjuk során a kapcsolatok mélyítésére törekednek. Ezért 
van az, hogy ütközik a kommunikációjuk egymással. 
 

Arra is felhívta az előadó a figyelmet, hogy mindig nagyon ügyelni kell arra, milyen 
szavak használunk. Ha egy felnőtt durva szavakat használ, akkor azzal fogják 
azonosítani. A gyerekeknél ez még intenzívebben érzékelhető.  
Az előadás végén egy gyönyörű verset hallgathatott meg a közönség, melynek 
mondanivalója és előadásmódja mélyen érintette a részt vevő szülők közönségét. 
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