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A Tojás biznisz
KÉSZÍTETTE: Artemisszió Alapítvány

Címkék
Ez a foglalkozás a
módszer 3
lépésének egyikére
összpontosít, vagy
egy olyan átfogó
kihívást kezel,
amellyel a
facilitátorok
szembesülhetnek?

A módszer
lépése

IGEN

Kihívás
kezelése

NEM

Decentralizáció

A másik fél
referenciakeretének
feltérképezése

Negociáció

Rövid leírás
Ez egy tárgyalási gyakorlat, minden résztvevőnek van egy feladata, amit mindkét félnek meg
kell egyeznie. Ez akkor történik meg, ha minden információt megosztanak egymással és
hatékonyan kommunikálják egymás felé. De a feladat egy konfliktus is egyben, ezért
megoldást kell találni, ha a kommunikáció nem elég hatékony.
A cél az, hogy a résztvevők lehetőséget kapjanak a konfliktusok kezelésére, míg megoldanak
egy szituációt, figyelnek a kommunikáció fontosságára, és elemzik a saját és a partnerük
szerepét a megoldáskeresésben.
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Rövid információk
IDŐTARTAM

LÉTSZÁM

FACILITÁCIÓ
SZINT

20-30 perc

2-20 fő

középhaladó

KOMFORT
ZÓNA
kihívást
jelentő

FELHASZNÁLT
ANYAGOK
szerepleírások, hogy
elválasszuk a párokat

Szükséges előkészületek
Nyomtasd ki a szerepkártyákat!

Instrukciók lépésről-lépésre
1. lépés
Vezesd be a résztvevőket a konfliktusmegoldás és a negociáció témakörébe. Kérd meg a
csoportot, hogy alkossanak párokat, és hívd fel a figyelmet arra, hogy a szerepleírások
egyértelműen el fogják magyarázni a tárgyalás célját, amit mindenkinek szem előtt kell
tartani a játék során. Kérd meg őket, hogy ne olvassák el egymás kártyáit, sajátjukét pedig
alaposan tanulmányozzák át.
2. lépés
Adj 10 percet a pároknak, hogy egyezségre jussanak.
3. lépés
Tíz perccel később kérd meg őket, hogy fejezzék be. Mielőtt érdeklődnél az eredményekről,
 a résztvevőket egyesével kérdezd meg, hogy elégedettek-e az egyezséggel
 kérd meg a párokat, hogy osszák meg az egyezségüket
 kérdezd meg a párokat, hogy hogy haladtak a folyamattal (nem feltétlenül mindent
párt, ha túl nagy a csoport)
 érdeklődj az általánosan levonható tanulságokról
Mi volt vagy lehetett a konfliktus forrása?
Milyen hatással volt rád a probléma?
Milyen tárgyalási stratégiát választottál? Miért? Ezzel a stratégiával kezdted, vagy
megváltoztattad a folyamat során? Miért? Miért nem?
Van valami, amit most másképpen csinálnál?
Úgy viselkedtél, mint általában?
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Tippek a facilitatorok számára
Szükséged lesz mozgatható székekre, hogy egy kicsit elválaszthasd a párokat, hogy ne
befolyásolják és zavarják egymást
Ez egy népszerű feladat a tréningek és a konfliktuskezelés területén, ezért, ha vannak
olyanok, akik már találkoztak ezzel a játékkal, kérd meg őket, hogy ne osszák meg a
párjukkal a korábbi tapasztalataikat, hanem játsszanak úgy, mintha ez lenne az első alkalmuk.
Vedd figyelembe, hogy ez a feladat megköveteli egy hosszabb szöveg elolvasását és
megértését, valamint a kulcselemek memorizálását. Olyan csoportok számára, akiknek
nehézségei vannak ezekkel a készségekkel nem ajánlatos ez a feladat.

Források
Ez egy nagyon széles körben alkalmazott foglalkozás, itt találod meg:
For a future to come (2007) Manual on conflict management - International youth work on
conflict management.
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1596/Manual_Conflict_Management-LR.pdf?

Mellékletek: a szerepkártyák
1. szerep: T. Smith
A Közegészségügyi Minisztérium főgyógyszerésze vagy, és a ritka betegségeket gyógyító
gyógyszerek fejlesztésére szakosodtál. Nem sokkal ezelőtt több kontinensen kitört az Xfluorid-járvány. Ez egy fertőző betegség, amely veszélyes magzati rendellenességeket okoz.
Vészhelyzet van az egész világon. Ha az X-fluoridot nem sikerül időben visszafogni, akkor
ennek a generációnak rendkívül nagy százaléka családja és a társadalom támogatására lesz
szüksége akár évtizedekre. A közgazdászok azt jósolják, hogy a költségek több millió
családot tesznek tönkre, és széles spektrumú üzleti csődhöz és magas munkanélküliséghez
vezetnek. A pszichológusi előrejelzések szerint az egyes családokra gyakorolt érzelmi hatás
szörnyű következményekkel jár.
A minisztériumod támogatta az X-fluoriddal kapcsolatos kutatást, és talált egy szérumot,
amely megelőzi a betegséget. A szérum egy nagyon ritka, foltos strucc tojássárgájából készül.
Ezek a madarak csak Balahariában találhatók. A strucc évente csak egyszer tojik, éppen
ebben a hónapban. A tojásokat minden évben gondosan tárolják, és gourmet éttermeknek
adják el speciális levesek alapanyagaként. A tavalyi készlet tojásonként átlagosan 15 dollárért
kelt el.
A szelídített foltos struccok egyetlen tulajdonosa és így a fő szállítója egy távoli helyen lakik
Balahariában. A pletykák szerint ez a férfi az alvilág tagja, drogfüggő, és állítólag
gyilkosságokban és terrorista akciókban vett részt. Nem gondolod, hogy a termelő tud a
tojások új felhasználásáról.
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A Közegészségügyi Minisztériumnak szüksége lesz az idén lerakott összes tojásra, hogy
kielégítse a világszerte előre jelzett szérumigényt. A te feladatod, hogy minél több
strucctojást szerezz. A minisztérium felhatalmazott arra, hogy akár 525 000 dollárt is költs.
Úgy tűnik, versenytársaid vannak a vásárlás során, különösen a Nehézipari Minisztérium
képviselői. A minisztériumodnak korábban volt kapcsolata a másik minisztériummal, és a
hiányos költségvetési források miatt rossz együttműködéssel, sőt rivalizálással kellett
szembenéznie. Nyugati cégek is megjelenhetnek Balahariában. Felhatalmazást kaptál arra,
hogy versenyezz a Nehézipari Minisztériummal, és a licit során felajánlhatod a teljes
összeget.
Balahariába repülsz, hogy megvásárold a tojásokat. Aggódsz, mert a konfliktus valódi
haszonélvezője az alvilág lehet. Meglepődve veszed észre, hogy a melletted ülő személy a
Nehézipari Minisztérium képviselője. Megpróbálod meggyőzni, hogy neked nagyobb
szükséged van a tojásokra. Ha sikerül megvédened intézményed érdekeit, akkor előléptetnek
a minisztériumban, ami ötször magasabb fizetéssel jár.
2. szerep: T. Taylor
A Nehézipari Minisztérium a rovarírtó szerek kifejlesztéséért felelős fő vegyésze vagy. A
közelmúltban a világ minden tájáról érkeztek jelentések arról, hogy a Cottermus lepke
megtámadta a fákat. Ez a lepke, ha nincs visszaszorítva, napokon belül egész erdőket
károsíthat meg. Rendkívüli sebességgel szaporodik: a lárvák két hónapon belül kikelnek, és a
fák leveleit megtámadva hatalmas területeken okoznak visszafordíthatatlan károkat.
A lepke megállításának egyetlen módja, ha a fertőzött erdőkre egy speciális rovarirtó szert, az
UO-vegyületet permeteznek, amelyet évek óta nem gyártanak. A legtöbb rovarirtószertől
eltérően, amelyek szintetikus termékek, az UO-Compound a Balahariában élő foltos strucc
tojásának héjából készül. Nagyon kevés ilyen madár van, és évente csak egyszer tojik. Ez a
tojásrakás hónapja. A tojásokat minden évben tárolják, majd gourmet éttermeknek adják el
különleges levesek alapanyagaként. Tavaly a tojásokat átlagosan 15 dollárért adták el.
A szelídített foltos struccok egyetlen tulajdonosa és így a fő szállítója egy távoli helyen lakik
Balahariában. A pletykák szerint ez a férfi az alvilág tagja, drogfüggő, és állítólag
gyilkosságokban és terrorista akciókban vett részt. Nem gondolod, hogy a termelő tudomást
szerzett a tojások iránti kereslet növekedésről.
A rovarölő szer előállításához több ezer tojásra van szükség. A minisztériumod úgy döntött,
hogy az idei termelésből mind a tízezer tojást meg kell vásárolni. A feladatod, hogy minél
több strucctojást szerezz. A minisztérium felhatalmazott arra, hogy akár 500 000 dollárt is
költs a tojásokra. Úgy tűnik, hogy a gourmet éttermek mellett más versenytársak is
érdeklődnek a tojás iránt. A pletykák szerint a Népegészségügyi Minisztériumnak is szüksége
van a tojásokra. A minisztériumodnak már volt kapcsolata a másik minisztériummal, és
jelenleg a hiányos költségvetési források miatt rivalizálás van közöttetek. Aggaszt, hogy a
Közegészségügyi Minisztérium és valószínűleg más cégek megpróbálják felüllicitálni majd
téged.
Balahariába repülsz, hogy megvásárold az idei termést. Dühös vagy, mert az alvilág hasznot
húzhat a helyzetből. Felismered, hogy a melletted ülő személy a Közegészségügyi
Minisztérium képviselője. Megpróbálod meggyőzni az illetőt, hogy minden tojást neked kell
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megvásárolnod. Ha megvéded a minisztériumod érdekeit, olyan pozícióba kerülsz, amely a
jelenleginél ötször magasabb fizetést biztosít majd neked.

