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Epresi Dóra

Játszunk? Komolyan?

A munkám részeként rengeteg tehetséges szakember fordul meg 
nálam. Egy HR tanácsadó cég ügyvezető-helyetteseként a munkám 
része, hogy szűrjem, vajon tehetséges-e valaki egy adott témában. 
Ilyenkor a megbízó szempontjai a fontosak – azt kell néznem, hogy 
a jelöltben benne van-e az a potenciál, amit a cég keres. Coachként 
más kerül előtérbe: vajon az adott vezetőben, munkavállalóban rejlő 
tehetség ki tud-e bontakozni az adott környezetben? 

LEGO® Serious Play® a tehetséggondozásban 



2018/4

inspiráció

31

HH a nem, mi minden szükséges ahhoz, mi mindent tud ő tenni ahhoz, hogy ez elérhető 
cél lehessen? Hogyan épül fel az út, ami a célhoz vezet? Hogyan tudja egy vezető elő-
segíteni, hogy csapatának tagjai azt a munkát végezhessék, amiben valóban a leg-

jobbak, leginkább tehetségesek? A hivatásom része, hogy segítsem azt is, aki negyvenévesen 
karrierutat váltana, és azt is, aki még fiatal, és fogalma sincs, merre induljon. 
Ma már a fenti témákban is leginkább a LEGO® Serious Play® (LSP) módszertant használom, 
mert felszínre hozza azt is, ami tudattalan, miközben jó alaphangulatot ad, bármilyen témáról 
is legyen szó.  

Az LSP mint a coaching 
eszköztáram része 
Évek óta dolgoztam egyéni ügyfelekkel ún. 
rendszertáblával (fabábuk, kötelek segítségé-
vel modellezünk adott rendszereket, megol-
dandó helyzeteket), amikor egy Amerikában 
élő cégvezető felhívta rá a figyelmemet, hogy 
nézzek utána az LSP-nek, szerinte nekem tet-
szene. Amikor rájöttem, hogy ez egy olyan 
tréning módszertan, amiben ötvözni tudom a 
rendszertábláról szerzett tudásomat, tapasz-
talataimat és a humorral, játékos környezet-
ben végzett munka örömét, tudtam, hogy ez 
az. Ezt kerestem.  

De mi is az az LSP, és hogyan született? 
A fáma szerint a ’90-es években a számítógépes játékok elterjedésével párhuzamosan a 
LEGO® vállalat is kritikus helyzetbe került. A megoldást kereső értekezletek egyikén a mun-
kába belefáradva az akkori vezérigazgató egy doboz LEGO® kockát hozatott be. A beszélge-
tés zajlott tovább, és azon kapták magukat, hogy eddig felszínre nem hozott, új ötletek jelennek 
meg. Rájöttek, hogy az építés segíti a gondolkodást. Kutatókat, tanácsadókat, pszichológu-
sokat vontak be, hogy megfejtsék, mi történik, és az eredményekből kiindulva kidolgozzanak 
egy olyan módszertant, ami segíti a stratégiai döntéshozatalt, a helyzetek tisztán látását. Ez a 
módszertan lett a LEGO® Serious Play®.  
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Milyen egy LSP workshop? 
Egy LSP workshop meghatározott struktúrát követ, amiben helyet kap a feladatkiosztás, az 
építkezés és a modellekről való beszélgetés, az azokra való reflektálás egyaránt. A megépíten-
dő feladatot a tréner/facilitátor adja meg a témától, az elérendő céltól függően. Az, hogy egyé-
ni, vagy közös modellt, modelleket építünk, hogy csoportszinten maradunk, vagy gondolkod-
hatunk nagyban, egész szervezetek szintjén, mindössze annak függvénye, hogy mire kapok 
megbízást, felhatalmazást a vállalat vezetőitől. 
Szeretem, mert hatékony, de játékos segítséget nyújt ahhoz, hogy különböző helyzeteket mo-
dellezzünk, és ezáltal egyrészt jobban átlássuk a helyzet minden aspektusát, másrészt a 3D-s 
építés során olyan megoldásokat is észrevegyünk, amelyek verbálisan (pl. egy stratégiai meg-
beszélés során) fel sem merülnek. 

Óriási előnye, hogy az az introvertált munkatárs, aki egy megbe-
szélésen inkább csöndben marad, ha túl sok a nála hangosabb
jelenlévő, itt ugyanolyan súllyal kap szót, hiszen mindenkinek
azonos időkerete van arra, hogy elmondja, mit épített. Ráadásul
az épített modelleken keresztül egy introvertált típus gyakran
könnyebben fejezi ki magát, így azok a gondolatok, amik egy ha-
gyományos megbeszélésen rejtve maradnának, egy ilyen work-
shopon megjelennek. 
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Epresi Dóra LEGO® Serious Play® facilitátor, coach, HR szakértő
Közgazdászként végzett, de mindig tudta, hogy ez csak egy része az útjának. 2001-ben kezdett HR-rel foglalkozni, 
majd egy 10 éves nemzetközi projektmenedzseri kitekintés után döntött úgy, hogy megkeresi saját útját valahol az üz-
leti világ és a pszichológia között. Egy színvonalas Business és Life coach képzés, több év coaching és számos pszi-
chológiai, terápiás metódusban való jártasság megszerzése után talált rá a LEGO® Serious Play®-re, ami az eddigi 
szakmai élete, a coaching és a HR tanácsadás esszenciája. Mindez gamification köntösbe bújtatva – játékosan, fon-
tos célokért. 

A LEGO® elemek színes kavalkádja, amivel gyerekkoromban játszottam, és amivel a gyereke-
immel világokat építünk, mára, tanusított LSP facilitátorként a szakmai munkám szerves része 
lett. Coachként, workshopokat vezetve egyaránt szívesen „játszom”.

A minap egy konferencián tartottam előadást az LSP-ről, miközben az előadás előtt és után 
egész nap csoportokban, egyénekkel dolgoztam. Workshop, egyéni és kiscsoportos teamcoa-
ching egyaránt terítékre került. De nemcsak ebben változatos az LSP. Szeretem, hogy a mód-
szert különböző témák mögé tudom tenni, hiszen HR vagy kommunikációs stratégia éppúgy 
modellezhető vele, ahogy színesíti az eszköztárat az önismereti, vezetőfejlesztési coachingfo-
lyamatokban is. 
Ez utóbbi kapcsán friss élményeim egyike, amikor egy fontos vezetői döntés előtt álló kliensem 
kérte a döntés határideje előtti napon a segítségemet. Soha nem dolgoztam vele LEGO® ele-
mekkel korábban, kicsit kétkedve forgatta a színes kockákat. Egyik a másik után került a táblá-
ra, kérdeztem – mire levette, átrakta, újra kérdeztem – kiszedett belőle elemeket és újra össze-
rakta. 15 perc telt el, amikor hüledezve hátradőlt: komolyan kiraktuk a megoldást? Igen. 
Komolyan.


