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ELŐSZÓ
Jelen rövid összefoglalót a Modern Egyetem a Modern Európában (MUME) 1 projekt
részeként dolgozták ki. Három célcsoportot céloz meg a közszférán belül: munkáltatókat,
munkavállalókat, akik belépnek a munkaerőpiacra (30 évesnél fiatalabb munkavállalók),
valamint munkavállalókat, akik jelentős szakmai tapasztalattal rendelkeznek (45 évesnél
idősebb munkavállalók). Az összefoglaló célja, hogy felvázolja a generációk közötti
együttműködés és élethosszig tartó tanulás lehetőségeit a közszférán belül, a munkaadóknak
információt szolgáltasson a közszféra dolgozóinak rájuk jellemző tulajdonságairól –
erősségeikről, életkorukból adódó kompetencia-beli hiányosságaikról. További célja, hogy a
közszféra különböző korú dolgozóit összeismertesse, lehetővé téve ezáltal, hogy a
munkahelyen profitáljanak ezekből az új kapcsolatokból, továbbá, hogy egy alternatív
képzésmódot nyújtson a közszféra 30- és a 45+ dolgozóinak, s ez által a két generáció
versenyképesebbé váljon a munkaerő piacon, valamint sikeresebb együttműködésre legyen
kész a munkahelyeken.
Az összefoglaló ezen kívül kiemel különböző, a MUME projekt partnerországaiban – Belgium,
Bulgária, Cseh Köztársaság, Finnország, Görögország, Magyarország, Olaszország és
Lengyelország- folytatott közszférához kapcsolódó példát és gyakorlatot.
Az összefoglaló hét részből áll. Az első rész, a “Bevezetés” bemutatja a MUME projekt
innovatív jellegét és képzési koncepcióját. A második a közszféra munkáltatóinak nyújt
információt a hozzájuk tartozó ágazat és emberi erőforrás menedzsment sajátos
természetéről figyelembe véve a különböző generációk, a szervezeti kultúra és a generációk
közötti együttműködés jellegzetességeit.
A harmadik rész azon fiatal munkavállalókra (30-) fókuszál, akik belépnek a közszférába – az
ő személyükre és szerepükre a vállalati kultúra formálásában, az előnyökre, melyeket a
generációk közötti együttműködés során szerezhetnek, valamint azokra a dolgokra,
amelyeket megtaníthatnak/megtanulhatnak az idősebb generációtól a munkahelyen. A
negyedik rész ugyanazzal a témával foglalkozik, mint a harmadik, olyan adatokkal
kiegészítve, melyek a nagy tapasztalattal rendelkező közszférában dolgozókhoz (45+)
kapcsolódnak. Az ötödik rész bemutatja a közszféra által nyújtott élethosszig tartó
lehetőségeket, valamint a tanulók két generációjának különböző jellemzőit. A hatodik rész
bemutatja a közszféra dolgozóinak szakmai fejlődési útját kihangsúlyozva a sikert
meghatározó faktorokat. Az utolsó rész hozzájárul a közszféra 30 évnél fiatalabb, valamint 45
évnél idősebb dolgozóinak a MUME projekten belül kidolgozott alternatív képzési
koncepciójához.

1

A projektet az Európai Tanács segítségével finanszírozták az Élethosszig Tartó Tanuláshoz kapcsolódóan.
Leonardo da Vinci program, Innovációátvitel, Projekt száma: 2012-1-PL-LEO05-27455
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BEVEZETÉS
A Modern Egyetem a Modern Európában (MUME) projekt innovatív jellege abban
mutatkozik meg, hogy a projektre egy egyedülálló kísérletként tekintenek, mely magába
foglalja a közszféra dolgozói között megjelenő kulturális és generációk közötti szakadék
áthidalását. Ebben a tekintetben a közszféra dolgozói között fellelhető generációs szakadék
meglétének felismerése rámutatott arra, hogy számos EU tagországban több társadalmi
szinten is szükséges ennek a jelenségnek a kezelése. A tréning program tartalma nem csupán
a tudásra és készségekre fókuszál, hanem hozzájárul a közszféra adminisztrációval
foglalkozó, különböző életkorú és kulturális háttérből származó dolgozói közötti
együttműködés megerősítéséhez.
A projekt eredeti koncepciója azon alapszik, hogy a különböző közintézményekben az
idősebb (45+), és fiatalabb (30-) munkavállalók tudását és képességeit az IKT, valamint az
üzleti angol kommunikáció területén fejlessze, szakmai és személyes fejlődésüket elősegítse.
A képzés utolsó szakaszában tudás átadás révén, valamint képességek megosztásával
szorosabb generációk közötti együttműködésre bátorítják a résztvevőket. Miután felmérték
azt a tudást és készségeket, melyek szükségesek a közszféra dolgozói közötti együttműködés
jobbá tételéhez, több-szintű képzési módszereket alkalmaztak, a módszereket pedig
kimondottan a több generációs és multikulturális tanulási környezethez alakították ki.
Ezenkívül a két különböző célcsoport szükségleteinek kombinálásával a projekt kiterjedése és
hatása várhatóan emelni fogja a közintézmények fogékonysági szintjét azáltal, hogy jobb
minőségű, gyors és megfelelő szolgáltatást fognak tudni nyújtani a hozzájuk fordulóknak.
A meghatározott cél eléréséhez a legfontosabb lépések azok voltak, hogy megtervezzenek,
felmérjenek és bevezessenek egy új módszert, mely a közszféra dolgozóit képessé teszi
különböző társadalmi készségek kifejlesztésére a kommunikáció és együttműködés terén,
mely cserébe fejlesztheti a munkavállaló személyiségének fejlődését azáltal, hogy elősegíti a
kreativitást, interakciót és végső soron az innovációt.
Ebben az értelemben a kidolgozott tanulási módszer ötvözi a szakmai, a nyelvhasználattal
kapcsolatos és a társas készségek fejlesztését, elősegítve a résztvevők átfogó fejlődését,
megteremtve a sikeres életkor-menedzsment, valamint a generációk közötti együttműködés
feltételeit a munkakörnyezetben.
Az oktatási anyag kidolgozásának fókuszában a magas szintű kognitív készségek álltak,
melyek a tréning résztvevőinek megnövelt kapacitását és képességét eredményezték a
különböző generációs életszakaszok megértésében. Ezenkívül a közszféra dolgozóinak
szintén lehetősége volt másokkal interakcióba lépni, megérteni őket, kommunikálni velük, a
saját érzéseiket menedzselni – mindezek olyan aspektusok, melyek alapvető fontosságúvá
váltak az oktatási módszer sikerességében. A tanulás élménye a kudarcból fakadó negatív
következmények elkerülése helyett a sikerre ösztönözte a résztvevőket, elérve ezáltal azt,
hogy a tanulók úgy fejezzék be a tréninget, hogy belülről jobban motiváltak legyenek a
tanulásra, részvételre, és hogy inspiráltak és ösztönzöttek legyenek.
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A projekt innovatív mivolta a tanító/tanuló módszerekben is fellelhető. Pontosabban a
tréning modulokat úgy dolgozták ki, hogy vagy a projekt alapú tanulást vették figyelembe,
vagy pedig a gyakorlatban való tanulást, a gyakorlatok közös megoldását, valamint a
generációk közötti együttműködést, melyek már önmagukban is újító jellegűek.
A tréning, mely a gyakorlatban való tanuláson alapul, összeköttetésben áll a projekt
csapatmunkán keresztül történő tanulással, valamint az egyenrangú résztvevők
támogatásával. A gyakorlatban való tanuláshoz a közös projektmunka elkészítése lett
kiválasztva, mivel ez a tanulási mód számos előnnyel rendelkezik. Az egyik ilyen előny a
trénerrel való közvetlen kapcsolatnak köszönhetően a generációk közötti együttműködés
témájára való összpontosítási képesség javulása. Egy további előny az oktatás operációs
projekteken keresztül valósult meg, melyeknek lényege, hogy a tanult anyagot elmélyítik és
közben jó kapcsolatot alakítanak ki a résztvevők között; Fontos megemlíteni azt a
lehetőséget, hogy a tréninget az aktuális működési környezethez tudják kapcsolni,, megoldva
ezzel a tréningekkel kapcsolatban fellépő tipikus problémát, mi szerint a képzések anyaga
távol áll a mindennapi élettől. Az utolsóként megemlítendő előny pedig a felismerés
képessége, hogy a csoportokban végrehajtott projekt-munka a klasszikus oktatás helyett a
tanulás élményét egy valóságos tevékenységgé változtatta.
A kidolgozott tréning módszer együttműködésre ösztönöz. A két generáció végighalad a saját
tanulási útján azért, hogy munkájukkal kapcsolatos tudásra, készségekre és kompetenciára
tegyenek szert, azért, hogy jobban tudjanak együttműködni a munkahelyükön és
megoszthassák a tudásukat és tapasztalatukat, mely a szimulációs játék során gyakorlatban
is megvalósul a tréning utolsó szakaszában. Továbbá a tréning négy része kapcsolódik
egymáshoz, ezért az elsajátított készségeket különböző munkahelyi szituációkban lehet
gyakorolni. Más szóval a készségek és kompetenciák megtanulása mellett a tréningen
résztvevők más készségeket is gyakorolnak, például az idegen nyelvi készségek fejlesztése
során (Üzleti angol) a tréning résztvevői gyakorolják az IKT-hoz kapcsolódó készségüket, a
kommunikációt, valamint a tanulás megtanulásának készségét.
Az utolsó rész a generációk közötti tanuláson, valamint a generációk közötti párbeszéden
alapul, ahol mindkét generáció megosztja tudását és élményeit, áthidalva ezáltal a
generációs szakadékot és a kultúrák közötti különbségeket. A tréning csomag lefedi a
legfőbb generációk közötti együttműködés bevezetésekor jelentkező, valamint alkalmazása
során felmerülő problémákat, ezenkívül úgy próbál ezeken a problémákon felülemelkedni,
hogy elősegíti az általános szakmai és személyes fejlődést, és bemutatja a más generációkkal
való együttműködést a saját érdekük szempontjából (azaz felhívják azokra a lehetséges
előnyökre a figyelmet, melyek hozzájárulhatnak egy-egy ember sikeres karrierfejlődéséhez).
Összefoglalva, a kapacitást építő módszer a közszférában segít, hogy fejlesszük a közszféra
dolgozóinak munkáról való tudását és készségeit minden egyes szinten, továbbá segít az
emberi erőforrás felhasználásának optimalizálásában, mely tovább segíti az tisztviselőket a
szervezeti és egyéni célok elérésében. Továbbá az oktatási koncepció segít az emberi
intellektus horizontjának kiszélesítésében azáltal, hogy a csapatmunka megélését, szellemét
és a csapaton belüli együttműködést oktatják. Végül a módszer segíti a közigazgatás és a
közszolgálat reformját azáltal, hogy az emberi erőforrások fejlesztésére, valamint a technikai
tudás fejlesztésére lehetőséget biztosít, valamint segíti a dolgozók személyes növekedésének
elérését.
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1. A közszféra jellegzetességei
A közszféra összeköttetésben áll:
a) a társadalom működéséhez szükséges szabályok megalkotásával,
b) az állami és helyi önkormányzatok politikájának közös megalkotásával és
végrehajtásával,
c) különböző közszolgáltatások biztosításával
A közszféra működést rendeletek és egyéb szabályok szabályozzák. Ezekhez kapcsolódnak a
hivatalok vagy intézmények szabályrendszerei. Ezen intézmények működése gyakran
forrásaként szolgál a sematikus, személytelen, rutin tevékenységeknek, melyeket
hivatalnokok, vagy tisztviselők végeznek. Ezek a tevékenységek korábban kidolgozott döntési
modelleken alapulnak; egy-egy felmerülő probléma esetén nem képesek egyéni
megközelítésre. Kreatív emberek, akik nem szeretnek merev szabályok szerint dolgozni,
nehéznek találhatják, hogy alkalmazkodjanak az eljárások, rendszerek, viselkedés- és
működési modellek környezetéhez.
A közszféra működésének egy meghatározó része a nagy mennyiségű rutin tevékenységek
sora, mint például adminisztratív döntéshozatal, a főkönyv vezetése, ellenőrzés és jelentések
készítése. Mindezek alapvető fontosságúak az adminisztráció hatékony működéséhez.
Megfigyelték, hogy a közszférában dolgozók kreativitása, innovatív hozzáállása és önálló
munkája egyre gyakrabban szükséges a közszolgálati tevékenységek gyakorlása során. Az itt
említett kompetenciák különösen fontos szereppel bírnak a helyi törvények, vagy különböző
szabályozások megalkotásában, például a növekedési stratégiáknál (együttműködve egy
adott tevékenységi terület szakértőivel), vagy különböző projektek kivitelezésénél, például
azoknál, melyek a helyi közösség érdekeit szolgálják. A kreativitás és önállóság azonban nem
egyenlő a teljes szabadsággal, mivel a köztisztviselők tevékenysége a különböző
törvényekben foglaltaknak megfelelően van behatárolva.
A közszféra jellegzetességeinek bemutatásakor nehéz nem megemlíteni az erősen bírált
bürokráciát, habár ez egy “átfogó formája a hivatali munka rendszerezésének, mely
valójában kivétel nélkül minden társadalomban fellelhető és számos előnnyel rendelkezik.”2
Mivel a bürokrácia egyfajta munkaszervezeti forma, előnyökkel és hátrányokkal is
rendelkezik.
A különböző tevékenységek kötelező szabványosítása egy újabb meghatározó
jellegzetessége a közszférának, s ez az egyéni hozzáállással minden esetben szemben áll.
Egyrészről megengedi, hogy felgyorsítsa a helyes döntés meghozatalának folyamatát,
másrészről viszont szokatlan szituációk és problémák felmerülése esetén hibák forrásaként is
szolgálhat. A szabványosításra úgy tekinthetünk, mint ami segítségével az ügyeket
bekategorizálhatjuk a már meglévő sémák alapján, ez viszont háttérbe szorítja, vagy akár
teljesen el is tüntetheti a kreativitást.

2

http://www.academia.edu/432340/W_obronie_biurokracji.
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A bürokrácia egy negatív aspektusa a bürokratizálódás olyan túlságosan korlátozó
értelmezése, mely alapján egy már amúgy is szigorú szabályok szerint működő intézmény
működését további előírásokkal szabályozzák. A bürokratizálódás olyan jelenségeket foglal
magába, mint például:3
1. Egy intézmény működése nem felel meg azon céloknak, melyekre eredetileg
létrehozták- nem elégíti ki a felhasználók igényeit,
2. A döntéshozó folyamat másodlagos információkon alapul (írott jelentések és
jegyzőkönyvek, stb.),
3. A különböző ügyek elvégzése hosszú időt vesz igénybe amiatt, hogy magasabb
rangban állók hivatalos beleegyezésére kell várni,
4. A döntéshozatal alacsonyabb, vagy magasabb szervezeti szintre van irányítva,
5. Az olyan döntéshozatal elkerülése, mely a szervezeti struktúrára nézve valamilyen
újító jelleggel rendelkezik,
6. Indokolatlan meghosszabbítása a döntéshozatalnak és a különböző ügyek intézési
eljárásának,
7. Ügyintézők magukat nélkülözhetetlenként való feltüntetése egy adott ügy megoldása
során,
8. Túlzott bizonyítás és meggyőződés arról, hogy az ügyfél betartja az érvényben lévő
hivatalos eljárások pontjait,
9. Az egyedi esetek merev, formális, érvényben lévő szabályozások szerinti értelmezése,
10. Az ügyfélre hárítani azt a munkát, amelyet az ügyintézőknek lenne kötelességük
elvégezni, és kitérni a felelőség alól.
A bürokratizálódással, mint olyannal, szembe kellene szállni; nem lenne szabad, hogy a
közszféra működését uralja, és biztosan nem lenne szabad a közszféra megítélésére hatással
lennie.

3

http://mfiles.pl/pl/index.php/Biurokratyzm
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2. Emberi erőforrás menedzsment a közszférában
2.1. Az emberi erőforrás menedzsment jellemzői
Az emberi erőforrás menedzsmentet úgy lehet definiálni, mint bizonyos elvek,
szemléletmódok, eszközök, jogi szabályozások, előírások, feltételek, követelmények, normák,
műveletek, irányelvek, tervek és programok rendszerét, melyet a szervezeten belül
alkalmaznak az emberi erőforrások építésére és használatára az aktuális érdekeknek és
stratégiai céloknak megfelelően.
A közszférában a munkaadóknak és menedzsereknek felkészültnek és magasan képzettnek
kellene lenniük azért, hogy létre tudjanak hozni sikeres emberi erőforrás menedzsmentet,
mely a következő kulcsfontosságú területeket foglalja magába:
•

Motiváció

•

Kommunikáció

•

Vezetés

•

Csoportvezetés

•

Konfliktus menedzsment

Az emberi erőforrás menedzsmentet lehet úgy is szemlélni, mint egy menedzserek által
felvállalt tevékenységet; a tevékenység a szervezet stratégiai céljaiból ered és a következő
területeket célozza meg:
•

Irányelvek, programok és tervek megfogalmazása az emberi erőforrások
alakításának, fejlesztésének és jutalmazásának, valamint a menedzsment és az
alkalmazottak szervezetei közötti együttműködés fejlesztésének érdekében;

•

Az alkalmazottakkal kapcsolatos tervezés, szervezés, menedzselés és ellenőrzés;

•

Az alkalmazottak kiválasztása, felvétele, felkészítése, értékelése és motiválása;

•

Olyan körülmények és előfeltételek megteremtése, melyben az alkalmazottak
kapacitását a munkafolyamatban maximálisan ki tudják használni, valamint magas
teljesítményt tudnak elérni.

Amikor ezeket a funkciókat gyakorolják a munkaadóknak és HR menedzsereknek figyelembe
kellene venniük, hogy manapság több generáció találkozik egy munkahelyen, mint korábban
bármikor, mivel az emberek tovább maradnak munkában. Napjainkban négy generációt
különböztethetünk meg a munkaerőpiacon:
•

Veterán generáció

•

A baby boom, vagyis a populációrobbanás generációja

•

X generáció, vagyis az átalakulás generációja

•

Y generáció, vagyis az ezredforduló generációja

Mindegyik generációnak megvannak a sajátos jellemzői, melyek az alábbiakban kerülnek
felsorolásra.
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Veterán generáció – az 1940-es években született emberek
Mottójuk a következő: “Dolgozz a túlélésért”. Jellemzőik:
•

A szervezet elhagyása egyenlő a bukással;

•

Törekvés arra, hogy megtartsák, amit már elértek;

•

Empatikus hozzáállás a szervezet sikereihez;

•

A hivatásra való büszkeség;

•

Nagy tisztelet a hatóságok, magasabb rangok és intézmények felé;

•

Lojalitás, felelősség és önfegyelem;

•

A vállalkozásokkal és üzleti kockázatvállalással szembeni bizalmatlanság;

•

A tréningekkel kapcsolatos szkepticizmus;

•

A múlt gyakori emlegetése;

•

A gyakorlati tudás és a bizonyított szakmai tapasztalat nagyrabecsülése;

•

Nagy érték tulajdonítása az átláthatóságnak és kapcsolati etikának;

•

Konzervativizmus;

•

A csoport és társadalom uralkodása az egyénen;

•

A hagyományos anyagi ösztönzés, erkölcsi alapon való különbségtétel, valamint az
elismerés befolyásoló hatása;

•

Törekvés szakmai örökség hátrahagyására;

•

A “belső motiváció” dominál.

Baby boom generáció – az 1950-es, 1960-as években született emberek
Mottójuk a következő: “Élj, hogy dolgozz és sikeres légy”. Jellemzőik:
•

Sok társadalmi szerepvállalás és kevés szabadidő (család, gyerekek, saját tervek, üzlet
és szakmai kapcsolatok);

•

A gyakori munkahelyváltás kockázatának elkerülése;

•

Továbbképzésre való nyitottság, ha abból közvetlen előny származik;

•

A munka mindenek felett való;

•

Ambiciózus és a saját érdekekhez való kompromisszumok nélküli ragaszkodás;

•

Küzdelem a magas jövedelem, a biztonság, autoritás, magas státusz, másokért való
felelősség és hatalom gyakorlására való törekvés eléréséért;

•

Küzdelem a jó benyomás eléréséért, valamint a közvetlen főnök és a kollégák
befolyásolásáért;

•

A közvetlen főnök “az egyik legjobb barát” kell, hogy legyen, függetlenül attól a
ténytől, hogy szakmailag nagyobb tudású;
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•

Pénzhez és hatalomhoz kapcsolódó “instrumentális motiváció” érvényesül.

X generáció – az 1970-es években született emberek
Mottójuk a következő: “Dolgozz, hogy jobban élj”, jellemzőik:
•

Rugalmasság, pragmatizmus, alkalmazkodó képesség;

•

Nem kötelezik el magukat egyetlen vállalat mellett;

•

Magánéletük mindenek felett áll. Nagyra értékelik a függetlenséget;

•

Nem hagyják, hogy kívülről befolyásolják őket, amikor a céljaikat és prioritásaikat
meghatározzák;

•

Inkább egy biztonságos karrierbe fektetnek, mint egy biztonságos munkahelybe;

•

Küzdelem rangos szervezeteknél történő tapasztalat megszerzéséért;

•

A fejlődésbe való befektetés

•

Értékrendjük a személyes fejlődéshez és jóléthez kapcsolódik;

•

A továbbképzés motiválja őket, ha az hozzásegíti őket a “karrierváltáshoz”- jó
önéletrajz, tapasztalatszerzés, vagy olyan végzettség megszerzése, melyet a többi
munkavállaló is értékel;

•

A közvetlen főnöküknek olyan koordinátornak kell lennie, aki “nem avatkozik bele”;

•

“ÉN-FOGALOM” 4 dominál, valamint a “külső motiváció” az uralkodó.

Y generáció – az 1980-as, 1990-es években született emberek
Mottójuk a következő: “Dolgozz, hogy jól érezd magad”. Jellemzőik:
•

Egy mobil és pragmatikus generáció;

•

Kedvük szerint döntenek arról, hogy maradnak-e egy vállalatnál, vagy nem;

•

Életforma az élethosszig tartó tanulás;

•

Készek tökéletesen elsajátítani több szakmát;

•

Képesek eligazodni a rengeteg információ között és könnyen váltani az egyik
feladatról a másikra;

•

Nem csak a magas fizetség a fontos, hanem a munka jelentősége is;

•

Olyan munkahelyen hajlandóak dolgozni, amely vonzó számukra és ahol könnyen
érzik jól magukat;

•

Változatos és magával ragadó munkát várnak el;

•

A felettesnek egyben trénernek is kell lennie;

•

Szabadidejük tabu;

4

Külsı motiváció- olyan motiváció, ahol a külsı tényezık dominánsak. A viselkedést motiválja az életminıség
javítása és jólét elérése egy magas presztízső karrier segítségével. Olyan tréningbe való befektetés, mely gyors
alkalmazást tesz lehetıvé.
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•

Vannak kedvenc elfoglaltságaik, melyekhez ragaszkodnak és úgy tekintenek rájuk,
mint “párhuzamos karrierre”;

•

Megteremtik a saját normájukat a csoportjuktól és a szervezeti feltételektől
függetlenül.

•

A belső motiváció az uralkodó, az “ÉN-FOGALOM” domináns.

1. Táblázat: A munkahelyi jellegzetességekkel és az elvárásokkal kapcsolatos generációs
különbségek

45 év feletti munkavállalók
Munka etika

Munkamániás

A
hatalomhoz/szabályokhoz
kapcsolódó attitűdök

Néhányan lehet, hogy még mindig kényelmetlenül
érezhetik magukat, amikor hatalommal bíró személlyel
beszélnek; 5% tartja a hatalmat a 10 legfontosabb értéke
között

A tisztelettel kapcsolatos
elvárások

Nagy tiszteletadás
Különleges bánásmód
Többet adnak az ő
véleményükre

“Puha faktorok” preferált
elsajátítási módja

A szakmai tudás preferált
elsajátítási módja

Visszajelzés és ellenőrzés

Hozzáállás a
munkáltatóhoz való
lojalitáshoz

A magánélet/ munka
egyensúlya

Munkahelyen;
Vitafórumokon
Egyszemélyes tréningen
Tantermi oktatás által- élő
Munkatársakkal való
együttműködés és
visszajelzés által
Tantermi oktatás által- élő
Munkahelyen
Munkafüzetek és
kézikönyvek által
Könyvek és olvasás által
Egyszemélyes tréningen
Lehetséges, hogy a
folyamatos visszajelzés sértő
számukra
Értékes számukra az
elköteleződés és a
vállalathoz történő lojalitás
Körülbelül a megkérdezettek
65%-a szeretné dolgozó
éveit ugyanannál a
vállalatnál tölteni
Magánélet feláldozása a
munka oltárán

30 év alatti munkavállalók
annyira dolgozik keményen,
amennyire szükséges
Hiszik, hogy a bizalmat ki kell
érdemelni
6% tartja a hatalmat a 10
legfontosabb értéke között
Szeretnék, ha tiszteletben
tartanák őket
Szeretnék, ha meghallgatnák
őket
Nem várnak el alkalmazkodást
Munkahelyen
Munkatársakkal való
együttműködés és visszajelzés
által
Vitafórumokon
Egyszemélyes tréningen
Értékelés és visszajelzés által
Munkahelyen
Tantermi oktatás által- élő
Munkafüzetek és kézikönyvek
által
Könyvek és olvasás által
Egyszemélyes tréningen
Azonnali és folyamatos
Elkötelezett és lojális egy
ötlet, cél, vagy szolgálat iránt
Körülbelül a megkérdezettek
20%-a szeretné dolgozó éveit
ugyanannál a vállalatnál
tölteni
A magánélet/ munka
egyensúlyának értékelése
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Felismert sikertényezők a
munkahelyen

Számítógép használat (82%)
Hajlandóság új dolgok
megtanulására (80%)
Kijönni az emberekkel (78%)
Tartani a határidőket (77%)
Szervezési készség (73%)

Legfontosabb fejlődési
területek

Saját szakterülethez
kapcsolódó készségek
fejlesztése
Vezetés
Számítógépes tréning

Előnyben részesített
vezetői tulajdonságok

Hitelt érdemlő
Megbízható (61%)
Távolba látó (57%)

Számítógép használat (66%)
Betartani a határidőket (62%)
Több munkafolyamat egyidejű
végzése (59%)
Hajlandóság új dolgok
megtanulására (58%)
Tiszta és tömör beszéd (55%)
Vezetés
Problémamegoldás,
döntéshozatal
Saját szakterülethez
kapcsolódó készségek
fejlesztése
Jó hallgató (68%)
Megbízható (66%)
Elkötelezett (63%)

Forrás: Anick Tolbize “Generációs különbségek a munkahelyen” 2008

M. Reese and T. Sharpley5 szerint a közszférában a munkáltatók, HR menedzserek, szakértők
5 lépést tehetnek a generációk közötti kommunikációs szakadék szűkítéséhez:
•

A munkavállalók a közeljövőre vonatkozó szükségleteinek, valamint életkoruknak
figyelembe vétele.

•

Olyan tréning szervezése a munkavállalóknak, beleértve a menedzsert is, ahol a
különböző generációk képviseltetik magukat.

•

Olyan megbeszélések szervezése, melyeken a több generáció közös munkája téma,
mindez barátságos környezetben.
A generációk közötti különbségek
menedzselésének kihangsúlyozása.

•

Tolerancia, tisztelet és megértés kiépítése az egész szervezeten belül. Annak
éreztetése, hogy mindenki hozzájárul a szervezet teljesítményéhez.

•

Különböző juttatási csomagok ajánlása, figyelembe véve a különböző generációk
közvetlen szükségleteit.

2.2. Különböző korúakból álló csoport menedzselése – ötletek a sikeres
kivitelezéshez
Figyelembe véve a fentiekben jellemzett különböző munkavállaló generációkat, a
munkáltatóknak és HR menedzsereknek soha nem lenne szabad elfelejteniük, hogy a
szervezeten belül különböző korú csoportok vannak. Először is szükséges megválaszolnunk a
következő kérdést: “Mi az életkor-beli különbség?”. Az életkor-beli különbségre főleg úgy
tekintenek, mint egy olyan jelenségre, melyet számos szempontból meg lehet közelíteni:
különböző értékrenddel, ötletekkel, cselekvési módokkal, kommunikációs módokkal
rendelkező egyének találkoznak egy csoportban. Viszont mit jelent ez a gyakorlatban? A
fiatalok rugalmasabbak, mint az idősek, inkább hajlanak arra, hogy otthon dolgozzanak,
jobban értékelik a függetlenségüket.
5

M. Reese and T. Sharpley. Négy generáció –egy munkahely- Tudunk együtt dolgozni?
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Az Y generáció - vagyis az 1980-as évek végén születettek - nem szereti, ha valaki a kezében
tartja őket, viszont szívesen veszi, ha vezetik. Az X generáció - vagyis azok, akik 1965 után
születtek - hiszi, hogy keményen dolgozott azért, hogy a jelenlegi körülményeket
megteremtse. Ami az 1950-es években született baby boomer generációt illeti, jelenleg a
karrierjük végénél tartanak és értékelik a függetlenségüket is. Ezeket a generációkat mind
különbözőképpen kell menedzselni. A sokféleség megközelítésének puszta felismerése
teljesen más, mint a generációs kultúrák különbözőségeiből eredő különböző fajta
viselkedéseket elnézni és tolerálni, amennyiben az rossz a csoport egészére nézve.
Nézzünk egy példát a való életből: amikor egy osztályvezető értesítette az újonnan felvett
kollégát arról, hogy egy sikeres üzlet összehozását ünneplő kisebb összejövetelt fognak
tartani pénteken este 6-kor, a fiatal kolléga azt válaszolja, hogy akkorra már van programja,
ráadásul kihangsúlyozza, hogy egyáltalán nem tetszik neki az ötlet. Ez a szituáció egy igazi
problémához vezethet, mivel a baráti, és társas kapcsolatok jó hatással vannak a
csapatmunkára. Ilyen esetekben jó lenne, ha az osztályvezető elmagyarázná az ilyen közös
összejövetelek fontosságát az új munkatársnak.
Az alkalmazottak elvárásai koruknak megfelelően különbözőek, ezenkívül más a szakmai
eredményesség elismerésére való igényük is. Ezért az osztályvezetőnek figyelembe kell
vennie ezt, amennyiben a különböző korosztályhoz tartozó alkalmazottait sikeresen szeretné
irányítani. Ha, például egy osztályvezetőnek át kell helyeznie egy alkalmazottat egy
befejezetlen projektről egy másikra, az alkalmazott különbözőképpen reagálhat. Az idősebb
alkalmazottak nagyobb valószínűséggel azt fogják mondani, hogy először be kell fejezniük
azt, amin dolgoznak, míg a fiatalabb kollégák nagy valószínűséggel örömmel veszik, hogy
alkalmuk nyílik szakértelmük bemutatására egy másik területen is.
Alkalmazottai igényeit szem előtt tartva a vezető a lehető legjobb módon tudja irányítani a
beosztottait, s egyben az ő saját igényeiket is ki tudja elégíteni. Elég gyakori (az életkor
szerinti) heterogén csoportoknál, hogy konfliktusaik és nézeteltéréseik vannak. Ezért néha
megadják magukat annak a kísértésnek, hogy hasonló korúakból álló generációk szerinti
csoportokat alkossanak. Az elkerülhetetlen konfliktusok gyakoriak. Azért, hogy megelőzzék
ezeket, vagy a feszültséget enyhítsék, tanácsos olyan csoportokat létrehozni, melyekben
különböző életkorú alkalmazottak vannak, és olyan feladatot kapnak, melyet közösen kell
megoldaniuk. A cél az, hogy közösen dolgozzanak és közösen szerezzenek tapasztalatot, s
ezáltal megerősítsék a csoport kohézióját. Fontos, hogy ne alakítsanak ki generációs
csoportokat – például ha van egy csoport, ahol 50 évesek, vagy annál idősebbek vannak,
illetve egy, az Y generációhoz tartozó csoport, majdnem biztos, hogy előbb-utóbb
konfrontáció lesz közöttük, mely az egész vállalatra negatív hatással lehet.
Ezenfelül a csoport vezetőjének a szerepét is meg kell változtatni azért, hogy az összhangban
maradjon a szervezeten belüli demográfiai folyamatok alakulásával. Szükséges a
menedzsment szemléletről vezetői stratégiára váltani. Az Y generáció elvárásainak
megfelelően ajánlott, hogy ahelyett, hogy parancsokat kapnának, inkább keltsék fel bennük
a munka iránti vágyat. Ez abból a tényből ered, hogy mostanában alapvető fontosságúnak
tartják az alkalmazottak, hogy érezzék, hogy a munkájuk hasznos a szervezet számára. Az
autoritás és a hatalom nem elegendőek a probléma megoldáshoz. Míg a menedzser a
technikai problémák megoldásáért felel, a vezető az, akinek az alkalmazkodási problémákat
meg kell oldania. Ezért napjainkban a vezetők azon képessége, hogy együttműködésre és
közös munkára tudják ösztönözni a beosztottaikat, tűnik az igazi hajtóerőnek a siker felé,
különösen a vegyes életkorúakból álló csoportoknál.
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A szervezeti modelleket is figyelembe kellene venni a különböző életkorúakból álló
csoportok vezetésénél. Az egyes intézmények különböző szervezeti modelleket használnak.
Az alkalmazottak azonban, koruktól függően, változó, hogy mennyire érzik magukat jól egy
ilyen szervezeti modellben. Az Y generációhoz tartozó alkalmazottaknak megfelelőbb egy
piramis-szerűen felépített szervezet, mivel az lehetővé teszi, hogy közvetlen legyen a
kapcsolatuk a felettesükkel. Így az elismerésre vonatkozó vágyukat könnyebben kielégítik.
Egy átláthatóan felépített hierarchikus rendszer esetén a felettes az, akinek ki kellene
fejeznie az alkalmazottak felé az elismerését.
Az X generációhoz tartozó alkalmazottak komfortosabban érzik magukat egy olyan
szervezetben, ahol a felelősség meg van osztva, vagy a hierarchia felépítése horizontálisabb.
A munkaórák és azok elrendezése egy újabb eszköz ahhoz, hogy az egy csoportban lévő
különböző generációk szükségletei minél optimálisabban legyenek kielégítve. Egy 55 éves
alkalmazott biztosan értékelni fogja, ha hetente egyszer csak délig kell dolgoznia, s így a
délutánt a barátainak, rokonainak szentelheti. Másrészről egy fiatal alkalmazottnak az a
legjobb, ha a munkaideje rugalmas, s ez lehetővé teszi számára, hogy a gyerekeivel töltsön
időt.
A munkaórákon kívül tanácsos arra is figyelni, hogy a munka típusa megfeleljen az adott korú
dolgozónak. Ajánlott a fizikai igénybevételt kívánó feladatokat olyan alkalmazottaknak adni,
akik fiatalabbak és jó egészségnek örvendenek.
A mentorálás bevezetése szintén ajánlott. Kár lenne azoknak az alkalmazottaknak a tudását
nem megosztani, akik már régóta vannak a pályán, tapasztaltak, nagy tudással és számos
készséggel rendelkeznek. Az idősebb generáció sok mindent meg tud osztani a
fiatalabbakkal, mivel sokkal több tapasztalata és szakmai készsége van; tökéletesen tisztában
van feladatainak minden egyes részletével, valamint a szervezet működési rendjével is. A
tapasztalatcsere azonban a másik irányba is történhet, mivel a fiatalabbak is rendelkeznek
bizonyos készségekkel, különösen az új technológiák használata terén. A kétirányú
tapasztalatcsere nagymértékben fejlesztheti a csoportkohéziót és a teljesítményt.
A képzési programok alkalmazása egy újabb olyan terület, amit érdemes figyelembe venni.
Széles körben elterjedt gyakorlat az, hogy az 50 éves, vagy annál idősebb alkalmazottakat
nem veszik figyelembe, amikor kidolgozzák a szervezet számára a képzési programokat.
Vannak olyan idősebb szakemberek, akik legalább 5 éve, vagy még soha életükben nem
vettek részt képzési programokon. A képzési programok lehetővé teszik az alkalmazottak
számára, hogy folyamatosan megfelelő szintű tudással rendelkezzenek, illetve hogy tovább
fejlesszék készségeiket, mely valójában minden korosztály számára szükséges lenne. Magától
értetődő, hogy a tréninget és képzési modulokat az alkalmazottak életkorának megfelelően
kell kidolgozni. Az idősebbek és az Y generációhoz tartozó alkalmazottak szükségletei például
teljesen eltérnek. Az 1950-es években született dolgozók esetében a képzés fókusza az új
technológiákon, pénzügyi analízisen és modern menedzsmenten kell, hogy legyen.
Máskülönben a többi munkatárs semmibe veszi őket, vagy gúnyolódik rajtuk. A lényeg az,
hogy képzés nélkül a jelen követelményeknek nem fognak tudni megfelelni.
Egy újabb dolog, mely erősítheti a több korosztályhoz tartozókból álló csoport kohézióját az,
ha szívesen látnak fiatal munkatársat a csapatban. Az újonnan felvett kollégák integrációja a
felvétel pillanatában elkezdődik. A legrosszabb esetben az új kolléga első napjai úgy zajlanak,
hogy a nélkül kezd dolgozni, hogy bemutatták volna a felettesének, vagy hónapokig vár egy
számítógépre, vagy telefonra.
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Számos tanulmány azt mutatja, hogy a fiatalok örülnek, ha érzik, hogy várták őket, illetve
értékelik azokat az intézkedéseket, melyek a csoportba való integrálásukat segítik elő. Bármi
is az egyes generációk jellemzője, a munkáltatóknak és menedzsereknek soha nem szabad
elfelejteniük, hogy ők egyedi személyekkel vannak kapcsolatban és ellen kell állniuk az olyan
kísértéseknek, hogy a különböző életkorokról alkotott saját elképzeléseiknek megfelelően
bekategorizálják őket. A munkahelyen történő kommunikáció során minden dolgozót
egyénileg kell kezelni, mivel egy 50 éves alkalmazott lehet, hogy lélekben fiatalabb, mint egy
30 éves. Egy vezetőnek túl kell lépnie a sztereotípiákon, a valós szituációt és szervezeti
környezetet kell figyelembe vennie azért, hogy sikeresen tudja irányítani a különböző korú
egyéneket.
Ez azt jelenti, hogy meg kell kérdőjelezni az olyan sztereotípiákat, melyek szerint a fiatalok
nem tudnak semmit és lusták, az idősek pedig csak a szabályokat, rendet szeretik, és csak
rájuk lehet számítani. Amikor a generációs különbségeket kell felismerni, veszélyes lehet
sztereotípiákra utalni. Sokkal hasznosabb megfigyelni, hogy hogyan dolgoznak a fiatalabbak
és az idősek együtt egy csoportban és az ő sajátos, konkrét elvárásaikat célszerű figyelembe
venni.
Van néhány ötlet arra, hogy hogyan lehet a különböző életkorúakból álló csapatot irányítani:
•

szabad egy alkalmazottat, vagy generációt sem előnyben részesíteni. Figyelembe
kell venni a különbségeket és megpróbálni megérteni őket. El kell kerülni a
sztereotípiákat.

•

Folyamatos visszajelzést kell adni az alkalmazottaknak a közreműködésükről azért,
hogy mindenki láthassa és megérthesse azt. Az IKT segítség lehet, ha jól használják.

•

Egy másik kultúrát csak úgy tudunk igazán megérteni, ha folyamatosan benne
vagyunk. Ha valaki elmegy nyaralni egy adott országba, az még nem azt jelenti,
hogy jól megérti az ottani kultúrát. Ugyanez igaz a különböző generációk
kultúrájára is.

•

Hasznos a különböző kommunikációs eszközök használata; például a közösségi háló
különböző formáit abból a célból lenne ajánlott használni, hogy elősegítsék az
információ, a tapasztalat és a különböző eszközök megosztását. Mindez nagyon
fontos a több generációból álló csoportok számára.

•

Az alkalmazottak problémáit meg kell hallgatni és megfelelően kell orvosolni,
figyelembe véve a generációjukra jellemzőket.

•

Hatékonyan kell alkalmazni a konfliktus menedzsmentet. Mindig lesznek
konfliktusok a több generációból álló csoportokban. Ezért egyértelmű szabályokat
kell megalkotni nem csupán a mindennapi tevékenységekre, hanem az értékrendre,
szervezeti kultúrára és egyéb dolgokra vonatkozóan is.

•

Életkoruktól függetlenül kell bevonni a döntéshozatali folyamatba az
alkalmazottakat. Így lojálisabbá válhatnak, jobban megérthetik a vállalatot, s
ezáltal hatékonyabbak lehetnek.

•

Mindig nagyon jól kell megválasztani a kommunikációs eszközöket. Az internetes
levelezés a legegyszerűbb módszer, viszont nem mindig a leghatékonyabb. Mindig
meg kell győződni arról, hogy vajon az alkalmazottak megértették-e a feléjük
kommunikált üzenetet.
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•

Koruktól függetlenül minden alkalmazottat értékelni és tisztelni kell. Elvárják a
vezetőtől azt, hogy toleráns, becsületes és tapintatos legyen velük. Más szóval úgy
kell viselkedni, ahogy elvárjuk, hogy velünk viselkedjenek.

•

Modellként kell viselkedni a többgenerációs csoportban, ha azt szeretnénk, hogy a
csoport minden tagja kövessen.
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3. A közszféra – jellegzetes tulajdonságok és jogi szempontok
3.1. A közszférán belüli sokszínűség
A természetüktől, funkcióiktól és belső működésmódjuktól függően három fő társadalmi
területet intézményesítettek: közszféra, magánszektor és nonprofit szerveztek. A közszféra
származékos jellegű a piacgazdaságon belül, mivel főleg a magánszektorból jut anyagi
forrásokhoz (adókon, díjakon, stb. keresztül), melyeknek segítségével a közös javak
előállításának és beszerzésének pénzügyi háttere biztosított a lakosság számára. Az állam
létfontosságú szerepet játszik az olyan termékek előállításának megszervezésében, melyeket
a piaci mechanizmus nem képes megfelelően biztosítani. Ebben az értelemben az államot
nem csupán azon források gazdasági hatékonysága vezérli, melyek hozzájárulnak a gazdaság
működéséhez, s itt alapvetően a magáncégekre utalunk, hanem a társadalmi igazságosság
elve is, melynek létrehozására törekszik az állam, s mellyel gyakorlatilag a közjó javításához
járul hozzá. A közszféra kialakítását és fejlődését a különböző országokban az értékrendszer,
a hagyományok és a pénzügyi eszközök határozzák meg. Minden egyes ország úgy határozza
meg a közszféra dimenzióját, hogy néhány sajátos jellemzőt vesz számításba. A közszféra egy
olyan állami és önkormányzati rendszer, mely megfelelően vezet, adóztat, valamint
közjavakat állít elő és szolgáltat abból a célból, hogy a társadalom tagjai használják azokat.
Az előfeltételek, melyek a közszféra kialakítását meghatározzák a következőek:
•

Számos jelentősebb gazdasági és társadalmi területen a piaci mechanizmusok és a
verseny nem hatékony. Sok helyen nem tudnak biztosítani néhány olyan dolgot,
melyekből a társadalom tagjai közösen részesülnek, például védelem, közrend, belső
biztonság, tűzvédelem, stb.

•

Minden társadalom kiépíti a saját értékrendszerét. Azonban nem mindig lehetséges
egy értékrendszer összes elemét kiépíteni és szabályozni csupán a piaci
mechanizmusok segítségével, azaz elkerülhetetlen, hogy az állam, illetve a közszféra
beavatkozzon a közjavak létrehozásába az oktatás, egészségügy, társadalmi
biztonság, társadalmi támogatás, stb. területén.

•

A piaci mechanizmus működése a bevételek egyenetlen elosztását eredményezi
egyrészt a vállalatok, másrészt a társadalom tagjai között. Ezért az állam olyan
intézményeket és szervezeteket hozott létre, melyek különféle közszolgáltatásokat
nyújtanak, s melyeknek segítségével az adókból és más költségvetési bevételekből
befolyó összegek megfelelőbben vannak elosztva, ilyen például a
társadalombiztosítás, munkanélküli segélyek, stb.

•

A társadalomban néhány tevékenységet nem lehet kivitelezni csupán a vállalkozók
kezdeményezésére alapozva. Ezért olyan szervezeteket hoztak létre, melyek
közszolgáltatásokat nyújtanak a társadalom számára, például parkok és kertek
fenntartására, közösségi centrumok, könyvtárak létrehozása, stb..

A közszféra alapvető tulajdonságainak részletes definíciója megmutatja:
•

hogy a közszféra része a társadalmi rendszernek;
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•

hogy néhány tevékenységet jelentős társadalmi fontosságuk miatt az állami
költségvetésből finanszíroznak és emiatt másik ágazatba esnek;

•

hogy ezzel a másik ágazattal kompenzáló és társadalmi funkciókat hajtanak végre;

•

hogy ez az a terület, ahol az állam és önkormányzatok a közjó, nem pedig a
profitszerzés érdekében társadalmi vállalkozásban összefognak.

Az állam meghatározza és szabályozza a közszférában található szervezetek típusát és
felépítését.
A közszféra központi adminisztrációra és területi adminisztrációra osztható, s mindegyik a rá
jellemző közszolgáltatásokat és javakat nyújtja. Az 1. ábra megmutatja, hogy a MUME
társuláson belül a közszféra milyen sokféle területet foglal magában. A partnerországok
közül Belgium és Lengyelország azok az országok, amelyekben a közszféra a legtöbb féle
területet fedi le. A lenti listán szereplők kivételével az ő közszférájukban megtalálható
intézmények között vannak olyan szervezetek, melyek a városi beruházásokat, vagy
bevásárlóközpontok fejlesztését koordinálják, valamint olyan szervezetek, melyek a területi
tudás fejlesztéséért, valamint a városi fejlődés népszerűsítéséért felelősek.
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1. ábra: A közszférea területei

KÖZSZFÉRA
1. Ábra: A közszféra területei

TERÜLETI
ADMINISZTRÁCIÓ

KÖZPONTI
ADMINISZTRÁCIÓ
Területek

Elnökség, Minisztériumok, Bíróság,
Államügyész hivatala, Védelem,
Rendőrség, Büntetés végrehajtási
szolgálat, Tűzvédelem, Vámügyi
szolgálat, Kutatóintézetek, Oktatás,
Sport és Ifjúsági képviselet,
Egészségügy, Társadalombiztosítás
és Szociális támogatás
Állami jövedelem és Adóhatóság,
Felügyeleti szervek,
Tömegközlekedés, Környezet
karbantartása (a közterületek
tisztán és rendezetten tartása)
Hulladékkezelés, Vízellátás és
Szennyvízkezelés, Környezet és
Energiahivatalok, IKT irodák
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3.2. Akadályok és korlátozások a munkaerő piacra való bejutás útjában
Minden partnerországban különböző féle alkalmazottak vannak a közszférában, akik más és
más jogi keretek szerint dolgoznak. Azonban minden partnerország dolgozói között
találhatunk olyan közalkalmazottakat, akiknek a jogait és státuszát a vonatkozó szabályok,
törvények és rendeletek szabályozzák. Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban és
Lengyelországban ezenkívül önkéntesek is támogatják a közszférát, ők általában egy-egy
terület szakértői. Figyelembe véve a közszféra sokszínűségét és különleges természetét, több
akadályt is felismerhetünk azoknak az útjában, akik a közszféra munkaerőpiacára
szeretnének belépni. Az első általánosan az üzlethez kapcsolódik és a közszférára is erősen
hatással van. A gazdasági lassulás időszakaiban megfigyelhető, hogy a munkaerő iránti igény
csökken és a foglalkoztatottság növekedése megtorpan. Ezt a jelenséget tovább erősíti a
takarékoskodás, valamint a megszorító programok. Sajnálatos módon gyakran fordul elő,
hogy ezek az intézkedések a foglalkoztatottság jelentős csökkentését célozzák meg, további
nehézségeket okozva azoknak, akik a munkaerőpiacra lépnek. Olaszország az az egyik
partnerország, melynek a közszféráját ez a jelenség a legjelentősebben sújtja. A közszférának
(különösen a közalkalmazottaknak), a magas szintű hierarchia és a szerződések hosszútávra
szóló megkötése miatt, a fenti intézkedések egyben az üresedések “befagyasztását” is
jelentik, s ezeket csupán akkor töltik be, ha valaki nyugdíjba megy, vagy előléptetik. Ez
eléggé nagymértékben határolja be a fiatal munkavállalók lehetőségeit, valamint az
alkalmazottak mobilitását a közszférában.
A következő akadály a közszférában és a magánszektorban egyaránt megjelenik. Az
oktatáshoz, különösen a felsőoktatáshoz kapcsolódik, valamint a munkaerő piac
szükségleteinek kiegyensúlyozatlanságához (azaz, mire van a munkáltatóknak valójában
szüksége minőség és kompetenciák terén), és a valóságos kínálathoz (amit a lehetséges
munkavállalók tudnak felajánlani- tudás, készségek, kompetenciák, képesítések). Úgy tűnik,
hogy sok esetben az elérhető munkaerő nem felel meg a munkáltatók igényeinek, különösen
Lengyelországban és Bulgáriában nem.
A kiegyensúlyozatlanság csak fokozódik a közszféra azon területein, ahol nagyon magasak a
képzési követelmények. A közszféra dolgozóinak nagyon magas képesítési szinttel, valamint
az e-kormányzathoz és az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó nagyon jó IKT készségekkel
kell rendelkezniük minden partnerországban. Ezenkívül Olaszországban és Magyarországon
(csak kormányzati tisztviselők esetében) elvárás a magas szintű idegennyelv-tudás,
különösen az angol nyelvé (Magyarországon lehet a német és a francia nyelv is), míg a Cseh
Köztársaságban az anyanyelv nagyon magas szintű ismerete fontos.
Belgiumban a szervezeten belül a tapasztaltabb kollégáknak csak kevés lehetősége van az
oktatásban való részvételre, mivel ott főleg az újonnan érkezőkre és a fiatal potenciális
tehetségekre koncentrálnak. Ezenkívül a korábbi hiány, vagy szegényes karrierportfólióépítés és tréning módszerek még nem igazodnak a szükségleteikhez. Így az ő
motiváltsági szintjük alacsony a rossz karrierkilátás és a nem megfelelő képzések miatt.
A kiegészítő alaki követelmények is akadályt képezhetnek a munkaerő piacra lépésekor.
További követelmények akkor szükségesek, ha bizonyos szigorúan szabályozott
köztisztviselői pozícióban dolgozik valaki, például közjegyzőként, behajtóként, ügyvédként,
jogi tanácsadóként, a titkosszolgálat tagjaként, stb.

24

Az ezekhez a pozíciókhoz szükséges végzettségek megszerzése pénz- és időigényes
(jelentkezési eljárások, gyakornoki idő eltöltése, tanfolyamok, vizsgák, engedélyek,
bizonyítványok, stb.), de ez mégsem vonja maga után azt, hogy ezek a hivatások nyitottá
kell, hogy váljanak mindenki számára.
A Cseh Köztársaságban és Bulgáriában néhány vonzóbb vezetői köztisztviselői pozíció
megszerzésénél politikai befolyás volt érzékelhető. Az ilyen esetek szintén hozzájárulnak
ahhoz, hogy csökkentsék a munkahelyekre való bejutásnak a lehetőségét. Ebben az
értelemben ugyanis egy párthoz való csatlakozást, vagy egy politikai szervezeti tagságot
többre értékelnek, mint a tényleges végzettséget, vagy kompetenciákat.
Ezenkívül Olaszországban és Bulgáriában megfigyelhető az a tendencia, hogy egy-egy a
családnak a tagjai dolgoznak a közszférában, gyakran ugyanannál az állami szervezetnél. Ez
azt jelenti, hogy könnyebb egy ilyen munkahelyet megszerezni, ha egy családtag segít a
személyes kapcsolatai, belső információ, ajánlások, szívességek, stb. révén.
Összefoglalva, a fentiekben felsorolt akadályok mind a közszférára, mind a magánszektorra
vonatkoznak, de vannak bizonyos korlátozások, melyek csupán a közszférához kapcsolódnak
annak sajátos kapcsolatrendszere és jellemző tulajdonságai miatt.
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4. A szervezeti kultúra és a generációk közötti együttműködés a
közszférában
4.1. Szervezeti kultúra
4.1.1. A szervezeti kultúra tulajdonságai:
A szervezeti kultúra mind a tudósok, mind a vállalatok figyelmét magára vonta és az 1980-as
évektől egyre többet tanulmányozták. Az 1990-es években szakemberek felismerték és
definiálták a különböző nemzetek közötti kulturális különbségeket, valamint azt, hogy a
szervezetek hogyan tudják hasznosítani ezt a tudást. A szervezeti kultúra még mindig egy
olyan fogalmat képez, melyet bonyolult pontosan definiálni és körülírni. Számos formális és
informális aspektussal is rendelkezik, teret adva ezzel friss tanulmányok készítésének és új
következtetések levonásának. Tény azonban, hogy a szervezeti kultúra egy olyan tényező,
mely nagyban hatással van a szervezeti teljesítményre. A vezetés fontosságát hangsúlyozza,
mivel az nem csupán közvetlenül a hatékonysághoz, hanem a szervezeten belüli
innovációhoz is kapcsolódik. Ezért van egy széles körben elfogadott feltételezés, miszerint
egy szervezet azért válik sikeressé, mert a vezetőt és az alkalmazottakat közös
meggyőződések, célok, érdekek tartják össze.
A “szervezeti kultúra” fogalmának jellemzői a következők:
•

Egy közös referenciakeret, melyet a szervezet tagjainak többsége elfogad;

•

Társadalmi interakció során tanítják meg a szervezet tagjainak és viselkedésre
vonatkozó referenciaként szolgál;

•

Egyfajta egyetemes pszichológia, mely a szervezet egyediségére fókuszál és amely
hozzájárul a szervezet identitásához

•

Időtálló. Megtalálható minden stabil társadalmi egységben mérettől függetlenül,
addig, amíg ennek az egységnek van egy közös előtörténete;

•

Szimbolikus. A kultúra a nyelven, a viselkedésen és olyan tárgyakon keresztül
figyelhető meg, melyeknek különleges jelentést tulajdonítunk.

•

A kultúra láthatatlan és meghatározó. Lényegében egy különleges konfigurációja a
mélyen beágyazott értékeknek és azoknak a feltételezéseknek, melyek a viselkedést
irányítják;

•

A kultúra változó, habár a változást nehéz elérni.

A szervezeti kultúra négy fő funkciót lát el:
•

A csoport tagjaiban a szervezettel való azonosulás érzését kelti;

•

Elősegíti a csoportkohéziót, valamint az érdekeik és értékeik felé való elköteleződést;

•

Garantálja a stabilitást a szervezeti környezetben – “belső integráció”;

•

Formálja a dolgozók viselkedését azáltal, hogy segít nekik megérteni a környezetet.
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4.1.2. Formális és informális szervezeti kultúra
A szervezeti kultúrát formális és informális szervezeti kultúrára oszthatjuk. A formális
szervezeti kultúra tudatosan tervezett. Erre olyan példákat láthatunk, mint a szervezeti
hierarchia rendszer, az írott szervezeti irányelvek és az alapvető működési folyamatok. A
szerepek, a felelősség, az elszámolhatóság, a szabályok és az előírások is mind részei a
formális szervezeti kultúrának. Meghatározzák azokat az elvárásokat, melyeket a szervezet
minden tagjától elvár és jelzik annak a következményét, ha ezek az elvárások nem
teljesülnek.
Ezzel szemben az informális kultúra rendelkezik a közös értékeknek, meggyőződéseknek és
feltételezéseknek kézzelfogható és nem kézzelfogható, rá jellemző és rá nem jellemző
megnyilvánulásaival is, és az emberi interakciókból és társadalmi kapcsolatokból fejlődik ki. A
szervezeti kultúra e része tartalmaz műalkotásokat, szimbólumokat, jeleket, szertartásokat,
rítusokat és történeteket. Az informális kultúra olyan dolgokban mutatkozik meg, mint a
faliújság, az egyes dolgozók környezetében található dekorációk, a bútorok elrendezése, a
hírlevelek, a ruházat, hogy hogyan kommunikálnak a dolgozók egymással a
megbeszéléseken, valamint a munkahelyi történetek, melyeket újra és újra elmesélnek.
A szervezeti kultúra a szervezeten belüli tanulási és szocializálási folyamatok eredménye. Így
egy kultúra csak akkor képes a fejlődésre, ha a szervezet minden tagja rendszeresen
kapcsolatban van egymással, és ha mindannyian ugyanazokkal a problémákkal
szembesülnek. Az ehhez kapcsolódó egyre specializáltabb munka és szervezeti struktúrák
miatt, ezek a feltételek minden alkalommal egyre kevésbé valósulnak meg. Ez az a folyamat,
amikor egy részlegen, csapaton, vagy bármilyen más, közös előtörténettel rendelkező
társadalmi csoporton belül kifejlődhet egy szubkultúra. Ezen szubkultúráknak gyakran
jellemzője, hogy tagjai a szervezetet illetően sok közös hipotézissel rendelkeznek, de
ezenkívül saját véleményük is van, mely az adott csoport feladataihoz és bizonyos
szituációkhoz kapcsolódik.

4.1.3. A szervezeti kultúra sajátos jellege a közszférában
Napjainkban a szervezeti kultúra jelentős részét képezi a vállalati menedzsmentnek nem
csupán a magánszektorban, hanem a közszférában is. Az ilyen fajta szervezeteknél a kultúra,
hasonlóan a vállalatok kultúrájához, számos értékrendszert és normát tartalmaz, valamint
olyan viselkedési szabályokat, melyek a munkatársak közötti viszonyra vonatkoznak. Számos
megfigyelésre érdemes része van a vállalati kultúra felépítésének, melyek a közszférára
jellemzőek:
•

A munkafolyamatnak egy sajátos szervezeti típusa;

•

Ennek a folyamatnak a sajátos adminisztrációs szervei;

•

Kiosztott társadalmi szerepek: hivatalnokok és technikai személyzet;

•

Szabályok, utasítások, normák és intézkedések, melyek a szervezet technikai
tevékenységét szabályozzák;

•

A szervezeti struktúrán belül található emberek közötti kapcsolat;

•

Egy szervezet az a hely, ahol komplex stratégiákat alkalmaznak már meg lévő sajátos
mátrixokat követve.
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4.2. Generációk közötti együttműködés
4.2.1. A generációk közötti együttműködés természete
A szervezeti munkaerő összetételében és formájában bekövetkezett széleskörű változás
megnövekedett hangsúlyt fektet a különböző generációkból álló csoportok elvárásainak
megértésére és irányítására. A legtöbb iparosodott országban, ahol a születések számának
csökkenését és magasabb várható élettartamot jegyeznek, a munkahelyen található
dolgozók generációs összetétele jelentős mértékben eltér a korábbi években előforduló
összetételtől.
A generációk közötti együttműködés egyfajta befogadást is jelent – a különböző generációk
egy erősebb, összetartóbb környezetet teremtenek maguknak közös értékekkel, egymás
megértésére törekedve. A generációk közötti munka fontos, mert optimális teljesítményhez
vezet azáltal, hogy minden egyes generáció készségeit a szervezeti siker elérése érdekében
hasznosítanak.
A generációk közötti együttműködést és a konfliktusok elkerülését egyre nehezebb
megvalósítani egy olyan munkahelyen, ahol a korábbiakban már tárgyalt négy generációhoz
tartozó alkalmazottak dolgoznak. A munkáltatóknak a sikeres munkakörnyezet
megteremtése érdekében figyelembe kellene venniük a négy generáció attitűdjeit,
viselkedését és elvárásait. Ezáltal stimulálják az alkalmazottak pozitív tulajdonságait lehetővé
téve, hogy kiaknázzák a bennük rejlő előnyöket a szervezet fejlődésének érdekében. Ez
azonban egy nagyon kényes és bonyolult feladat, melynek sikeres kivitelezéséhez sok tudás,
forrás és erőfeszítés szükséges.

4.2.2. A generációk közötti együttműködés előnyei a szervezeten belül
Míg a munkaerő idősödő csoportja sok tapasztalattal rendelkezik, munka-orientált és
stabilan foglalkoztatott, a fiatalabb dolgozók nagymértékben mobilak, kevesebb szervezeti
elköteleződést mutatnak, viszont vállalkozó kedvűek és értenek az új technológiákhoz.
Ellentétben az idősödő dolgozók társadalmi kilátásaival, a fiatalokat hajtja az önmegvalósítás
iránti vágy, valamint az “én” elsőbbsége. Ezek a szemléletmódbeli különbségek, valamint a
munkához való hozzáállás generációk közötti konfliktushoz vezethet, mely gyengíti a
teljesítményt. A szervezeteknek ezért megoldást kell keresniük arra, hogy minden korosztály
előnyeit optimalizálják, elsimítva a munkahelyen előforduló különbségeket, oktatva és
fejlesztve a dolgozókat, hogy új szervezeti kultúrát és értékeket teremtsenek és a lehető
legjobban kiaknázzák az életkori sokszínűségből eredő adottságokat.
Általánosságban az erős és valós generációk közötti kooperációt kulcsfontosságúnak találják
a következő esetekben:
•

szervezeteken belül a humán tőke átvitele és cseréje;

•

hasznos készségek átadása az idősebb és a fiatalabb generáció felé is;

•

értékek, erkölcsi kódok és társadalmi normák átadása;

•

a kultúra, történelem és identitás reprodukálása és átadása;

•

A különböző életkorokra vonatkozó előítéletek és diszkrimináció visszaszorítása és
megakadályozása.
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Egy globális gazdaságban szükséges, hogy a munkaadók minden generáció készségeit
hasznosítsák, hozzájárulva ezáltal a szervezet termelékenységéhez és jövedelmezőségéhez.

4.2.3. Akadály a szervezeten belüli generációk közötti együttműködésben
Korábban soha nem dolgozott még ennyi generáció együtt egy munkahelyen. Mindegyikük
munkahelyi környezettel, menedzsmenttel és beosztottakkal kapcsolatos elvárása
különbözik. A sokszínűségből eredő konfliktusok miatt, melyek előfordulhatnak egy
többgenerációs környezetben, a vezetők és minden egyes alkalmazott számára fontos, hogy
megértsék, hogy miért olyan fontos a konfliktusok kezelése a munkahelyi siker eléréséhez.
Ahhoz, hogy ténylegesen sikeres legyen a különböző generációk menedzselése a
munkahelyen, olyan irányelveket kell alkalmazni, melyek minden generáció attitűdjének
megfelelnek, miközben biztosítják azt, hogy minden egyes alkalmazott értékeli a nála
idősebb, vagy fiatalabb munkatársai, és a közte előforduló különbségeket.
A következő néhány ötlet segít felülkerekedni a generációk közötti jelenlegi konfliktusokon:
•

Értékeljük a különbségeket – Ha embereket szeretnénk irányítani, értékelni kell a
közöttük lévő különbségeket, és olyan irányelveket kell kidolgozni, melyek figyelembe
veszik ezeket az eltéréseket. Például, ha az Y generációhoz tartozó alkalmazott
rugalmas munkaidőt szeretne a hagyományos 9-től 17 óráig tartó munkaidő helyett,
jobb, ha nem állunk ellent és úgy dolgozunk, hogy figyelembe vesszük az ő igényeit.

•

Vegyenek részt alkalmazottaink diverzitásról szóló tréningeken – Az embereknek
általában csőlátása van, azaz szűk a látókörük. Használjunk olyan tréning
programokat, melyek a sokszínűségről szólnak. Ezek segíthetnek megtalálni, hogy
egyesek milyen területeken élhetnek meg konfliktusokat a náluk idősebb, vagy
fiatalabb kollégáikkal, segítve őket ezzel új megvilágításba helyezni a szituációt.

•

Alakítsunk ki vegyes korosztályú tagokból álló csapatokat – Amikor generációk
közötti konfliktust kezelünk a munkahelyen, az elkülönítés nem megoldás. Olyan
csapatokat kell kialakítanunk, melyek különböző háttérből származó emberekből
állnak, ahelyett, hogy hasonló korú embereket tennénk össze azért, hogy elkerüljük a
vitahelyzeteket. Míg konfliktusok előfordulhatnak, az alkalmazottaknak meg kell
tanulniuk a problémákat megoldani, s mindemellett produktívnak maradni a
munkahelyi siker hosszú távú elérése érdekében.

A szervezeteknek szükséges ezért arra törekedniük, hogy minden korosztály előnyeit
optimalizálják, elsimítva a munkahelyen előforduló különbségeket, oktatva és fejlesztve a
dolgozókat, hogy új szervezeti kultúrát és értékeket teremtsenek és a lehető legjobban
kiaknázzák a korbeli sokszínűségből eredő adottságokat.
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A 30 ÉV ALATTI
MUNKAVÁLLALÓK A
KÖZSZFÉRÁBAN
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1. A 30 évesnél fiatalabb közszférában dolgozók bemutatása
Ha valaki a fiatal dolgozók megkülönböztető jellegzetességeit és készségeit gyűjti össze, a
következőket fogja találni: énkép, függetlenség, kontrollhely, teljesítmény-központúság,
csapatmunka és technológiai készségek.
Énkép
A 30 évesnél fiatalabb dolgozókra vonatkozó kutatás azt mutatja, hogy ezek az emberek sok
önbizalommal rendelkeznek, asszertívak és narcisztikusak. Minden adat 6 azt támasztja alá,
hogy a felsorolt tulajdonságok közül legalább egy igaz a 30 év alatti dolgozókra. Ezenkívül
ennél a korosztálynál még azt találták, hogy kiemelkedően magas az “saját cselekvési
eredményességük”, önbizalmuk7 és kevesebb társadalmi elismerésre van szükségük8. Egy
tanulmány azt is megmutatta, hogy ez a korosztály rendelkezik a legtöbb önbizalommal a
munkahelyen. Twenge és Campbell (2008) szintén azt találta, hogy manapság a 30 évesnél
fiatalabb nők a munkahelyen sokkal asszertívabbak, mint korábban. Ez annak lehet a jelzője,
hogy egyre növekvő támogatást kapnak a nők a tanulmányaik során és a sportban, mivel
egyre több nő törekszik a magasabb képzettségre, a karrierfejlesztésre és valamilyen
sportágban való eredményes részvételre.
Függetlenség
A fiatal alkalmazottakra vonatkozó adatok szerint az autonómia és függetlenség számukra
sokkal fontosabb, mint a többi generáció esetében9. Martin10 is alátámasztotta ezt a
megállapítást, mivel ő is úgy találta, hogy a 30 évnél fiatalabb alkalmazottak függetlenebbek
és önállóbbak, mint társaik. Ugyanez a tanulmány azt is bemutatta, hogy több szabadságra
és rugalmasságra van szükségük az önálló munkavégzéshez. Mindazonáltal azt is
megállapították, hogy ez a generáció az, amely a legjobban támaszkodik a szüleire.
Kontrollhely
Lyons és társai (2010)11 arról számoltak be, hogy a fiatal dolgozókra jellemzőbb, mint az
idősekre, hogy a külső dolgokat teszik felelőssé (szerencse, hatalommal rendelkező
emberek) a sikerükért, vagy sikertelenségükért.

6

Hershatter, A., & Epstein , M. (2010). Az ezredforduló és a munka világa: egy szervezeti és menedzsment
perspektíva. Journal of Business & Psychology; Meyers, K.K, &Sadaghiani, K. (2010). Ezredfordulósok a
munkahelyen: egy kommunikációs szemlélet az ezredfordulós generáció szervezeti kapcsolatairól és
teljesítményérıl. Journal of Business & Psychology; Twenge, J., & Campbell, S.M.(2008). Generációs
különbségek a pszichológiai tulajdonságokban, s ezek hatása a munkahelyre. Journal of Managerial Psychology;
Wesner, M.,& Miller, T. (2008) A boomerek és az ezredfordulósok sok közös tulajdonsággal rendelkeznek.
7
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Twenge, J., & Campbell, S.M.(2008). Generációs különbségek a pszichológiai tulajdonságokban, valamint ezek
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Lyons, S.T., Ng, E.S.W., & Schweitzer, L. (2011). Összegzı jelentés a legfontosabb kutatási eredményekrıl.
Generációs karrierváltás.
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Ez azt jelenti, hogy a fiatalok kevésbé érzik, hogy kontrollálni tudják a körülményeiket, mint
mások. Twenge elmagyarázza, hogy ez hogyan nyilvánul meg a munkahelyen: a fiatalabb
dolgozók kevésbé vállalnak felelősséget a sikereikért, vagy kudarcaikért.
Teljesítmény-központúság
Egy másik kutatás szintén azt bizonyítja, hogy a fiatalabb dolgozók mennyivel
ambiciózusabbak idősebb társaiknál12 Wesner és Miller (2008), valamint Yeaton (2008) olyan
eredményeket mutattak be, melyek alátámasztják ezt az állítást. Mi is úgy találtuk, hogy egy
30 évesnél fiatalabb alkalmazott jobban szereti az egyedi projekteket az egyszerűbb
feladatoknál, és jobban figyelembe veszi a teljesítményt és készségeket, mint a szervezeti
hierarchiát. Ez azt jelzi, hogy a fiatalok jól teljesítenek és nagyra is értékelik a teljesítményt.
Egy fiatalabb munkatárs sokkal cél- és teljesítményorientáltabb, fontosabbnak tartja az
eredményt, mint magát a folyamatot. Kowske, Rasch és Wiley13 szintén arról számoltak be,
hogy a 30 év alatti munkavállalók számára jelent legtöbbet az elismerés és karrierfejlődés. Ez
azonban abból a tényből is eredhet, hogy a 30 évnél fiatalabb dolgozók még csak a karrierjük
elején tartanak és tisztában vannak az előléptetés lehetőségével, viszont még nem élték meg
azokat a kihívásokat, melyek ennek a célnak az eléréséhez szükségesek. Egy 30 év alatti
dolgozó előnyben részesíti és nagyra értékeli a csapatmunkát.
Ezenkívül a 30 év alatti munkavállalók szeretnek másokkal együttműködni és befogadó
munkastílusban dolgozni. Martin14 alaposabban megvizsgálta ezt az eredményt és azt találta,
hogy a 30 év alattiak jól dolgoznak egyedül, de csoportokban még jobban. Úgynevezett
“társas tanulási stílus” jellemző rájuk, vagyis a csoportos közeget kedvelik. Myers and
Sadaghiani kutatásaikban megmagyarázzák ezeket a felfedezéseket, s azt mutatják meg,
hogy ez a korosztály a társas célok, és a megosztott felelősség miatt kedveli a
csoportmunkát. Ezenkívül még azt találtuk, hogy a 30 évesnél fiatalabb dolgozók jobban
kedvelik azokat a munkahelyeket, ahol a munkájukkal kapcsolatban közösen hozhatnak
döntéseket, ahol a munkatársak el tudják egymás munkáját végezni, részt tudnak venni a
döntéshozatalban és közös nevezőre tudnak jutni, mielőtt cselekszenek.
Technológiai készségek
A fiatal munkavállalóknak nem okoz gondot a technológiai újdonságok használata és nagy
tudásról tesznek tanúbizonyságot a számítógép-használat terén is. A 30 évnél fiatalabbak az
első olyan generáció, akik olyan otthonokba születtek, ahol már volt számítógép, és akik a
digitális médiával körülvéve nőttek fel. Magabiztosabbak az új interaktív és hálózati média
használatában, mint az idősebb generációk; hetente több időt töltenek a média olvasásával,
használatával, mint az idősebbek, és, mivel annyira a mindennapjaik részévé vált, közülük a
legtöbben készítenek valamilyen személyes tartalmat is a világhálón. Ezek a fiatalok a
munkahelyre nagy valószínűséggel hasznos kommunikációs és információs technológiai
ismeretek birtokában érkeznek, s magabiztosan használják az internetet és a közösségi
hálózatokat.
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A 30 évesnél fiatalabbakra jellemző még, hogy érdekli őket a technológia használata és
annak a megalkotása is; elvárásaik között szerepel, hogy a szervezetek rendelkezzenek a
legújabb technikai felszerelésekkel. A következő technológiával kapcsolatos megállapítások
és előrejelzések szintén további információval szolgálnak:
• Az idősebb alkalmazottak az otthoni munkára, mint atipikusra tekintenek;
• A 30 évesnél fiatalabb alkalmazottak úgy gondolják, hogy az idősebb alkalmazottak
próbálják elkerülni a technológia használatát;
• A fiatalabb alkalmazottak jobban kedvelik a különböző technológiai eszközökön
keresztül történő üzenetváltást (azaz SMS és e-mail küldését) a személyes
kommunikációnál;
• A 30 év alatti alkalmazottak technológiára való túlzott támaszkodása akadályozza a
kapcsolatépítést15.
Hershatter (2010)16 alátámasztotta ezt a megállapítást egy olyan kutatással, melyben azt
találta, hogy a 30 év alatti alkalmazottak “kevésbé gyakorlottak a személyes kommunikáció
terén, illetve nehezebben ismerik fel a nem verbális célzásokat.” Ezen megállapítások azt
sugallják, hogy a 30 év alatti fiatalok technológiai hozzáértése a kommunikáció
szempontjából hátrányos is lehet.
További lehetséges megkülönböztető jellegzetességek
Néhány tanulmány szerint a fiatal alkalmazottak jók abban, hogy egyszerre több dolgot
csináljanak, kreatívak és jobban szeretik az azonnali jutalmazást. Hershatter17 azt állítja, hogy
a technológia és használatának fejlődése a fiatal alkalmazottak olyan készségeit fejlesztette,
mint a több feladat egyidejű végzése, a vizuális ingerre adott válasz és az információ
kiszűrése. Yeaton18 is beszámol arról, hogy a 30 év alatti dolgozókról az az általános
vélemény, hogy hatékonyan tudnak több feladatot egyidejűleg végezni. Martin19 beszámol
arról, hogy a fiatal dolgozók kreatív gondolkodásúak.
Azonnali jutalmazás: habár kutatások említést tettek az azonnali jutalmazásról, csupán kettő
közölt adatot ezzel a témával kapcsolatban. Eisner (2005) azt találta, hogy a 30 év alattiaknak
fontos a gyors jutalmazás, Meriac (2010) pedig kutatásaiból azt a következtetést vonta le,
hogy a fellendülést előidéző emberek bánják a legkevésbé, ha a jutalmazás később történik
meg.
Ezeknek a dolgozóknak a legfőbb erősségük a rugalmasság, valamint az, hogy gyorsan tudnak
a körülményekhez és változásokhoz alkalmazkodni. A fiatal generáció képviselői nyitottak a
változásokra; hajlandóak új kihívásokkal szembenézni és nem félnek a kockázatvállalástól. Az
új fogalmak megértése gyorsan és viszonylag könnyen megy végbe náluk, s nagyon
készségesek kompetenciáik fejlesztésére és újak tanulására, fontos számukra új képesítések
megszerzése. A 30 év alattiak nagyon törekvőek, kreatívak, motiváltak és ambiciózusak.
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A fent említett erősségek kulcsfontosságúnak bizonyultak a legtöbb országban. Ezenkívül
számos további tulajdonságot tartottak lényegesnek a fizikai állapottól kezdve (jó egészségi
állapot), a képzettségi szinten és idegen nyelv ismereten keresztül a személyes
tulajdonságokig (magabiztosság).
A fiatalok legnagyobb gyengesége a szakmai tapasztalat és kompetenciák hiánya. Ez viszont
bizonyos befektetések és többletköltségek szükségességét hozza magával. Hangsúlyozandó
továbbá, hogy a fiatalok nem rendelkeznek interperszonális és kommunikációs készségekkel
sem. Érzékelhető hiányosságaik ellenére a fiatalok mégis sokszor követelőző hangnemet
ütnek meg és irreálisan magasak a fizetési elvárásaik. Egy szervezeten belül ezeket az
alkalmazottakat instabilnak látják és olyannak, akik könnyen és gyakran váltanak
munkahelyet. Továbbá a 30 év alatti alkalmazottaknak problémát okoz, hogy elfogadják egy
szervezetben a már meglévő eljárásmódokat, normákat és szabályokat; nem szeretnének
alkalmazkodni a már meglévő viselkedési mintákhoz, sem elismerni a tekintélyt, időnként az
etikátlan viselkedésük konfliktusokhoz vezetnek. A munkaerőpiacra lépő fiatalok érzelmileg
nem stabilak. Türelmetlenek és azonnal szeretnének eredményeket elérni. Gyakran nem
mérlegelik a viselkedésüket. Néha még nem eléggé függetlenek egy-egy munkahelyi feladat
elvégzésekor, vagy amikor munkát keresnek. Az a tény is figyelmet érdemel, hogy a családi
élet különböző faktorai is nagyon fontosak ennek a korcsoportnak az életében.
Táblázat: 30 évesnél fiatalabb munkavállalók jellemzői

évesnél fiatalabb munkavállalók a munkahelyen
Előnyök
 Lojalitás
 Optimizmus

Hátrányok
 Felügyeletre
szükségük

és

struktúrára

van

 Több feladat egyidejű végzése

 Tapasztalatlanság,
különösen
a
különböző
emberekkel
kapcsolatos
problémák esetén

 Gyors gondolkodás

 A szolgáltatás színvonala alacsony

 Tolerancia

 Technológiai hozzáértés
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2. Különleges védelmi/átmeneti időszakok a 30 évnél fiatalabb
alkalmazottaknál
Minden európai országban különbözőek a 30 évnél fiatalabb alkalmazottakat támogató és
védő intézkedések. Az egyes országoknak más és más a prioritása és különböző hátrányos
helyzetű csoportokra fókuszálnak. A fiatal munkavállalók egy sajátos csoport, az ide tartozók
hátránya abból fakad, hogy a munkáltató szempontjából kevés készséggel, tapasztalattal és
tudással rendelkeznek. Az alábbiakban, a projektben résztvevő európai országok 30 évnél
fiatalabb dolgozóinak különleges védelmére és átállására vonatkozó eszközök és eljárások
jellemzőit részletezzük.

2.1. Belgium
Kezdő munkavállalóknak szóló szerződési rendszer
A fiatal munkavállalókat különböző kategóriákba lehet sorolni, s e szerint eltérő
munkaszerződéseket kötnek velük. A kezdő munkavállalóknak szóló szerződési rendszer
azért jött létre, hogy a fiatalokat ösztönözze arra, hogy minél előbb a munkaerőpiacra
lépjenek. Azokat a fiatalokat, akik még tanulmányaikat folytatják, tanulóknak szóló
szerződéssel tudják alkalmazni. Egy-egy vállalatnál gyakorlaton is részt vehetnek a
tanulmányi megállapodásban foglaltaknak megfelelően. Azokra a fiatalokra, akik nappali
tagozaton tanulnak és munkatapasztalatot szakmai gyakorlaton keresztül szereznek, más
szabályozás vonatkozik. Az ő esetükben beszélhetünk munkaszerződésről.
Azoknak a munkaadóknak kevesebb társadalombiztosítást kell fizetniük, akik kezdő
munkavállalóknak szóló szerződéssel megfelelő számú fiatalt foglalkoztatnak.

Munkahelyi tanulás: oktatás/munkaerőpiac
Az oktatás és a munkaerőpiac közötti szoros kapcsolatból kiindulva az állampolgároktól azt
várják, hogy a munkaerőpiacon legyenek rugalmasabbak és fejlettebbek; az a cél, hogy
lehetővé tegyék számukra, hogy folyamatosan fejlesszék a kompetenciáikat és képesítéseket
szerezzenek. Ezenkívül a tanulók kompetenciái azáltal is fejlődnek, hogy az oktatás minden
területén munkahelyen való tanulási lehetőséget biztosítanak számukra. A munkahelyen
való gyakorlati tanulás kulcsfontosságú lehet a fiataloknak és a munkakeresőknek (valamint
a munkaadóknak is) a munkaerőpiaccal való kapcsolatuk fejlesztésében. Ez egy olyan
módszer, mely segítségével áthidalható az oktatásban elsajátított elméleti tudás és a
munkahelyen szükséges készségek és kompetenciák közötti szakadék. A munkahelyi tanulás
ilyen formában jobb esélyeket teremthet a munkavállalók számára. A munkahelyen való
tanulási rendszer egy-egy oktatási részt munkahelyen való gyakorlati tanulással köt össze. Ez
a kombináció legalább 28 órát jelent, vagyis teljes idejű elköteleződést, s megfelel a minden
fiatal számára kötelező részidejű oktatás elvárásainak is.
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2.2. Bulgária
Bulgáriában nincs különösebb korhoz kötött, vagy átmeneti időszakra vonatkozó védelmi
szabályozás. A következő munkavállalókat védik kortól, vagy munkahelyi ágazattól
függetlenül:
•

Részleges munkaképtelenségű emberek;

•

Részleges fogyatékossággal élő emberek;

•

3 év alatti gyermekes anyák;

•

várandós nők.

A védelmi szabályozás a megfelelő munkakörülményekre, munkaidőre, fizetett szabadságra
és üzleti utazásokra vonatkozik.

2.3. Cseh Köztársaság
A 30 évesnél fiatalabb munkavállalók helyzetét a Cseh Köztársaságban nehézségek jellemzik.
A legmagasabb munkanélküliségi rátát a 25 év alattiak körében mérték (23% 2011.12.31.). A
teljes munkanélküliséghez képest ez az arány több mint 2.5 (2011.12.31. Cseh Szociális és
Munkaügyi Minisztérium 2012). Negatív jelenség az ehhez a korcsoporthoz tartozó
munkanélküliek arányának éves növekedése.
Az egyetemi végzettséggel rendelkezők munkanélküliségi arányát jelentősen befolyásolja az
ország gazdasági helyzete, az általános munkanélküliség, a munkaerő kereslet és kínálat
aktuális állása, valamint az egyetemen végzők képzési és szakmai struktúrája is. A friss
diplomásoknak általában 25 éves korukig okoz problémát az elhelyezkedés. Ez után az
időszak után helyzetük egyre jobb lesz és stabilizálódik.
A friss diplomások legnagyobb hiányossága az, hogy egyrészről nincs elég
munkatapasztalatuk, másrészről túl nagy az önbecsülésük. Néhányan úgy próbálják meg
elkerülni ezt a szituációt, hogy az egyetem mellett dolgoznak. Legtöbbjüknek nehézkes az
elhelyezkedés és a Munkaügyi Hivatalban kell regisztrálniuk.
A Munkaügyi Hivatal szerint a legfőbb probléma az egyetemi végzősök nagy számával,
valamint tudásukkal van, mely gyakran nem felel meg a munkaerőpiac kihívásainak. Vannak
bizonyos területek, melyek a frissen diplomázottak számára kevésbé testhezállóak. Ezt abból
láthatjuk, hogy bár a végzősök száma és a munkanélküliek aránya is magas, ők mégsem
szeretnének ezeken a területeken elhelyezkedni. A következő területek a problémásak:
mérnöki pálya, gasztronómia, vendéglátás és turizmus, gazdaság és közigazgatás,
villamosmérnöki pálya és mezőgazdaság. Másrészt vannak olyan szaktudást igénylő
munkahelyek, ahol üresedések vannak, de a Munkaügyi Központok nem találnak megfelelő
munkaerőt e pozíciók betöltésére (például nővérek, szakácsok, pincérek, építőmunkások,
szerszámkészítők, női szabók, stb.).

2.4. Görögország
Habár a jogrendszer szerkezetében az előrejutás nem a munkavállalók kor identitása szerint
alakul, megfigyelték, hogy a 45 évnél idősebb alkalmazottak körében jobb az esély arra, hogy
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a hierarchikusan felépülő szervezeti egységekben boldoguljanak, mint a 30 évnél fiatalabb
társaik.
Habár minden egyes magasabb pozíció több tapasztalatot követel, vannak olyan esetek, ahol
egy-egy poszt betöltése fiatalabb munkavállalókkal is lehetséges (különösen igaz ez az
osztályvezetői tisztségre), amennyiben a szervezeti szükségletek, illetve egy osztály nem
megfelelő személyzeti ellátottsága ezt indokolja.

2.5. Finnország
Nincsenek olyan különleges védelmi/ átmeneti időszakok, támogatói programok, vagy aktív
munkaerő piaci intézkedések, melyek csupán a 30 év alattiak csoportját céloznák meg. Rájuk
a munkavállalókra vonatkozó teljes védelmi rendszer érvényes.
Az egyetlen jelenlegi kivétel a “Kormányzati Ifjúsági Garancia” nevű kezdeményezés, mely
egy szociális biztosíték a fiatalok számára. Ez egy olyan program, melyben minden 25 év
alatti fiatalnak, és minden 30 év alatti diplomásnak munkanélkülivé válása után három
hónapon belül felajánlanak vagy egy állást, egy gyakornoki pozíciót, további lehetőséget
tanulásra, vagy lehetőséget arra, hogy valamennyi időt egy műhelyben tölthessen. A
program magába foglal egy oktatási biztosítékot is: minden személynek, aki az alapképzést
elvégzi, helyet biztosítanak egy magasabb szintű szakiskolában, lehetőséget kap szakmai
képzésben való részvételre vagy valamilyen más formában való tanulásra.
Azért, hogy a munkaerő piac politikája, valamint a munkahelyteremtésnek a hatékonysága
fejlődjön, a finn kormány 2004-ben egy új programot vezetett be, melynek neve
“Biztonságos Változás”. Ennek fő feladata, hogy a PES-t közelebb hozza a munkaerőpiac
szükségleteihez, a kulcsfontosságú szereplőket nagyobb mértékben bevonja, a
munkavállalókat jobban megvédje attól, hogy munkanélküliekké váljanak, és hogy
gyorsabban reagáljanak, amikor újra kell teremteni munkahelyeket.
Fontos kihangsúlyozni a finn társadalmi partnerek aktív részvételét a Biztonságos Változás
program kidolgozásában: egy háromoldalú jövedelempolitikai megállapodást kötöttek a
2005-től 2007-ig terjedő időszakra vonatkozóan, mely adócsökkentést, valamint kismértékű
munkabéremelést is jelentett, mindezt azért, hogy a finn cégek versenyképességét
fenntartsák és a foglalkoztatás növekedését elősegítsék. A továbbiakban a 2005-ben
érvénybe léptetett Biztonságos Változás modellnek több és jobb támogatást kellene
nyújtania azoknak, akik munkanélkülivé váltak, vagy tudják, hogy hamarosan elbocsájtják
őket. A program legfontosabb feladata, hogy a munkanélkülivé vált dolgozók számára
nagyobb anyagi támogatást biztosítson addig, amíg új munkát nem találnak, valamint hogy
hatékonyabb együttműködést eszközöljön ki a munkaadók, munkavállalók és a munkaügyi
hatóságok között.
A program működése egyértelműen megfogalmazott és megosztott kötelezettségekre és
feladatokra épít: azoknál a munkavállalóknál alkalmazható, akiket gazdasági okokból
kénytelenek elbocsátani, és akik alkalmazásban voltak az elbocsátást megelőző három
évben. Ezek a dolgozók választhatják a Biztonságos Változás csomagot, mely magasabb
összegű segélyt tartalmaz. Azért, hogy ehhez a magasabb összeghez hozzájusson, a
munkavállalónak össze kell állítania egy foglalkoztatási tervet és azt aktívan végre is kell
hajtania. A Biztonságos Változás a következőkből áll: munkakeresés céljából fizetett
szabadság a felmondási idő alatt, a munkaadó tájékoztatási és tárgyalási kötelezettsége,
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valamint hatékonyabb szolgáltatás a munkaügyi hivatal részéről, hogy a lehető
leggyorsabban megtörténhessen az elbocsátott dolgozó újbóli munkába állása.
A Biztonságos Változás működési modellje szerint mielőtt egy munkáltató belekezd az
elbocsátásokból eredő vállalati szerkezetátalakító folyamatokba, köteles tárgyalásokat
kezdeni, akciótervet készíteni, valamint az elbocsátási mérleget és a foglalkoztatási
intézkedések részleteit kiértékelni. Az együttműködési folyamat kezdetén a munkáltató
köteles egy akciótervre vonatkozó javaslatot felvázolni, melyet bemutat a munkavállalók
képviselőjének, s melyben segíti a munkakeresést. Ilyen akcióterv készítése minden egyes
esetben szükséges, ahol legalább tíz embert fenyeget elbocsátás.
A cél az, hogy segítsék az együttműködést a munkaadó, a munkavállaló és a munkaügyi
hivatal között. A munkáltatót törvény kötelezi arra, hogy a helyi munkaügyi központot
értesítse a nagyobb mértékű elbocsátásokról.
A tárgyalásokat a Vállalkozásokon belüli Együttműködési Törvényben foglaltak alapján kell
kivitelezni és jelentést kell készíteni róluk a helyi munkaügyi központ számára. A Munkaügy
és Gazdasági Minisztérium kibocsátott egy hivatalos útmutatót arról, hogy hogyan járjanak el
az olyan esetekben, ahol több mint tíz fő munkahelye került veszélybe. Ugyanezen lépeseket
kell megtenni néhány esetben akkor is, ha kevesebb, mint tíz főről van szó. A fő eljárás a
következő képen zajlik:
•
•

•

•
•

A munkaadó készít egy átfogó információs listát az összes érintett dolgozóról - ez
segíthet a hatóságnak további intézkedések megtervezésében (például képzés);
A helyi munkaügyi központ megszervez egy megbeszélést a munkahelyen, hogy
informálja azokat, akiket valószínűleg érint az elbocsátás. Az információnyújtás
kiterjed minden területre, ami a jövőbeli munkanélküliséggel kapcsolatos (hogyan
lehet munkát keresni, képzési lehetőségek, munkanélküli segély, stb.);
Az információnyújtáson kívül további feladatokat is ellátnak a munkaügyi központok.
Tanácsot kell adniuk a munkaadóknak és munkavállalóknak, valamint segíteni nekik
az akciótervek megvalósításában. Ezenkívül olyan tanácsadókat képeznek ki, akik a
Biztonságos Változás programra specializálódtak, s akik egyfajta “mobil
segélyforrásként” szolgálnak a nagymértékű elbocsátások során;
Egy egyénre szabott munkakeresésre, tréningre, stb. vonatkozó terv készítése is
elkezdődik;
A munkaügyi központ nagyobb méretű átszervezésnél egy különleges programot
vezet be a munkahelyen.

Ez a folyamat illusztrálja a három fő résztvevő intenzív közreműködését a Biztonságos
Változás modell gyakorlati kivitelezésében. A munkaadó ajánlatának tartalmaznia kell a
tervezett munkaügyi szolgáltatások használatával kapcsolatos részleteket, valamint egy
beszámolót arról, hogy a munkaadó hogyan járul hozzá a munkavállaló képzéséhez és
munkakeresési tevékenységéhez. A végleges akcióterv a dolgozókkal együtt készül el az
együttműködési folyamat részeként. Ha kevesebb, mint tíz ember kerül elbocsátásra, a
munkavállaló köteles olyan lehetőségeket bemutatni, melyekkel a kérdéses
munkavállalóknak segít munkát, vagy képzéseket találni, illetve segíti a hozzáférést a
munkaügyi hivatal által nyújtott szolgáltatásokhoz, s így az adott személyek már a
felmondási idő alatt esetlegesen munkát találhatnak.
A csupán kevés embert érintő, gazdasági, vagy termelési okokból történő elbocsátásokra is
van a Biztonságos Változás modellnek megoldása. Ezenkívül a határozott idejű szerződéssel
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dolgozók számára is van védelmi terve. A modellt nem csupán a magánszektorban, hanem a
közszférában előforduló változások esetén is alkalmazzák.

2.6. Magyarország
Nincsenek külön szabályok a 30 év alatti munkavállalók védelmére. Koruktól és munkahelyi
ágazatuktól függetlenül részesülhetnek különleges védelemben abban az esetben, ha az
alábbiakban felsorolt csoportok valamelyikébe tartoznak:
•
•
•
•

mozgássérült dolgozók;
enyhén mozgássérült dolgozók;
plusz szabadnapok a szülőknek, amíg gyermekeik el nem érik a 16 éves kort;
Az alkalmazást nem lehet megszüntetni terhesség, GYES, valamint gyermekgondozási
betegszabadság esetén.

Azért, hogy a “Jó Állam fogalmát” megvalósítsák Magyarországon, valamint hogy a
rugalmasság és hatékonyság szintjét növeljék, a kormány a közszférában bevezetett egy
ösztöndíj programot a versenyképesség és fejlődés értékeinek megőrzésére. A program a
közhivatalokat vonzóvá teszi a fiatal diplomások számára és amennyiben munkát vállalnak e
területen, igyekszik ott is tartani őket. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program magasan
képzett, gyakorlattal rendelkező, a közigazgatáshoz elkötelezett szakembereket céloz meg. A
jelentkezés előfeltételei, hogy a jelentkező:
•
•
•
•
•

a jelentkezés beadásának időpontjában 30 évesnél fiatalabb;
magyar állampolgár;
egyetemi, vagy főiskolai diplomával rendelkezik (BA/BSc, MA/MSc, vagy ezeknek
megfelelő);
B2 szintű komplex nyelvvizsgával, vagy ennek megfelelő képesítéssel rendelkezik;
a jelentkezés beadásának időpontjában nem alkalmazott a közigazgatásban.

Az ösztöndíj 10 hónapra szól, melyből 8 Magyarországon, 2 pedig külföldi gyakorlaton
töltendő az Európai Unió egyik tagországának közigazgatásában.

2.7. Olaszország
Amikor az olasz parlament egy munkaügyi reformról vitázott, a legintenzívebb csaták azon
folytak, hogy a nyugdíjhoz közel álló idősebb dolgozók számára milyen védelmet nyújtsanak.
Csak kevés szó esett a nemzet 600,000 munkanélküli fiataljáról.
36%-kal Olaszország fiatalkori munkanélküliségi rátája háromszorosa az általános szintnek.
Ugyanúgy, ahogy Spanyolországban és Görögországban, ahol a fiatalkori munkanélküliségi
ráta még ennél is magasabb, attól tartanak, hogy egy generáció elveszhet. Kritikusok szerint
Olaszország legutóbbi munkaügyi reformjai csak még jobban megerősítették azokat a
gyakorlatokat, melyek a fiatal munkavállalókat sújtják.
Jó lenne, ha a kormány alkalmazná az ún. “átadási mechanizmust” a közszférára, azért is,
mert nem kerülne pénzbe. Amikor egy közszférában dolgozó nyugdíjba megy, a kormány
pénzt takarít meg, annak ellenére, hogy mind a fizetést, mind a nyugdíjat az állam fizeti,
viszont a nyugdíj átlagban 8,000 euróval kevesebb évente. Három közszférából nyugdíjba
vonuló dolgozó 24,000 eurót takarít meg az államnak évente, mely pont azzal az összeggel
egyenlő, amennyibe egy fiatal munkavállaló alkalmazása kerül. Öt év alatt lehetséges lenne a
közszférában dolgozók számát 3.25 millióról 3 millióra csökkenteni. Ez azt jelentené, hogy
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elegendő pénz állna rendelkezésre körülbelül 80,000 fiatal alkalmazásához. Van azonban két
olyan tényező, mely megakadályozza ezt: bármely pozíciót, mely felszabadul azáltal, hogy
valaki nyugdíjba megy, 110,000 nem foglalkoztatott állami szektorba tartozó dolgozó
törekszik megszerezni, akiknek a szerződését a kormány meghosszabbította 2013
decemberéig, ezenkívül az a 70,000 ember, akik átmentek a nyilvános kiválasztási vizsgákon,
azonban mégsem vették fel őket a munkaerő pótlásának felfüggesztése, vagy a kiadások
felülvizsgálata miatt.

2.8. Lengyelország
Lengyelországban a 30 évnél fiatalabb közszférában dolgozókat semmilyen különleges
módon nem védik törvénybe foglalt intézkedések.
A jelenlegi fiatalokra vonatkozó rendelkezések főleg azokat célozzák meg, akik a
munkaerőpiacra lépnek. Ezek: 1. 2005-ben bevezetésre került, a 2002. október 10-i törvény
minimálbérről szóló módosítás kiegészítése (Jogi közlöny, 200 sz. 1679. cikkely, a módosítás
szerint); 2. Az Európai Tanács által kért Ifjúsági Garancia; 3. Posztgraduális gyakorlati
lehetőségek, melyek munkahelyet garantálnak azoknál a szervezeteknél, melyek a
foglalkoztatást biztosították, vagy projektek végrehajtásával kapcsolatos tevékenységeket
folytattak többek között az ESZA támogatásával. Jelenleg nem létezik olyan rendelkezés,
mely a már munkába állt fiatalok érdekeit védené.
Másrészről a rendelkezések előirányozzák a közszférában dolgozók védelmére vonatkozó ún.
Átmeneti időszakokat. Mindemellett azonban nem nyújtanak védelmet azok számára, akik
karrierjük egy bizonyos szakaszában vannak, de nem feltétlenül fiatal munkavállalók.
A csupán kevés, vagy egyáltalán semmilyen szakmai tapasztalattal nem rendelkező fiatalok
számára a rendelkezések segítséget nyújtanak a közszférában való munkakereséshez.
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3. A 30 évnél fiatalabb munkavállalók szerepe a szervezeti kultúra
alakításában
A szervezeti kultúra területén egyre növekvő figyelem kíséri a munkaerőpiac fiatal tagjait,
hogy mi is az, amit a munkájukban és karrierjükben keresnek, hogy gondolkozik a
generációjuk és milyen elvárásaik vannak. Azok a juttatások, melyek az idősebb generáció
számára vonzóak nem azonosak azokkal, amelyeket a fiatalok részesítenek előnyben. Ezért
több szervezet hajt végre irányelv-beli módosításokat tükrözve a munkaerőpiac szélesedő
tömegének szükségleteit. A fiatal munkavállalók hamar átveszik az idősebb munkavállalók
helyét. Ennek eredményeképpen a fiatal alkalmazottak azok, akik a szervezeti kultúrában
generálják a változást. Sok fiatalt nem érdekel annyira, hogy mennyi pénzt keres, vagy, hogy
milyen gyorsan lesz sikeres. Az érdekli őket, hogy hol laknak és milyen az életminőségük.
Energiát és optimizmust nyújthatnak egy csapatnak, de új elvárásaik is vannak a
munkahelyükkel szemben. Ebből a szempontból a menedzserek és vezetők szerepe
megváltozott napjainkban. Míg az előző század menedzsereinek feladata az volt, hogy
felügyeljék és tanítsák az alkalmazottakat, a mai menedzsereknek és vezetőknek motiválniuk
kell a dolgozóikat és meg kell velük szerettetniük a munkájukat. Több tényező is ösztönzi azt
a folyamatot, miszerint a tradicionális, vállalati gondolkodásmódot rugalmasabb,
együttműködő munkahelyek váltsák fel. Először is a mobil technológia robbanása lehetővé
teszi, hogy a munkavállalók a hét minden napján, éjjel-nappal el tudják érni a munkahelyüket
távolról is: egy fiatal dolgozónak a munka és magánélet közötti választósáv elmosódott a
mobil technológia előtérbe kerülésével. Bár ők az első generáció, mely a munkaidőn kívül is
hajlandó dolgozni, azt várják, hogy a munkahely ne csupán a munkáról szóljon, hanem a
társas interakciókról és a közös tanulásról is.
A munkavállalók új generációjának megérkezése elősegíti a közszférában a szervezeti kultúra
megváltozását. Azok a fiatalok, akik ma a munkaerőpiacra lépnek, képzettebbek, mint
valaha, s ez feljogosítja őket arra, hogy megkérdőjelezzék a vezetést. Úgy nőttek fel, hogy
megkérdőjelezték a szüleik döntéseit, a munkahelyen pedig kérdőre vonják a kollégáikat és a
menedzsereiket is. Valószínűleg a hagyományos “parancsolj és ellenőrizz” típusú vezetési
stílusra is kevésbé fognak reagálni. A munkavállalók e generációja azt szeretné érezni, hogy
részt vesz a szervezet vezetésében, és hogy befolyással van rá. A “felülről lefelé” szemlélet
egyszerűen már nem működik többé, így az a szervezeti kultúra, mely olyan légkört teremt,
ahol úgy érzik a dolgozók, hogy részt vesznek a döntéshozatalban, ahol bátorítják őket a
kezdeményezésre, valamint arra, hogy a kollégáikkal együttműködjenek, sikeresebb lesz. Egy
olyan világban, ahol a munkahelyi rugalmasság egyre csak nő, az állami szervezeteknek is el
kellene kezdeniük megfigyelni, hogy egy rugalmasabb időbeosztás milyen előnyökkel járna.
Amint az már korábban említésre került, a fiatal munkavállalók nem bánják a több
munkaórát, ha a céljaik eléréséről van szó – csupán szeretnék ők eldönteni, hogy mikor is
legyenek azok a munkaórák. A régi helyett egy modernebb filozófia alkalmazandó, miszerint
mérjék a termelékenységet aszerint, hogy hány célt érnek el, ne pedig a ráfordított
óraszámot. Ezenkívül ez a generáció sokkal gyorsabb ütemben dolgozik és igényli, hogy az
idősebb kollégák és főnökök folyamatos visszajelzést adjanak az eredményekről, lehetővé
téve ezáltal a továbbfejlődést. Ahelyett, hogy teljesítményértékelési meetingeket
tartanának, az állami szervezetek vezetőinek inkább rendszeres üléseket kellene tartaniuk,
ahol visszajelzést nyújtanak a szervezet alkalmazottainak. A fiatal dolgozók ugyanis, mindegy,
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hogy milyen formában, de azonnali visszajelzést, valamint dicséretet várnak munkájuk során
elért sikereikért.

4. A több generáció közötti együttműködés előnyei a 30 év alatti
munkavállalók számára
Az egyik legfontosabb előny, amire a fiatal dolgozók szert tesznek a különböző generációkkal
való együttműködés során, az a szervezeten belüli szakértelem, mely a tapasztaltabb
kollégák tudásának fiatalabb kollégáik felé való közvetítése révén válik nyilvánvalóvá. A
valahová való tartozás érzése, a munkaetika, valamint a szervezet működéséhez kapcsolódó
értékek mind-mind elemei a hosszú ideig tartó személyes növekedési folyamatnak. Az
idősebb kollégák így a “bölcsesség” birtokosai, akik a tapasztalat által tanultak, s ezt a tudást
nem lehet a technikai kompetencia területével egy lapon említeni. Ez a bölcsesség
gazdagítja, és olyan mértékben vonja maga után a nagy szakmai tudást, melyet egyesek
létfontosságúnak ítélnek; ezeket a generációk közötti komponenseket nem lehet alábecsülni,
vagy figyelmen kívül hagyni. Következésképpen az idősebb és fiatalabb kollégák közötti
kapcsolatot a sokszínűség menedzselésének kontextusában kell kezelni, inkább, mint
homogenizáló tipizálás szerint: valójában a kor és az idősebb dolgozó azok a tényezők, amik
a legtöbbet jelentik a fejlődéshez való hozzájárulásban és a tudás növelésében.
Ezen állítás után nézzük meg részletesebben az idősebb (szakértő) és fiatalabb (újonc)
dolgozók közötti kapcsolatot. Először is, ki a szakértő? Az a személy, aki első osztályú
eredményeket ér el bizonyos területeken, olyan eredményeket, melyeket egyértelműen be
lehet azonosítani bizonyos feladatokhoz kapcsolódó kritériumok szerint.
Mi az oka ennek a kiválóságnak? Néhány elemző szerint az a tulajdonság, miszerint ezek a
dolgozók képesek a saját maguk által felfogott információkat olyan minta alapján elrendezni,
mely különleges fontossággal bír a kijelölt cél elérésének szempontjából.
A szakértő a problémás szituációkban folyamatosan ösztönzést keres, s úgy fogja őket fel
őket, mint lehetőséget a tanulásra, szakértelme fejlesztésére. De azért, hogy a szakértőt
engedjék, hogy rájöjjön, hogy az érvelés és cselekvés hatékony stratégiáját használva hogyan
kell a problémákat megoldani, a szervezetnek olyan háttérrel és hozzáállással kell
rendelkeznie, mely megfelelő támogatást és elismerést nyújt a dolgozó számára. Másrészt a
fiatal munkatárs –az újonc- is rendelkezik saját nézőponttal, melyet gyakran nem vesznek
figyelembe a szakértői tudással és a tudás átadásával foglalkozó tanulmányok. Valójában az
az uralkodó tendencia, hogy az egyetlen fontos dolognak a szakértő cselekvés- és
gondolkodásmódját tartják, míg a fiatal kolléga dolga a bevezető időszakban csupán az
alkalmazkodás egy meglehetősen passzív magatartásban. A fiatal dolgozókkal kapcsolatban
viszont azt fontos észben tartani, hogy nagy háttértudással rendelkeznek, fejlett készségeik,
tanulási stílusuk és képességük, kulturális ismereteik vannak, melyek a világ értelmezésében
irányítják őket, s így az új munkahelyi szituációban is. Az állami szervezetek kontextusát
vizsgálva, a fiatal dolgozóknak olyan területre kell lépniük, melyhez nincsen megfelelő
térképük: példaként megemlíthetjük, hogy mindenki hamar rájön arra, hogy a szervezeti és
működési szabályzatban leírtak soha nem egyeznek meg azzal, ami a szervezeten belül
valójában folyik, és hogy semmi sem egyezik meg azzal tökéletesen, amit elvárt.
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Fontos tehát, hogy legyen valaki, aki segít nekik a lehető legjobb lehetőségeket kidolgozni.
Az igazi előny azonban – a fiatal dolgozó számára – az, ha talál egy idős, szakértő kollégát
nem csupán azért, hogy legyen valaki, akivel tudását megoszthatja, hanem inkább abból az
okból, hogy a sajátját fejlessze.
Ily módon a fiatal dolgozó össze tudja hasonlítani a már kipróbált szaktudást az olyan
innovációkkal, melyeket más forrásokból, például tanulmányai, vagy szakmai tréningek, stb.
során szerzett. Ha ebből a szempontból nézzük, a gyakorlatban történő tanulás folyamata
abban segít, hogy a tanulás ne az állandó ismétlése legyen a már rég lejárt szakértői
modelleknek, vagy az olyan modelleknek, melyek nem teljesen alkalmasak egy olyan
környezetben, melyben a körülmények gyorsan változnak.
A szervezet működtetésének szempontjából a dolgozó számos tulajdonsággal kell, hogy
rendelkezzen ahhoz, hogy hatékony legyen az olyan tanulás során, mely egy-egy feladat
elvégzésekor nem látványos, hanem inkább a háttérben zajlik. Különösen a következő
feladatok elvégzésére kell, hogy képes legyen:
• Modellezés: az idősebb, szakértő kolléga megmutatja a fiatalnak, hogy hogyan
hajtson végre egy feladatot, és mélyrehatóan el is magyarázza azt, hogy mit miért
tesz, mélyebb jelentést adva ezzel a bemutatott példának.
• Állványozás: az idősebb, szakértő kolléga konkrét segítséget nyújt a fiatalabbnak egy
feladat elvégzésében, számos módon segíti, hogy könnyebb legyen neki, egészen
addig, míg a fiatal kolléga megfelelő szintű tudást ér el ahhoz, hogy egyedül végezze
el a feladatot.
• Visszahúzódás: az idősebb, szakértő kolléga értékeli a fiatal kolléga munkájában való
előrehaladását és fokozatosan egyre kevesebb segítséged ad.
• Felfedezés: az idősebb, szakértő kolléga a fiatalabbat nem csupán olyan helyzetbe
engedi, ahol problémát kell megoldania, hanem olyanba is, ahol a probléma létrejön.
• Reflekció: az idősebb, szakértő kolléga arra készteti a fiatalt, hogy reflektáljon a saját
probléma megoldó stratégiáira, és hogy ezt másokéval vesse össze.
Az idősebb kolléga, életkorát félretéve első kézből élheti át azt a szituációban való tanulási
folyamatot, melyben a fiatal dolgozó szakértővé válik, s melyben közvetlen tapasztalatát
használja a rábízott újoncok vezetésében.
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5. Mit taníthatok egy 45 évnél idősebb kollégának, és mit
tanulhatok tőle?
Ahogy fiatal munkatársak érkeznek egy munkahelyre, egyesek aggódnak, s egyfajta széles
körben elterjedt találgatás folyik azzal kapcsolatban, hogy a fiatal dolgozók hajlama és
viselkedése – beleértve a kommunikációs beállítottságukat és készségeiket – milyen hatással
lesz a szervezet többi tagjára (különösen az idősebb kollégákra). Általában ezek az
aggodalmak a fiatal kollégák azon képességeire vonatkoznak, hogy mennyire tudnak működő
munkakapcsolatot létrehozni az idősebb kollégáikkal, és hogy mennyire fogják tudni fokozni
a szervezet teljesítményét.20
Ahogy fiatal kollégák érkeznek a munkahelyre, ugyanúgy, ahogy az előttük lévő generációk,
az első nagyobb akadály, amivel találkoznak az a szervezetben való szocializáció.21 Az
újonnan érkezettek a szocializációs folyamatok során tanulnak feladatokról, elvárásokról,
arról, hogy hogyan alkalmazkodjanak a szerepükhöz, 22 és hogyan nyerjék el mások
elfogadását a munkahelyen.23A szervezeti szocializáció interaktív, része az újonnan érkező és
a régebbi dolgozók egymás iránti elköteleződésének értékelése, valamint az újonnan érkezők
fontos pozíciókba való áthelyezése a szervezeten belül. 24
Az idősebb alkalmazottak támogatóként szolgálnak a fiatalok számára a hagyományos
menedzsment határain kívül. A kapcsolat közöttük többrétű lehet, s előfordulhat, hogy a
szervezeten belül is más-más részlegeken vannak, de akár ugyanazon a részlegen is
dolgozhatnak. Lehetőségek gazdag tárházát kínálják a fiatal kollégák számára, melyek a
következők lehetnek: stratégiák a különböző célok elérésére, új emberekkel való
találkozáshoz fűződő tapasztalatok átadása, megnövekedett kitettség és láthatóság,
realisztikus kép bemutatása a munkahelyről, elismerés és bátorítás. A fiatal alkalmazottak
számára különösen fontos a generációk közötti együttműködés, mivel fontos átmenetet
képez az egyetem és a dolgozó életforma között.
A fiatal kolléga nyitott gondolkodású kell, hogy legyen és felkészültnek kell lennie arra, hogy
kritikát fog kapni. Azok a tapasztalatok, melyeket valaki a karrierje elején szerez alapvetőek a
jövőbeli sikerek megalapozásához. Egy idősebb alkalmazott a saját tapasztalatainak
segítségével segíti a fiatalabbak céljait, illetve be tudja mutatni, hogy egy adott helyzeten
belül mi az, ami működik és mi az, ami nem. Ez az értékes forrás tanácsot is ad abban, hogy
hogyan kell megteremteni a munka és az egyéb kötelezettségek közötti egyensúlyt, valamint
megmutatja a pártfogás és támogatás fontos előnyeit, mely az egész orientációs folyamatot
nagymértékben megkönnyíti.
Ebből a szempontból számos olyan dolog van, melyet egy fiatal alkalmazott egy (jó) idős
kollégájától tanulhat:
20

McGuire D, By RT, Hutchings K. Egy emberi erıforrási megoldási model felé tartva: Intergenerációs
interakció elérése a munkahelyen.Journal of European Industrial Training. 2007.
21
Chao G, O’Leary-Kelly A, Wolf S, Klein H, Gardner P. Szervezeti szocializáció.Journal of Applied
Psychology.
22
Vos A, Buyens D, Schalk R. A szervezeti szocializáció folyamán létrejövı pszichológiai kapcsolatok
fejlesztése. Journal of Organisational Behavior. 2003.
23
Myers KK, Oetzel JG. A szervezeti asszimiláció dimenzióinak felfedezése. Communication Quarterly. 2003.
24
Moreland RL, Levine JM. Szervezeteken és munkacsoportokon belüli szocializáció. In: Turner ME, editor.
Groups at work: Theories and research. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum; 2001.
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Lojalitás: Manapság lehet, hogy divatjamúlt felfogás, de számos előnye van annak, ha valaki
egy munkáltató, vagy menedzser mellett kitart. Az idősebb dolgozók tudják, hogy mit jelent
valaki mellett maradni jóban és rosszban egyaránt. Nem mindig könnyű maradni – főleg, ha
egy munkahelyváltás azonnali elismerést, magasabb fizetést és előnyösebb juttatásokat
kínál. Az idősebb dolgozók tudják, hogy néhány szervezet törődik azokkal, akik kitartanak a
szervezet mellett.
Interperszonális készségek: Az idősebb dolgozók eléggé szociális beállítottságúak, kifinomult
készségeik vannak a személyes kapcsolatok terén. Meg tudják tanítani a fiatalabbakat az
alapvető munkahelyi interperszonális készségekre, mint például általános udvariasság és
csapatjáték.
Tapasztalat: Legyen szó közösségi, vagy vállalati politikáról, szakmai tudásról, az idősebb
dolgozók ismerik ezeket, és legtöbbjük örömmel adja át az emberekkel, munkával, sikerrel
kapcsolatos tudását.
Megbánt dolgok: Az idősebb dolgozók általában tisztában vannak azzal, hogy mit bánnak a
karrierválasztásukkal kapcsolatban, s ebből kiindulva adhatnak ötleteket abban, hogy a
fiatalabb dolgozó merre haladjon, hogy számára minél kielégítőbb legyen a választása.
Függetlenség: A fiatalabb dolgozókról évekig a szüleik és közösségük gondoskodott, most
viszont egyedül vannak. Az idősebb kollégák tudják, hogy hogyan kell önmagukra
támaszkodni. Megtaníthatják a fiatalabbakat arra, hogy amikor a munkahelyen vannak, nem
számíthatnak arra, hogy mások gondoskodjanak róluk.
Számos módja van a generációk közötti együttműködésnek. Lehet kérni ötleteket a
vezetőtől, de akár közvetlenül oda is lehet hozzá menni egy ezzel kapcsolatos ötlettel.
Érdemes keresni egy olyan embert, akit tisztelnek és emellett türelmes és megbízható is.
Másrészről több olyan dolog is van, amit az idősebb dolgozók tudnak tanulni a fiatalabbaktól.
Információ
A fiatalok gyorsan és hatékonyan tudnak információt keresni. Ők az ún. “internetes
generáció” tagjai és tudják, hogy hol található a kívánt információ. Ez a fiatalok egyik előnye
és a többi munkatárs ezt szintén el tudja tanulni. Fontos azonban itt megjegyezni, hogy a
tapasztaltabb kollégáikhoz képest a fiatalok kevesebb figyelmet fordítanak az információ
ellenőrzésére.
Együttműködés
A fiatalabb dolgozók jobban hozzá vannak szokva ahhoz, hogy diverz csoportban
dolgozzanak, bár sokszor eléggé individualisták. Az idősebb dolgozók általában szeretnek
inkább egyedül dolgozni és hozzá vannak szokva az egyéni felelősséghez.
Új technológiák
A fiatalabb generáció nagyon ügyesen használja a különböző információs és kommunikációs
technológiákat. Intuitívak és nem félnek attól, hogy számukra még ismeretlen eszközök
használatát kipróbálják. Ez egy olyan terület, ahol az idősebb dolgozók sokat tanulhatnak
fiatalabb kollégáiktól.

45

A 45 FELETTI
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1. A közszféra 45 év feletti alkalmazottainak bemutatása
A 45 év feletti munkavállalók azon csoportba tartoznak, melyet a társadalmi kirekesztés
fenyeget. Ez annyit jelent, hogy összevetve más korcsoportokkal, ők nagyobb valószínűséggel
vesztik el állásukat vagy találnak olyan munkát, ami nem a képzettségüknek, szakmai
tapasztalatuknak, illetve törekvéseiknek megfelelő. Ezt főként az a tény eredményezte, hogy
az elmúlt húsz évben, a technikai fejlődés és a szervezeti előrehaladottság, valamint a
modern technológiák ugrásszerű fejlődése és a gazdasági folyamatok globalizációja új
kulcsfontosságú kompetenciákat kívántak meg, úgy, mint a digitális kompetencia, idegen
nyelven való kommunikáció, illetve csapatmunka. Az érett korú munkavállalók által
tapasztalt munkaerő piaci sikertelenség e kompetenciákban egyfelől a nem kielégítő tudás,
másfelől a hajlandóság hiánya ezek elsajátítására, illetve fejlesztésére. Mi több, a
munkáltatók nem ismerik fel a tapasztalt munkavállalók erősségeit.
Azok a 45 éves kor feletti személyek, akik közintézményekben dolgoznak, eltérő
tapasztalatokkal rendelkeznek az úgynevezett “védelmező esernyőnek” köszönhetően,
amely úgy védi őket, hogy összehasonlítva más szektorok munkavállalóival, őket kisebb
gyakorisággal bocsájtják el. Mindazonáltal, megfigyelhető egy másik típusú fenyegetettség a
közintézményekben dolgozó érett korú munkavállalókat illetően, nevezetesen, egy bizonyos
fajta szakmai lealacsonyítás, melyet a keresett kompetenciákban való alacsony szintű
jártasság eredményez. Ez általában oda vezet, hogy egyre kevésbé ambíciózus és felelős
feladatokkal bízzák meg ezen munkavállalókat, valamint fontosságuk leértékelődik.
A szóban forgó korcsoport nem homogén. Számos empirikus tanulmány eredményei szerint
a 46 és 55 éves kor közöttiek lényegesen jobb helyzetben vannak, mint az 55 év felettiek. A
mai 45 évesek a baby boom, vagyis a jelentős születésszám-emelkedés idején (1946 és 1964
között) születtek. Ők azok, akik számítanak rá, hogy szakértelműknek és tapasztalataiknak
hasznát veszik, számukra rendkívül szükséges, hogy szakmailag aktívak maradjanak, és ők
azok, akik nem terveznek korán nyugdíjba menni. Szakmailag aktívnak maradni
elégedettséget jelent, és kedvezően befolyásolja az életerőt, az egészséget, és lehetőséget
teremt a másokkal való találkozásra is. Mégis, ez a generáció a stabilitást keresi. Az X
generációhoz (1961 és 1981 között születettekhez) hasonlóan, ők meglehetősen aktívak és
mobilisek; ám egyre gyakrabban szemlélik passzívan a változásokat. Az X generáció tagjai
“stréberek” is, akik sokkal elhivatottabbak a munkájuk iránt. A túlórák nem jelentenek
problémát számukra. Főnökük hívásai munkaidőn túl, hétvégenként, vagy délutánonként
elsőbbséget élveznek, és mindig fogadják őket. Természetesen nem minden 45 év felettire
igaz ugyanaz, ahogy már szó esett róla, ők egy nagyon heterogén csoport.

Általánosságban elmondható, hogy a 45 év feletti személyek számos erősséggel
rendelkeznek. Az érett korú és tapasztalt munkavállalók legfontosabb jellemzőinek listáján
előkelő helyen szerepelnek a következők:25
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Cz. Matusewicz, Wprowadzenie do psychologii, Vizja Press&IT, Warszawa 2006; J. Strelau: Psychologia.
Podręcznik akademicki (Vol. 1-3), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
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• jelentős, széleskörű szakmai tapasztalat, amely egyaránt magába foglal gazdasági
fellendülés, stagnálás, valamint válság alatti időszakokat is,
• kiváló, személyes kapcsolatokat érintő kompetenciák, úgy, mint jó kommunikációs
készség, érzelmi intelligencia, figyelem,
• kiterjedt szakértelem, mely elméleti és gyakorlati aspektusok széles spektrumát öleli
fel,
• specifikus üzleti szektorok és a verseny jó ismerete (ismeret arról, hogyan fejlődött
egy adott szektor az évek alatt),
• széles látókör a tevékenységeket illetően, melyeket a szervezet végez, illetve a
felmerülő problémák kapcsán,
• lojalitás a munkaadó és a kollégák felé,
• erős motiváltság a munkában,
• nagyfokú hajlandóság csapatban dolgozni (nagyobb irányultság az együttműködés
felé, semmint a versengés felé),
• racionálisabb döntéshozói folyamat (a fiatalokkal összehasonlítva, az ő érzelmeik
kevesebb befolyással bírnak a döntéshozatal során).

A 45 év felettiek hozzászoktak és készek a változásra – részei voltak átalakító folyamatoknak,
különféle kihívásokkal néztek szembe és kialakították a jelenlegi struktúrákat, kézbe vettek
üzleti tevékenységeket, rugalmas megközelítéssel álltak új feladatokhoz, előrelátó
magatartást és aktív életstílust elősegítve, illetve alkalmazkodva különféle csapatokhoz és
ezzel lehetőséget teremtve az együttműködésre és a másokkal való kapcsolatok
kialakítására.
Egy 45 év feletti ember vágyik a tudásra és a fejlődésre. Nekik át kellett hidalni technológiai
különbségeket és nyelvi korlátokat, előléptették őket, és elsajátítottak új készségeket. Most,
ugyanerre van szükségük. Az eredményes és hatékony 45 éves, vagy annál idősebb
munkavállalók lojálisak és már nem vesznek részt a pozíciókért folyó harcban a
munkahelyen. Mi több, ők szakmailag aktívak kívánnak maradni és személyes kapcsolatokat
akarnak fenntartani. Ők szintén azok az emberek, akik tesznek fizikai és mentális
egészségükért. Jelentős többségük gyakorlati ember. Ugyanakkor idővel készségeik és
jellemzőik változnak, ami hatással lehet az általuk végzett munkára. A fizikai
teljesítőképesség és a koncentrációra való képesség a korral csökken, de az évek során
megszerzett tapasztalat és tudás egyre fontosabb.
Ebben a korcsoportban a kompetenciák, tudás és tapasztalat mellett, a 45 év felettiek által
képviselt hozzáállást fontos még megemlíteni, mint kiemelkedő jelentőségű tényezőt a
munkavállalók teljes kőrű bemutatásánál. A különféle tulajdonságok, mint például
őszinteség, lojalitás a munkaadó és a kollégák felé, hajlandóság másokkal való munkára mind
olyan alkotóelemek, melyek enyhítik a merev és hatékonyságelvű szervezeti kultúrát,
ugyanakkor kedvező munka- és fejlődési körülményeket teremtenek. Világossá kell tenni,
hogy összevetve például a juppik generációjával, ez a csoport függetlenebb és jobban
megbirkózik a munkahelyi nehézségekkel és kényelmetlenségekkel.
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Amikor modern társadalmak alakulnak át civil társadalmakká, egyre fontosabbá válik a
közigazgatás kérdése. A modern közigazgatás biztosítása érdekében, az emberi
erőforrásoknak megfelelőnek kell lennie. A 45 év feletti munkavállalók általános jellemzése
optimista, de egy alaposabb betekintés a közigazgatásban dolgozó 45 éves, vagy annál
idősebb embereket illetően nem ad túl jó képet. Számos negatív jelenség tapasztalható a
közigazgatásban, úgy, mint nepotizmus (rokonok alkalmazása), vagy pozíciók öröklése. Ha
már egyszer alkalmazták egy közintézménynél, a munkavállaló stabilitást érez. A jelenlegi
szabályozásnak köszönhetően, nehéz a munkavállalói szerződést felbontani, különösen
köztisztviselők esetében. Gyakran elhangzik, hogy a köztisztviselők olyanok, mint a fej nélküli
szögek – könnyű őket bekalapálni, de lehetetlen őket kivenni. A hit nagyon erős abban, hogy
a közszférából való elbocsátás valószínűtlen a vállalkozásokhoz képest. Ezen felül a
közigazgatás esetében a 45 év feletti munkavállalók jellemzően kivárják a nyugdíj előtti
védelmi időszakot. Mi több, a közigazgatásban dolgozó munkavállalók elfogadják a vázolt
magatartásformákat, és így minden munkavállalót megtartanak a munkája minőségére való
tekintet nélkül. A közigazgatásban dolgozó 45 év feletti munkavállalók bemutatott profilja
ösztönzőleg hat a közszféra és az emberi erőforrások kezelésének fejlesztésére irányuló
tevékenységek beindítására.

49

2. Jogi szabályozás és védelmi időszakok a 45 év feletti
munkavállalók számára
A közszféra munkavállalóinak szerepét és foglalkoztatását jogi intézkedések szabályozzák. A
projekt partnereinek vizsgálata a jelenlegi jogi szabályozást illetően kimutatta, hogy nem sok
kijelölt megoldás létezik a 45 év feletti munkavállalók számára. Mindazonáltal a szabályozás
csupán kevés országban olyan, hogy szem előtt tartja azon munkavállalók védelmét, akik
nyugdíjba vonulása néhány éven belül esedékes (elbocsátásuk tilos). A jelenleg létező
szabályokat illetően részletes információkkal az összefoglalás e része szolgál.

2.1. Belgium
A 45 éves kor fordulópont. A 2003-as év elején a Cevora támogatási kampányt indított a 45
év felettiek számára indítandó képzési programokért; a CAO82 a 45 év feletti elbocsátott
munkavállalóknak biztosítja a jogot áthelyezési tanácsadáshoz; az Activa Terv +45
átmenetileg csökkentett társadalombiztosítási hozzájárulási kötelezettséget ajánl fel azon
cégeknek, melyek 45 éves korú vagy annál idősebb munkanélkülieket alkalmaznak. Számos
állásközvetítő cég szintén külön osztályokat nyit a 45 év feletti csoportok elhelyezésének
segítésére.
2013. január 1-jétől kezdődően minden szervezet, mely húsznál több munkavállalót
foglalkoztat, köteles felállítani egy foglalkoztatási tervet annak érdekében, hogy fenntartsa,
illetve növelje a 45 éves korú munkavállalók létszámát. Ez az intézkedés része a célnak,
melyet Belgium maga tűzött ki az Európa-2020-Stratégia megvalósítása során: 2020-ra
Belgiumnak el kell érnie az 50 %-os részvételi arányt az idősebb, 55 és 65 év közötti
munkavállalók között.

2.2. Bulgária
Bulgáriában nincs életkor szerinti speciális védelmi/átmeneti időszak a munkavállalók
számára. A következő munkavállalók élveznek védelmet korra és ágazati szektorra való
tekintet nélkül:
•
•
•
•

részlegesen csökkent munkaképességűek;
részlegesen rokkantak;
anyák, legfeljebb 3 éves korú gyermekkel;
várandós nők;

A védelem megfelelő munkakörülményeket, munkaidőt, fizetett szabadságot és üzleti utakat
foglal magába.

2.3. Cseh Köztársaság
A 45 év feletti munkavállalók helyzete meglehetősen eltérő. Míg a 45 és 49 év közötti
korcsoportot nem tekintik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűnek, az 50 év feletti
munkaerőcsoportot jelentősen nagyobb mértékben érinti a munkanélküliség.
A közszférában dolgozó munkavállalók számára az egyik előny szerződésük időtartama.
Legtöbb esetben a foglalkoztatási viszony határozatlan idejű. A rövid távú foglalkoztatás nem
túl gyakori, és nem engedi a munkavállalókat további hivatalos képzésen részt venni (a rövid
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távú foglalkoztatást rendszerint arra alkalmazzák, hogy átmeneti közigazgatási támogatást
nyújtsanak vagy helyettesítsenek egy ideiglenesen távollévő munkavállalót).
A határozatlan idejű munkaviszony lehetősége azt idézte elő, hogy a legtöbb közszférában
dolgozó munkavállaló számára ez jelenti az egyedüli karriert és nem rendelkeznek
tapasztalattal más területeken, vagy pozíciókban. Azonban a Cseh Köztársaságban, a
közszférában nemrégiben lezajlott reformok, illetve a köz- és állami szférában dolgozók
létszámának csökkentésére irányuló tendenciák miatt ez egy komoly probléma olyan
munkavállalók számára, akiket létszámfölöttinek nyilvánítottak, miután elértek egy
magasabb kort (például 45 éves vagy annál idősebb munkavállalók), illetve akiknek szakmai
tapasztalatuk csupán egy specifikus területen van a közszférában. Így visszatérni a
munkaerőpiacra meglehetősen nehézkes. Általánosságban, ezek a munkavállalók
alacsonyabb szintű univerzálisan átvihető készségekkel rendelkeznek, vagyis nehezebben
reagálnak a munkaerőpiac változó viszonyaira, a technológiai fejlődésre, vagy az új
kihívásokra.
Az egyik korlát a kiterjedt szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalók további képzését
illetően ezen dolgozók vonakodó magatartása a további képzéshez kapcsolódó
tevékenységek iránt (például modern technológiák és rendszerek alkalmazása, nyelvek, stb.).
Ha ezek a tanfolyamok nem kötelező jellegűek, várható, hogy ezek a munkavállalók nem
vesznek részt rajtuk. A munkavállalók ezen csoportját egyre inkább veszélyezteti a
munkanélküliség. A 45 év feletti munkanélküliek helyzetét számos kezdeményezés és
program támogatja, melyek ezen korcsoport segítségére jöttek létre. Például:
Továbbképző kurzusok – A Foglalkoztatási Hivatal átképző tanfolyamokat ajánl fel
munkanélkülieknek, különös tekintettel az 50 év felettiekre. Ez módot teremt a munkaadók
igényei és a leendő dolgozók készségei közti egyensúly megteremtésére.
Az Európai Szociális Alap által finanszírozott projektek – Számos projekt indult
Csehországban, melyek azokat az 50 év feletti munkavállalókat támogatják, akiket
veszélyeztet a munkanélküliség. Ezeket a projekteket központi, regionális hatóságok,
valamint nem állami szervezetek és magánoktatással foglalkozó cégek irányítják.
Munkaadók anyagi támogatása – Az Aktív foglalkoztatási politika a változó
munkakörülményekhez és a munkaerő piaci igényekhez való alkalmazkodást tűzte ki célul,
növelve az álláskeresők képzettségi szintjét, fejlesztve készségeiket. Ezért a kormány,
amennyiben pályázókat alkalmaznak, anyagi támogatást nyújt a munkaadóknak.

2.4. Finnország
A munkavállalók minden probléma nélkül nyugdíjba mehetnek 62 és 68 éves koruk között.
Kívánatos azonban, hogy a munkavállalók tovább dolgozzanak. Magasabb nyugdíj jár
azoknak, akik megnyújtják pályafutásuk időtartamát.

2.5. Görögország
Habár a törvényhozás felépítésének előrehaladása nem a munkavállalók életkorhoz kötött
identitására épült, megfigyelhető, hogy a 45 év feletti alkalmazottak nagyobb
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valószínűséggel használnak ki és tartanak fenn bejutási lehetőségeket minden függőlegesen
egységesült hierarchikus szerveződésű egységbe, mint akik 30 évesnél fiatalabbak.
Ez természetesen összhangban van azzal az elvárással a dolgozók felé, hogy mindig
magasabb szintet érjenek el, valamint a tapasztalati képzéshez képest is arányos.
Mindazonáltal, ha minden egyes magasabb fejlődési állomás több tapasztalatot kíván, ez
nem akadály abban az esetben, ha a pozíciók betöltése fiatalabb kortól is lehetséges,
különösen ha a szervezeti igények, vagy egy egység alkalmatlan személyzete fontos okkal
szolgál a fejlődésre.
2.6. Magyarország
A magyar törvényhozás bevezette a “védett korok” fogalmát: a munkavállalók védett korban
vannak, ha az életkoruk a nyugdíjkorhatár előtti 5 éven belül van. A nyugdíjkorhatár jelenleg
62 év, ennek folytán a munkavállalók védett éveikben vannak az 57. születésnapjukat
követően. Védett korban lenni azt jelenti, hogy a munkaszerződés általában nem bontható
fel ebben az időszakban. Mégis, a határozatlan idejű munkaszerződések felbonthatóak a
munkavállaló védett korában, ha ő szándékosan vagy gondatlanságból elmulasztja a
kötelességét, vagy ha a munkavállaló hozzáállása a munkához lehetetlenné teszi az ő további
alkalmazását; továbbá olyan esetben, amikor a munkaadó – a munkakörnyezetük
megváltozott sajátságainak köszönhetően – nem tudja alkalmazni a munkavállalókat
hozzáértésüknek és kompetenciáiknak megfelelően, és a munkavállaló nem fogadja el a
felajánlott új munkakört.
Nincs más speciális védettségi szabály a 45 év feletti munkavállalókra vonatkozóan. A
munkavállalók, függetlenül az életkoruktól, rendelkeznek speciális védettséggel, ha a
következő csoportok egyikébe tartoznak:
• munkaképtelen munkavállalók;
• részlegesen munkaképtelen munkavállalók;
• külön szabadság a szülőknek, amíg gyermekeik el nem érik a 16 éves kort;
• a foglalkoztatás nem szüntethető meg terhesség, GYES, illetve beteg
gyermekgondozás miatti távollét alatt.

2.7. Olaszország
Olaszországban a ’70-es, ’80-as évek biztosítási és foglalkoztatási irányelvei elősegítették az
idősebb dolgozók csökkenő részvételét a munkafolyamatokban, előrevetítve az 5-10 évvel
korábbi nyugdíjba vonulást.
Egy ilyen irányvonal, ami az újraszerveződési folyamatok támogatását célozza meg, valamint
azt, hogy vállalkozásoknak tegyen lehetővé egy átszervezést a fiatal és idősebb dolgozók
körében, ezáltal csökkentve a munkaköltségeket, a korai nyugdíjba vonulás külön kultúráját
határozta meg, továbbá tényleges csökkenést idézett elő az idősebb dolgozók
tevékenységeit illetően. Mi több, veszteség tapasztalható a szaktudás és kompetencia
tekintetében a szakmai rendszeren belül, növekedés a biztosítási költségeket illetően.
Mindez összeférhetetlen a rendszer financiális egyensúlyi állapotával.
Ezzel az irányvonallal szemben, 2003. óta Olaszország elkötelezett politikát dolgozott ki a 45
év feletti dolgozók körében történő foglalkoztatás növelése érdekében, valamint különböző
kezdeményezéseket indított a kor kérdésének kezelésével kapcsolatban.
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A rendkívül hatékony intézkedések között megemlíthetjük az 50 éves kor feletti törvényi
beavatkozást a foglalkoztatás érdekében (beleértve az 50 év feletti hátrányos helyzetű
dolgozókat, az ösztönzők hasznosságát törvényi és gazdasági szinten; az emberek közti
egyenlő bánásmód támogatását, vallás, fogyatékosság, szexuális hovatartozás és kor
tekintetében), és a jövedelem kiegészítés programját az 50 éves dolgozók számára.
Olaszország elindított egy nagyszabású közigazgatási reformot is és egy tervezetet ekormány létrehozására. Az e-kormány terve magába foglalja a közalkalmazottak képzését. Ez
két típusú programból áll:
•
•

alapképzés, ami a közalkalmazottak képzésére fókuszál, akik felhasználói az
információs technológiának. A képzés az EDCL mintát követi;
szakképzés olyan személyzet számára, akik felelősek IT infrastruktúrák irányításáért főleg hálózati infrastruktúra irányítók.

A személyzeti képzés célkitűzései többek között mindazok termelékenységének növelése,
akik számítógéppel dolgoznak, ezenkívül az IT beruházás magasabb hozamának elérése,
valamint olyan szaktudás nyújtása, ami bárkit képessé tesz, iskolázottsági szintjére és
típusára való tekintet nélkül, hogy részese legyen az “Információs Társadalomnak”.

2.8. Lengyelország
A közszférában dolgozó 45 év feletti munkavállalók nem védettek a törvényi szabályozás
által. A Munka Törvénykönyve szerinti ellátásban részesülnek, csak úgy, mint a más
szférában dolgozók. Az általános ellátás a megtartás időszakára vonatkozóan / azaz átmeneti
foglalkoztatás 45 év feletti dolgozók számára, elsődlegesen a Munka Törvénykönyvében az
1974. június 26-i törvény 39-es cikkelyében meghatározott ellátás. (Egyesített szövegű 1998as 21-es számú Törvények Jegyzőkönyvében 94-es cikkely módosítva). Ez kijelenti, hogy a
munkaadó nem bonthatja fel a munkaszerződést azzal a munkavállalóval szemben, aki
kevesebb, mint 4 év múlva eléri a nyugdíjkorhatárt, ha a foglalkoztatás időtartama lehetővé
teszi számára, hogy joga legyen a nyugdíjhoz, elérve ezt az életkort. Ez azt jelenti, hogy a
munkavállalóval nem közölhetik, hogy felbontják a munkaszerződést a nyugdíjba menetelt
megelőző időszakban. Habár, léteznek kivételek ez alól a szabály alól, vannak esetek, melyek
során annak ellenére, hogy a Munka Törvénykönyvének 39-es cikkelye tiltja, a munkaadónak
joga van megszüntetni a munkaszerződést a munkavállalóval szemben a tilalmi időszakban
is. Ez lehetséges például csődeljárás vagy felszámolás során. Továbbá, a munkaadó
ténylegesen fel tudja bontani a munkaszerződést a védelmi időszak kezdete előtt, még akkor
is, ha a felmondási idő ez alatt az időszak alatt telik le.
A munkavállaló megkaphatja a különleges védelmi státuszt, ha a következő feltételek
teljesülnek:
•

•
•

A foglalkoztatás alapjául szolgáló munkaszerződés határozatlan, próba- vagy határozott időre
szól (utóbbi esetben – ha a szerződésben benne foglaltatik a korai megszüntetés lehetősége
értesítés útján);
A munkaviszony időtartama feljogosítja a munkavállalót, hogy nyugdíjba menjen a védelmi
időszak lejártával;
Az időszak a nyugdíjkorhatár eléréséig nem lehet hosszabb négy évnél.

53

A nyugdíjkorhatár előtti védettségi idő ügyének vizsgálatakor az olyan foglalkozású dolgozók
csoportjaira is ki kell térni, akik számára különleges szabályok miatt a nyugdíjkorhatár
alacsonyabb lett. Elfogadott, hogy azok a munkavállalók, akik rendelkeznek a foglalkozásban
eltöltött erre vonatkozó időintervallummal, különleges feltételek miatt védelmet élveznek a
Munka Törvénykönyvének 39-es cikkelye alapján. A munkavállalók fel vannak ruházva a
védettséghez való joggal azokban az esetekben, amikor ahhoz, hogy a korai nyugdíjhatárt
elérjék, négy évnél nem hiányzik több.
A részletes feltételeket, melyek feljogosítják a munkavállalót, hogy birtokában legyen a
nyugdíjhoz való, sajátos természetű jogoknak, az 1983. február 7-i Miniszterek Tanácsa
határozta meg (8-as számú Törvények Jegyzőkönyve, 43-as cikkely), a munkavállalók
nyugdíjkorhatára sajátos körülmények között, illetve sajátos természetű eset kapcsán.
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3. A 45 év feletti munkavállalók szerepe a szervezeti kultúra
alakításában
A 45 év feletti munkavállalók sajátságos jellemzője a munkaviszony megbecsülése.
Megfigyelhető, hogy ez a korcsoport sokkal inkább értékeli a kellemes légkört és a stabilitás
érzetét, semmint az előléptetést vagy a magasabb keresetet. Ennek eredményeképp a 45 év
felettiek kevésbé gyakran változtatják állásukat és kiszámíthatóbbak. Nagyon lojális
munkavállalók tudnak lenni, és rendkívül elhivatottak a cég iránt. Általában több ismerettel
rendelkeznek az adott szervezetről, és összevetve fiatalabb kollégáikkal, jobban ismerik az
üzleti szférát, melyben a szervezetük tevékenykedik.
A 45 év felettiek jobban elmerülnek a cég által végzett tevékenységekben, és a rájuk bízott
munkában. Széles rálátással rendelkeznek a szervezet tevékenységeire és racionálisabb
döntéseket hoznak. Érettebbek, érzelmileg stabilak, illő magatartást tanúsítanak, türelmesek
(a türelem az egyik erény, mely a fiatalokból gyakran hiányzik). Ezen kívül, több
felelősségérzettel rendelkeznek, és kötelességtudatuk erősebb. A sok éven át halmozódott
óriási szakértelem és tapasztalat lehetőséget teremt a 45 év feletti munkavállalók számára,
hogy precízen megállapítsák és értékeljék a feladatokat, és teljesítményüket. Ismerik a
határaikat és ezért vétenek kevesebb hibát. Fegyelmezettebbek, függetlenek, és nem
igénylik az irányítást olyan gyakran. Összehasonlítva fiatalabb kollégáikkal, ők elérhetőbbek
és mobilisabbak, mint amennyire tűnik, hiszen szilárd családi háttérrel rendelkeznek.
Szociálisan és pszichológiailag nagyobb teherbírással bírnak, mint a fiatalok. A közösség
érdekében tanúsított viselkedés gyakrabban megfigyelhető ebben a korcsoportban. Tudják,
hogyan osszák meg tudásukat és tapasztalataikat, szeretnek csapatban dolgozni. A fejlődés
és az együttműködés felé való irányultságuk olyan alkotóelemet adnak, ami enyhíti a merev
és hatékonyságelvű szervezeti kultúrát, ugyanakkor kedvező munka- és fejlődési
körülményeket teremt.
Az eltérő hozzáállás az előkészített feladatokhoz és a szervezeti kultúrához sok problémát
okozhat egy szervezeten belül. Jelenleg, nagy arányban, a vezetői pozíciókat baby boom,
vagyis a születésszám ugrásszerűen megnövekedett időszakának képviselői foglalják el,
illetve, gyakrabban, az X generáció tagjai. Ők nem fogadnak el semmilyen munkamodellt,
amely az övéktől eltérő. Elvárják a fiatal munkavállalóktól, hogy sajátos módon hajtsanak
végre feladatokat, és szeretnék, ha szerényebbek és elhivatottabbak is lennének.
A jelenleg létező szervezetek szervezeti kultúrája, melyet az X generáció képviselői
formáltak, olyan jellemzőkkel bír, melyek rendkívül fontosak a generációk közötti
együttműködéshez, nevezetesen:
•
•

•

Nagy hangsúly fektetése a hierarchiára. Ez magába foglal tiszteletet a felügyelő felé,
akire főnökként tekintenek, s nem mint partnerre.
Döntő alkotóelem a függőségi viszonyrendszer, amely kapcsolódik az adott szervezet
felépítéséhez. Ezért nem lehetnek a dolgozók teljes mértékben függetlenek,
szükséges munkájuk felügyelete.
Idősebb, tapasztaltabb emberek értékes tanácsai.
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4. A generációk közötti együttműködés előnyei a 45 év feletti
munkavállalók számára
A tapasztalt dolgozók számára a generációk közötti együttműködés különféle előnyökkel jár,
többek között:
•

A szakértelem és a tapasztalat nagyra értékelése, valamint annak a ténynek a
felismerése, hogy ő nélkülözhetetlen alkotóelem ahhoz, hogy a fiatal generációnak
bemutassa az adott szervezet felépítését és működését. Az idősebb dolgozó, aki
tudást és tapasztalatot oszt meg, tekintélyes személy nem csak a fiatalok, de a
kollégák és a felügyelők szemében is.

•

A tapasztalt dolgozó a mester szerepét veszi fel a kevésbé tapasztalt dolgozók
számára. Ő a tudás forrása az adott szervezetben, jól ismeri annak működését, illetve
az évek során megalkotott sajátos módszereit, melyekkel céljait megvalósítja.

•

Egy adott szervezet hatékony működésének érdekében a felelősséget átruházzák a
tapasztalt dolgozókra. Az új dolgozók csatlakozásának folyamata a céghez mindig
nehéz amiatt, hogy eltart egy bizonyos ideig, amíg a szervezeti felépítést és szervezeti
kultúrát megismertetik az újonnan érkezővel. Csak azok vezénylik le a folyamatot
eredményesen, akik a legjobban ismerik a szervezetet, és így, az egész egység
hatékonyságát növelik.

•

A tudás és tapasztalat felismerésének kultúrájának megteremtésére való lehetőség,
és ezzel egy időben annak a képnek a formálása, mely a fiatal dolgozókban kialakul a
45 év feletti személyekről. A tapasztalt dolgozók helyzete csak akkor javulhat, ha ők
maguk bizonyítják be, hogy egyedi tudással és tapasztalattal rendelkeznek, melyek
nélkülözhetetlenek egy szervezet számára, és ők készek ezeket megosztani a fiatal
dolgozókkal.

•

Partneri viszony kialakítása a tapasztalt és a fiatal dolgozók között (ez idáig, előbbiek
gyakran háttérbe szorultak és teherként tekintettek rájuk, s nem mint a szervezet
értékes tulajdonaira). A tudás átadás és információ áramlás javulása egy szervezeten
belül serkenti a dolgozók közti kapcsolatok fejlődését, és a dolgozók beilleszkedését.
Végső soron ez oda vezet, hogy a dolgozók különböző generációit a tudásuk alapján
különböztetik meg, de azt kiegészítőnek és szükségesnek tekintik ahhoz, hogy
biztosítsák a szervezet hatékony működését.

•

A kevésbé tapasztalt dolgozók gondolkodásmódjának megismerése az, ami segít
megérteni a világhoz és a munkához való viszonyulásukat. Ez, cserébe, a hatékony
kommunikáció és hatékony együttműködés módszereinek fejlődését eredményezi.

•

Azon készségek elsajátítása és fejlesztése a tapasztalt dolgozók által, melyek ahhoz
szükségesek, hogy átadják a tudást és megosszák a tapasztalatokat. Ezek a készségek
olyan területekhez kapcsolódnak, mint a személyek közötti kommunikáció, egy
kolléga erősségeinek és gyengeségeinek azonosítása (beleértve a kompetencia
hiányosságokat), módszerek kiválasztása, melyek alkalmasak lehetnek a fiatal
dolgozók számára bizonyos kompetenciák elsajátítására és további fejlesztésére,
valamint a kívánt hozzáállás kialakítása.
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•

Befolyást gyakorolni a hozzáállásra, és az együttműködés szabályaira a fiatal
generációkkal. A mester szerep lehetőséget ad a fiatal dolgozók viselkedésének
alakítására, a tapasztalat és tudás iránti tisztelet kiépítésére, valamint a tapasztaltak
pozícióinak biztosítására egy adott szervezetnél.

•

A szakmai kompetenciák és képesítések fejlesztése a fiatalokkal való együttműködés
során, valamint az ő értékeik felhasználása.
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5. Amit taníthatok a 30 év alatti dolgozóknak, és amit tanulhatok
tőlük
A generációk közötti tudás átadás és tapasztalat megosztás kölcsönös megértésen és az
együttműködő csoportok erősségeinek és gyengeségeinek kombinálásán kell, hogy
alapuljon, például:
• A 30 év alatti dolgozók kreatívak és sok új ötletük van, de azok megvalósításához
szükségük van a 45 év feletti dolgozók tapasztalatára. Idősebb mentorok
segítségével, párhuzamosan fejleszthetik magukat és hibákat kerülhetnek el.
• A 45 év feletti generáció hatalmas tapasztalattal bír, de nem érzik otthonosan
magukat a technológiai újítások használata során, és ezért vehetik hasznát a fiatalok
tudásának, akik minden nap új megoldásokkal dolgoznak.
Felmerülhet a kérdés, hogy a tapasztalt egyének mit taníthatnak fiatalabb kollégáiknak. A
munkaadók szerint a 30 éves vagy annál fiatalabb dolgozók legkeresettebb kompetenciái,
melyek fejlesztésre szorulnak, a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meghatározni és megindokolni a prioritásokat
megszervezni és gondosan kivitelezni a munkát
önállóan dolgozni és teljesíteni különböző feladatokat
felismerni és megoldani a problémákat
kezelni feszült helyzeteket
csapatban dolgozni
elkötelezettség és kezdeményezés
helyénvaló önértékelés (megérteni az erősségeket és a határokat)
hatékony kommunikáció

Az elvégzett vizsgálatok megerősítik, hogy az óriási szakmai tapasztalattal rendelkező
dolgozóknak fejlettebb a szociális kompetenciájuk, mint azoké a dolgozóké, akik újoncként
kezdenek dolgozni a szervezetnél. Legtöbb esetben ezek a dolgozók jól tudnak kommunikálni
az ügyfelekkel és a kollégákkal.
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AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ
TANULÁS LEHETŐSÉGEI A
KÖZSZFÉRÁBAN
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1. Áttekintés az élethosszig tartó tanulásról
Az élethosszig tartó tanulás (LLL – lifelong learning) “a tudás, az intellektuális képességek és
a gyakorlati készségek elsajátításának és fejlesztésének megszakítatlan folyamata az egész
élet során” (Lengyel Munka és Szociális Ügyek Minisztériuma, A pozitív öregedést támogató
nemzeti stratégiák a 2013-tól 2017-ig tartó időszakban, első vázlat, megjelent 2012. június
18-án) egy fontos, egyre nagyobb figyelmet kivívó téma. A következő bekezdésekben
szeretnénk rámutatni, hogyan és mikor tesznek előnyre szert a közszféra dolgozói az
élethosszig tartó tanulás segítségével.
Szükséges tudatosítani a LLL fontosságát, hiszen a benne rejlő lehetőség nem lett még
teljesen kiaknázva és fejlesztésnek még mindig lenne helye, ahogy azt a következő adatok is
mutatják: 2010-ben, a cseh lakosság csupán 7,5 %-a vett részt a LLL-ben, ami majdnem 2 %kal alacsonyabb az európai 9,1 %-os átlagnál. A partnerországok közül, megfigyelhetjük, hogy
az emberek kisebb százalékban vesznek részt a LLL-ben, Belgiumban (7,2%), Görögországban
(3,0%), Olaszországban (6,2%), Lengyelországban (5,3 %) és Bulgáriában (1,2 %).
Az élethosszig tartó tanulás felölel minden jelentős tanulási folyamatot – hivatalosat,
félhivatalosat, köznapit, vállalva tudás és készségek fejlesztését személyes, polgári,
társadalmi és/vagy foglalkoztatási célokból.
Az élethosszig tartó tanulásnak két nagyon fontos aspektusa van:
• gazdasági vetület – kapcsolódva a versenyképesség fejlesztéséhez, a foglalkoztatás
növeléséhez, rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazásához, a munkahelyek
minőségének és a munkaerő mobilitásának növeléséhez;
• társadalmi vetület – társadalmi összetartás, gazdasági és pénzügyi egységesítés,
kulturális, etnikai és nyelvi korlátok áthidalása.
A tanulási folyamatok hatékony kivitelezése a következő elveken alapul:
• A tanulási tevékenységeknek hozzá kell járulniuk a szervezeti célok eléréséhez.
• Az osztályok vezetőinek aktívan részt kell venniük a tanulási programok
fejlesztésében és kivitelezésében, valamint lehetőségek biztosításában az elsajátított
tudás és készségek alkalmazására.
•

A tanulási tevékenységeknek összhangban kell lenniük a munkavállalók igényeivel is –
kielégítőnek és időszerűnek kell, hogy tekintsék a pozícióikhoz és karrierjük
előmenetéhez.

•

A tanulási tevékenységeknek a szervezeti kultúrához is kapcsolódnia kell.

•

A tanulási tevékenységeket a fővezetőségnek is támogatnia kell.

•

A döntést, hogy ki, mikor és hogyan vesz majd részt a tanulási folyamatokban,
közösen kell meghoznia a munkavállalónak, az osztályvezetőnek és a Humán
Erőforrás osztálynak.

•

Lehetőségeket kell biztosítani a megszerzett tudás és készségek alkalmazására,
valamint határozott támogatást kell nyújtani valamennyi érdekelt fél nevében.

•

A tanulási folyamat résztvevőinek erősen motiváltnak kell lenniük.
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2. Az élethosszig tartó tanulás formái/módszerei a közszférára
fókuszálva
Általánosságban a tanulás három típusra osztható: hagyományos tanulás, távtanulás (amikor
egy része interneten zajlik) és kombinált tanulás (a hagyományos és az internetes
egyvelege).
A hagyományos tanulás általában képzési központokban vagy a szervezeteken belül valósul
meg.
Két alapformája van a szervezeteken belül:
•
•

munka közbeni tanulás;
munkán kívüli tanulás.

2.1. Munka közbeni tanulás
A munka közbeni tanulásnak a következő előnyei vannak a szervezet szempontjából:
•
•
•
•

általában rendkívül költséghatékony;
a dolgozók ténylegesen eredményesek;
gyakorlat és tanulás egyszerre;
képzés “rendes” kollégák mellett;

.
Természetesen néhány hátrányt is figyelembe kell venni:
•
•
•
•

a minőség függ a képző személy képességétől és a ráfordítható időtől;
a rossz szokások átadhatók;
a tanulási környezet nem biztos, hogy rávezető;
várható a munka megszakítása.

A következő módszerek használhatók a munka közbeni tanulás során:
•
•
•
•
•

bemutatás/instrukciók – a munkafolyamat bemutatása a képzésben résztvevő személynek;
munka körforgás – ahol a képzésben résztvevő számos feladatot kap egymás után
tapasztalatszerzés céljából, a tevékenységek széles skáláját érintve;
projektek – a dolgozók egy tervező csapathoz csatlakoznak; ezáltal betekintést nyernek az
üzlet más részeibe és lehetőségük nyílik új tevékenységekben részt venni;
oktatás – szakmai partnerkapcsolat egy tanácsadó oktató és egy ügyfél között (egy dolgozó
vagy dolgozók egy csoportja);
mentorság – szakmai kapcsolat egy mentor (egy tapasztaltabb dolgozó) és egy mentorált (egy
kevésbé tapasztalt dolgozó) között.

Az utóbbi két módszert fogjuk előtérbe helyezni, mivel nemrég kerültek bemutatásra az
üzleti szférában, illetve a közszférában, és sikeresen hozzájárultak a generációk közötti
kapcsolatok fejlesztéséhez.
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2.1.1. Tanácsadó oktatás
A nemzetközi Tanácsadó Szövetség a tanácsadó oktatást a következőképpen határozta meg:
“szakmai partnerkapcsolat egy képzett tanácsadó oktató és egy egyén vagy csapat között,
ami elősegíti rendkívüli eredmények elérését, melyek az egyén vagy a csapat által kitűzött
célokon alapulnak. A tanácsadó oktatás során az egyének azon készségekre és feladatokra
koncentrálnak, melyek ahhoz szükségesek, hogy sikeresen elérjék az ő szempontukból ide
kapcsolódó eredményeket.”
A folyamat alapja párbeszéd egy egyén vagy csoport és egy szakképzett tanácsadó oktató
között. A beszélgetés központjában az ügyfelek által kiválasztott téma áll. A témát gyakran a
szakmai hátterük adja: egy fontos határidőhöz közeledő kihívás megoldása; tudásuk
növelésének igénye; a képességeik növelésének igénye egy fontos feladat végrehajtása
érdekében; az általános munkavégzési színvonal emelése. A személyes, illetve életcélok
általában erősen kötődnek az üzleti életben nyújtott teljesítményünkhöz. Ebből a
szempontból, a tanácsadó oktatás ezeket, vagy hasonló célokat is érinthet: személyes
erősségek azonosítása és nyomatékosítása; kommunikáció vagy vezetői stílusok fejlesztése;
igény a mérlegelő döntésekre az élettel és a karrierrel kapcsolatban; munka és magánélet
egyensúlya; személyes szervezettség és életvezetés.
Az alábbi 3-as számú táblázat az előnyöket mutatja mind a szervezet, mind a dolgozó
számára.
3. Táblázat: A tanácsadó oktatás előnyei

Előnyök a szervezet számára

Előnyök a dolgozók számára

Az egyén tehetségének, benne rejlő
lehetőségeinek teljesebb kihasználtsága

Egyéni teljesítmény/célkitűzések/célok
fejlesztése

Elkötelezettség az egyén és annak fejlődése
iránt

Növekvő nyitottság a személyes tanulás és
fejlődés iránt

Magasabb szervezeti
teljesítmény/termelékenység

Egy specifikus munkához kötődő ügy
megoldásának azonosítása

Megnövekedett kreativitás/tanulás/tudás

Nagyobb tulajdon és felelősség

Belülről motivált emberek

Fejlett öntudat

Új kultúra/vezetési stílus könnyebb átvétele

Fejlett specifikus készségek és viselkedés

Fejlett kapcsolat emberek és osztályok
között

Világosabb szerepek és célok
Viselkedési /teljesítmény-beli nehézségek
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2.1.2. Mentorálás
A mentorságot leggyakrabban olyan szakmai kapcsolatként határozzák meg, melyben egy
tapasztalt személy (a mentor) abban segédkezik egy másik személynek (a mentoráltnak),
hogy sajátos készségeket és tudást fejlesszenek, melyek hozzájárulnak a kevésbé tapasztalt
személy szakmai és személyes fejlődéséhez.
A mentorálás egy hatásos személyes fejlődési és képességeket megerősítő eszköz.
Hatékonyan nyújt segítséget az embereknek karrierjük előmenetelében, és egyre
népszerűbbé válik, amint a benne rejlő lehetőségeket felfedezik. Ez egy partnerkapcsolat két
ember között (a mentor és a mentorált), akik rendszerint hasonló területen dolgoznak,
illetve hasonló tapasztalatokkal rendelkeznek. Kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló
segítőkész kapcsolat.
Az alábbi 4-es számú táblázat mutatja az előnyöket a szervezet, a tapasztaltabb dolgozók (a
mentorok) és a kevésbé tapasztalt dolgozók (a mentoráltak) számára.
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4. Táblázat: A mentorálás előnyei

A stratégiai üzleti kezdeményezések növelése
A dolgozók megtartásának ösztönzése
Beviteli költségek csökkentése
Termelékenység fejlesztése
Az szervezet osztályai közti információblokk elvének felszámolása, mely hátráltatja az
együttműködést és az osztályok vagy csoportok között
Értékes tudással és információval való rendelkezés
A tudásátadás előrébb helyezése a puszta információszerzésnél, és a hosszú ideje ott
dolgozók által átadott gyakorlati tapasztalat és tudás megőrzésének ösztönzése
Szakmai fejlődés növelése
Értékes tudással vagy információval rendelkező dolgozók összekötése olyan dolgozókkal,
akiknek ezen információkra szüksége van
Külső szakértők helyett a saját dolgozók alkalmazása belső szakemberekként a szakmai
fejlődés érdekében
Multikulturális munkaerő megteremtésének támogatása, kapcsolatteremtés különféle
dolgozók között, egyenlő hozzájutási lehetőségek nyitása a mentoráláshoz
Egy mentori kultúra megteremtése, mely folyamatosan támogatja az egyes dolgozók
fejlődését
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Előnyök a tapasztaltabb dolgozók számára

Előnyök a kevésbé tapasztalt dolgozók
számára

Nagyobb rálátással bírnak a mentorált
háttere és története által, ami segítheti a
mentor szakmai és személyes fejlődését

Szert tehetnek szakértő ismeretekre a
mentor segítségével

A szakértelem megosztásából
elégedettség érzése

fakadó

A mentor karrierje új lendületet kap
Szövetséges nyerése a szervezet jólétének
támogatása által
Új ismeretek szerzése a szervezet más
területeiről

Véleményezik
munkájukat
kulcsfontosságú területeken, úgy, mint
kommunikáció,
személyek
közti
kapcsolatok,
technológiai
ismeretek,
változás a vezetői készségeket illetően
Olyan gondolkodásmód kifejlesztése, mely
rávilágít, mi szükséges a szakmai
fejlődéshez a szervezeten belül
Olyan készségek, tudás megszerzése,
melyek személyes céljaikat támogatják
Hálózatot
alkotnak
egy
befolyással bíró dolgozóval

nagyobb

Ismeretek
szerzése
a
szervezet
kultúrájáról és kimondatlan szabályokról,
amik elengedhetetlenek a sikerhez; ennek
eredményeként gyorsabb alkalmazkodás a
szervezet kultúrájához
Baráti hallgatóság a feszült helyzetek,
illetve sikerek megbeszélésére

Nagyon fontos tudni, hogy mikor érdemes tanácsadó oktatást, és mikor mentorálást
alkalmazni.
Tanácsadó oktatást érdemes mérlegelni:
•
•
•
•
•

amikor egy szervezet arra törekszik, hogy fejlessze dolgozóit speciális ismereteket érintően,
teljesítményt irányító eszközökkel, illetve a közvetlen vezető bevonásával;
amikor egy szervezet rendelkezik bizonyos számú tehetséges dolgozóval, akik nem felelnek
meg az elvárásoknak;
amikor egy szervezet bevezet egy új rendszert vagy programot;
amikor egy szervezeten belül egyének egy kisebb csoportjának (5-8 fő) szüksége van
fejlettebb kompetenciákra adott területeken;
amikor egy vezető beosztású személynek van szüksége segítségre megnövekedett
felelőséggel járó új készség elsajátításához.
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Mentorálást érdemes megfontolni:
•
•
•
•
•

amikor egy szervezet arra törekszik, hogy jobbá tegye a vezetőit, illetve fejlessze azt a
tehetséget, amivel sikerre viheti a céget;
amikor egy szervezet célja a különböző dolgozók fejlesztése, ezáltal olyan korlátok
megszüntetése, ami gátolja sikerüket;
amikor egy szervezet a dolgozói még teljesebb fejlesztésére törekszik oly módon, amely
hozzájárul adott készségek/kompetenciák megszerzéséhez;
amikor egy szervezet szeretné megtartani azt a belső szakértelmet és tapasztalatot a jövő
generációi számára, mellyel most a baby boom generációjának tagjai rendelkeznek;
amikor egy szervezet olyan munkaerőt kíván teremteni, akik egyensúlyban tartják a szakmai
és a személyes oldalukat.

2.2. Munkán kívüli tanulás
A munkán kívüli tanulásnak a következő előnyei vannak a szervezet számára:
• szélesebb körű készségek, illetve képzettség megszerzésére van lehetőség;
• külső szakértőktől lehet tanulni;
• a dolgozók nagyobb önbizalommal vághatnak neki a munkának.
Természetesen hátrányokat is meg kell említeni:
• emelkedő költségek, például az utaztatás és szállás;
• a dolgozó munkaideje, és annak várható eredménye csökken;
• az új dolgozóknak szüksége lehet további képzésre az elinduláshoz;
• a dolgozók új készségek/képzettség birtokában jobb munkahelyeket célozhatnak
meg.
Az alábbi módszerek alkalmazhatók a munkán kívüli tanulás során:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

előadás
ötletelés
esettanulmányok
megbeszélések
szerepjátékok
kis csoportok
viták
bemutatás
szimuláció

2.2.1. Internetes tanulás vagy e-learning
Az internet segítségével való tanulás a rugalmas és távolból történő tanulás egy olyan típusa,
ahol a technológia teszi lehetővé a tanulást bárhol és bármikor. Az internetes tanulás két
típusát különböztetjük meg: egyidejű és nem egyidejű.
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A Gyors Internetes Tanulás blog szerint egy szervezet a következő módokon tud előnyre
szert tenni az internetes tanulás segítségével:
• Az e-learning hozzájárul a szervezet céljainak sikeres eléréséhez:
 csökkenti a képzési és anyagköltséget
 növeli az egyéni teljesítményt
 szabványosítja a tanulási folyamatot
• Az e-learning fellendíti a tanulók fejlődését:
 elérést biztosít valódi időben
 lehetőséget ad a tanulóknak hibáik kijavítására miközben ismétlik a tanulás során
kapott feladatokat
 egyéni igényekre szabja a tanulást
• Az internetes tanulás támogatja a tanuló szervezetet:
 folyamatos elérést biztosít forrásokhoz
 a tudásról együttműködés és kommunikáció útján gondoskodik
 ösztönzi az információk és források megosztását
 különféle tanulási lehetőségeket ajánl fel, amik közül a dolgozók választhatnak
fejlődésük érdekében

2.2.2. A kombinált tanulás
Világosan látszik, hogy elvek szólnak mind a hagyományos, mind a távtanulás, különösen az
interneten történő tanulás mellett és ellen is. Ezért az elmúlt években a kombinált tanulás
vált hatékony tanulási módszerré. Az ASTD 2001 kormányriport megfogalmazása szerint: a
kombinált tanulás a tanulási célkitűzések elérését segíti elő a “megfelelő” tanulási
technológiát alkalmazva és társítva azt a “megfelelő” személyes tanulási módszerrel, hogy
átadja a “megfelelő” készségeket a “megfelelő” személynek a “megfelelő” időben.
A módszert alkalmazva az alábbi előnyökre tesz szert egy szervezet:
•
•
•
•

hatékonyság fejlődése;
a közönség szélesebb körű elérése;
optimalizált fejlesztés időben és költségekben;
jobb üzleti eredmények.
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3. A 30 év alatti tanulók jellemzői
A tanulást és a tanulási módszereket illetően, a 30 év alatti fiatalabb munkaerő esetében a
technológia egyeduralmáról beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy a fiatalabb generációk
merőben eltérő módon tanulnak az előző generációkhoz képest. A fiatal dolgozók tanulása
jellemzően aktív és együttműködő, szemben az idősebb dolgozókéval és az ő tanulási
stílusukkal, ami leginkább a “passzív olvasásra” emlékeztet. Számos felmérés megerősítette,
hogy a fiatalabb dolgozók üdvözlik a munkahelyen biztosított tanulási lehetőségeket és
magasabb elvárásaik is vannak, amikor tanulásról van szó.
A fiatalabb dolgozók egy fő jellemzője, hogy előnyben részesítik a gyakorlatot az elmélettel
szemben. Ez különösen a technológia villámgyors fejlődésének tudható be. Szintén ez az oka
annak, hogy a fiatalabb generációk sokkal inkább szeretik megtalálni a szükséges
információt, mint összegyűjteni azokat, vagy memorizálni a tényeket.
Alább említjük a fiatalabb dolgozók tanulási sajátosságait és választásait, melyeket számos
kutatás vizsgált (Honoré és Schofield, 2010):
•
•
•
•
•
•

Kevésbé tolerálják a késést és az ún. azonnali jelleget igénylik;
A probléma alapú tanulás érdekes számukra (kedvezőbbnek ítélik a próba és hiba
megközelítést a probléma megoldásánál);
Elképzelhető a kisebb koncentráció és annak rövidebb időtartama;
Többrétű tevékenységek párhuzamosan (például tanulás közben zenehallgatás);
Szemléltető típusú és átfogó tanulás (a tanulók irányultsága a nem egyenletes és nem sorba
rendezett tanulás felé mutat);
Együttműködő tanulás (hálózatban, aktív részvétellel és a kapcsolatot tartva).

3.1. A 30 év alattiak kompetencia hiányosságai és tanulási igényeik
Fiatalok, akik kikerülnek a munkaerőpiacra, elméleti tudással gyakran fel vannak vértezve,
mégis, a gyakorlati ismereteik, melyek a sikeres munkaerő piaci jelenléthez szükségesek, a
munkaadók szerint hiányosak. A diplomások hiányosságait a kulcsfontosságú
kompetenciákat illetően, a nemzeti gazdaság bizonyos szféráiban, számos intézmény
vizsgálta, például a Cseh Szakképzési Intézet rendszeres VIP Karrier nevű projektjében. Itt
ismertetjük a projekt eredményeit.
A projekt számos felmérés létrejöttét eredményezte, melyek az egyes gazdasági szektorokra
fókuszáltak. A fiatal diplomások ügyével a gazdaság “intellektuális ágazatának” felmérése
foglalkozott, “A foglalkoztatók igényei és a diplomások felkészültsége” címmel (Kalousková,
2007). Az “intellektuális ágazat” a pénzügyi, az ingatlan, valamint a közigazgatás, oktatás,
egészségügyi és szociális ellátás, illetve a köz- és szociális intézmények szféráiból áll.
A kutatási eredmény a diplomások kulcsfontosságú kompetencia hiányosságainak
elemzésére összpontosult, ahogy ezeket a munkaadók látják. A következő tényeket
emelendők ki:
•

Tekintettel a lakosság összes csoportjára oktatási szempontból, a munkaadók igényüket
fejezték ki legfőképp a kommunikációs, valamint problémamegoldó készségek, és a
felelősségvállalás képességének fejlesztésére.
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• A szakképzésben részt vett dolgozók csoportjára vonatkozóan, a munkaadók
fejlődést leginkább a felelősségvállalást, az információkezelést és a digitális
technológiák használatát érintően várnak el.
• A technikusi (szakmai) képzésben részt vett, érettségi bizonyítvánnyal rendelkező
dolgozókat tekintve, a foglalkoztatók mindenekelőtt idegen nyelveken való
gördülékenyebb kommunikációt, jobb problémamegoldó képességet, megosztott
felelősségvállalást, digitális technológiák használatát és jobb információkezelést
várnak el.
• A harmadfokú technikusi oktatásban részt vett dolgozók tekintetében, a válaszadók
ugyanazokat a problémákat nevezik meg, mint a másodfokú technikusi képzésben
részt vett dolgozók esetében. Általánosságban, a harmadfokú technikusi oktatásban
részt vett dolgozókat felkészültebbnek tekintik a munkájukra, mint a másodfokú
technikusi képzésben részt vett munkavállalókat. Ilyen következtetésre jutunk annak
a ténynek köszönhetően, hogy a foglalkoztatók kevesebb hangsúlyt fektetnek a fent
említett képességek fejlesztésének szükségességére a dolgozók e csoportjában. A
munkaadók mindamellett kiemelik, hogy szükséges több figyelmet szentelni ennek a
csoportnak a csapatmunkát érintő készségeire.
• Az egyetemi diplomával rendelkezők osztoznak az előző csoportok jellemzőiben.
Habár, az ettől a csoporttól elvárt készségek szintje általában magasabb, mint a
harmadfokú technikusi képzésben részt vett dolgozók esetében. A munkaadók
értékelnék, ha az egyetemi oktatásban nagyobb hangsúlyt kapna a döntéshozói
képesség fejlesztése.
Összességében, a képzési és tanulási lehetőségeknek igazodniuk kellene egy adott pozíció, és
maguk a fiatalabb munkavállalók sajátos jellemzőihez. a generációs különbségeket is
számításba kellene venni. A foglalkoztatóknak fel kellene ismerniük a 30 év alatti dolgozóik
tanulási és képzési lehetőségeinek, valamint további fejlődésüknek fontosságát.
Miközben élethosszig tartó tanulási lehetőségeket teremtünk a fiatal tanulók számára, nem
szabad elfelejteni, hogy a tanulásnak a munkavállalóhoz és az ő egyéni igényeikhez kell
igazodnia. A tanulás legyen jól felhasználható és kötődjön a való élet tapasztalataihoz. Elég
időt kell biztosítani a felmerülő kérdésekre és az új ötletekre, a tanulásnak egy támogató és
nyitott környezetben kell folynia. Továbbá több generáció együtt tanulása (együttműködése
közös projektek vagy feladatok során) egy előnyökkel járó kölcsönös tanulási lehetőségnek
tekinthető. Különböző korú dolgozók együttműködése a tanulási feladatok során lebonthatja
a sztereotípiákat és az előítéleteket. A tanácsadó oktatás és a mentorálást pozitívan
befolyásolja a fiatalabb dolgozókat, illetve munkahelyi céljaikat, feladataikat.
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3.2. Hatékony tanulási/tanítási módszerek a 30 év alatti dolgozók számára
Számos tanulási és oktatói módszer létezik a 30 év alatti dolgozók számára, többek között a
generációk közti együttműködés, amit különböző európai országokban különböző
mértékben alkalmaznak. Mi azonban szeretnénk kiemelni a leghatékonyabb módszereket,
melyek már hasznosnak és előnyösnek bizonyultak a célcsoport szempontjából.
Mentorálás, tanítás, tanácsadó oktatás
Idősebb dolgozók, akik tapasztalattal és értékes szakértelemmel rendelkeznek, mentorai
lehetnek a fiatalabb és kevésbé tapasztalt kollégáiknak. Ez egy előnyökkel járó helyzet
mindkét résztvevő fél számára. Az idősebb dolgozók jobban érezhetik a megbecsülést és
tiszteletet a hosszú időn át szerzett tapasztalataik miatt. Szintén alkalmazhatják az
együttműködést fiatalabb kollégáikkal a saját fejlődésük érdekében is. A diplomások számára
a mentorálás azt is jelentheti, hogy a kezdeti képzésükhöz szükséges idő lerövidül. Mi több,
azt fogják érezni, hogy bármikor kérhetnek segítséget vagy tanácsot, amikor valamilyen
nehézség felmerül. Így a munkaadók biztosítják a szervezeti szakértelem átadását cégen
belül és megakadályozzák annak elvesztését. A mentorálás hatékony felhasználása így
hozzájárulhat mindkét dolgozói csoport megelégedettségéhez.
Előadás
Idősebb dolgozók nem csak tanítói vagy mentori szerepet tölthetnek be, hanem a cég
tanárai-előadói is lehetnek, és oktatáson, valamint tanfolyamokon keresztül adhatják át
tapasztalataikat a fiatalabb generáció dolgozóinak.
Különböző korú csapatok
A dolgozók csapatmunkája jelentős versenyelőnyt mutat a munkaadó számára. A
csapatmunka megteremtése során nem csak a dolgozók személyiségéből és szakmai
hátteréből adódó különbségekből kovácsolódhat előny, hanem a korbeli eltérésből is. A
dolgozók közötti különbözőség jelentősen hozzájárulhat új megoldások felismeréséhez,
valamint a kreativitás és teljesítmény növeléséhez.
A generációk közti együttműködés ezen formái különösen fontosak a közszférában, mert a
dolgozók korbeli összetétele itt kivételesen sokszínű. A mentorálást alkalmazzák például az
egészségügyi szférában és a gyógyszerészeti szakmákban. Generációk közti együttműködés
az oktatásban is alkalmazható, hogy támogassa a kölcsönös együttműködést a tapasztaltabb
és a kevésbé tapasztalt tanárok között. Több generációs csapatok szerveződése komoly
kihívást jelent például a közszférában, ahol meglehetősen nagyok a korbeli eltérések.
A munka körforgása és újrafoglalkoztatás
A generációk közti együttműködés támogatása megvalósítható a munkafeladatok
körforgásával is különböző pozíciók és munkahelyek dolgozói között. A munka így az idősebb
dolgozók igényeihez is igazítható, akik számára bizonyos feladatok már túl megterhelőek
lehetnek. A munka körforgása hozzájárul a dolgozók fejlődéséhez és tanulásához is.
A projekt központú megközelítés és a lineáris kommunikáció támogatása
Magánvállalkozások projekt irányultsága, illetve cégeken belül a különböző osztályok
kommunikációjának támogatása nagy mértékben elősegítheti az együttműködést eltérő
korcsoportok tagjai között. Továbbá, pozitív hatással lehet a szervezet termelékenységére is.
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A munka rugalmas szervezése
A rugalmas szerveződésű munka eszközt biztosít a munkaadók számára, hogy igényt
tarthassanak azokra az idősebb dolgozókra, akik már nem képesek megszabott munkaidőben
dolgozni. Annak ellenére, hogy a fiatal generáció az idősebb dolgozók rugalmas munkaidejét
egyfajta diszkriminációnak tekintheti, léteznek módszerek, amik segítségével a generációk
közti együttműködés mindkét generáció számára előnyökkel jár. Ez érinti például a
részmunkaidős foglalkoztatás vagy a munkamegosztás lehetőségét.
Nem hivatalos tanulás
Ez a módszer olyan készségeket és kompetenciákat segít fejleszteni, amelyek hivatalosan el
nem ismertek, de nagyon előnyösek a tapasztalatszerzés során. Ez a tanulási típus magába
foglalja például a részvételt különböző konferenciákon, szemináriumokon, workshop-okon
vagy tanfolyamokon, illetve cégen belüli képzést, vagy felépített online tanulást. A nem
hivatalos képzés eredményeit bizonyos körülmények között lehet értékelni. Ezt a tanulási
fajtát a közszféra intézményeiben szervezik.
Kötetlen tanulás
A kötetlen tanulás nem szervezett és nincs felépítve. Ez a tanulási típus azokat a készségeket
adja, melyeket élet- vagy munkatapasztalat újtán szerzünk. A kötetlen tanulás nagyon
előnyös lehet a generációk közti együttműködés tekintetében. Fiatal dolgozók (időnként
akaratlanul) tanulhatnak tapasztaltabb kollégáiktól és így tehetnek szert új készségekre és
kompetenciákra.
Távtanulás, kombinált tanulás
A közszféra néhány munkaadója ajánl fel távtanulási vagy kombinált tanulási kurzusokat a
dolgozók számára. Ez a típusú tanulás segít a dolgozóknak önállóan és a saját
időbeosztásukkal összhangban tanulni. Tanulhatnak passzív vagy interaktív környezetben, és
rendelkezésükre áll egy oktató. A kombinált tanulási tanfolyamok magukba foglalnak
személyes találkozásokat és közvetlen visszajelzést.
Ezen módszerek használata hozzájárulhat a kölcsönös együttműködéshez a közszféra
fiatalabb és idősebb dolgozói között, és így segíthet egy pozitív tanulási és munkakörnyezet
kialakításában is.
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4. A 45 év felettiek jellemző tulajdonságai
A 45 év felettiek körülbelül 25-30 évvel ezelőtt végezték tanulmányaikat egy, a maitól eltérő
politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai környezetben. A munkaerőpiac máshogy
működött, a szakmai siker eléréséhez más fajta végzettség volt szükséges és általánosságban
is, másféle kompetenciák biztosították az állandó munkaviszonyt. A lehetőségek az új
készségek és kompetenciák megszerzésére szintén eltértek a maitól. Az élethosszig tartó
tanulás nem volt olyan széles körben elterjedt, mint napjainkban és máshogy is értelmezték.
A 45 év felettiek sok olyan előnnyel rendelkeznek, melyeket figyelembe kellene venni a
tanulási folyamatban. A leggyakrabban emlegetett erősségeik között26 találhatunk például
nagy tapasztalatot, különböző szituációk felmérésére vonatkozó tulajdonságokat,
problémamegoldó képességet, felelősségteljességet és fegyelmet. Ezenkívül minden
érettebb tanuló 27 szeretne ismereteket szerezni, belső motiváció hajtja és hajlandó is
tanulni. Mivel tanulás-központú, akár egyedül is tanulhat. A 45 év feletti tanulók a tanulási
folyamat során fejlesztik a tudásukat, összevetik azt az új információval, s főleg a gyakorlati
szempontokra és lehetőségekre koncentrálnak, mivel ezeket a munkahelyen tudják
használni. Ezenkívül ezek a tanulók az összetettebb problémákat viszonylag könnyen
elemzik. A gyerekekhez, vagy fiatalokhoz hasonlítva (20, 30, vagy még 40 év felettiekhez
viszonyítva) személyiségük, attitűdjeik érett, bár nem annyira rugalmasak, ha arról van szó,
hogy milyen tanulási módszerrel szeretnének tanulni.
Egy 45 év feletti tanulóban rejlő lehetőségeket a korábbi tanulmányai határozzák meg. Ebből
az okból kifolyólag fontos, hogy aktívak maradtak-e és szándékosan kézben tartották-e az
intellektuális fejlődésüket, vagy inkább alkalomszerűen tanultak csupán, esetleg egyáltalán
nem is tanultak. Tényleg figyelembe kell venni a különböző tanulmányi előtörténeteket,
amikor a 45 év feletti közszférában dolgozókat oktatják – néhány dolgozónak lehet, hogy
szüksége van bevezető kurzusokra/tréningekre, vagy felzárkóztató órákra, különösen akkor,
ha olyanokkal tanulnak együtt, akik nemrég végeztek a középiskolai, vagy egyetemi
tanulmányaikkal, s akiknek tudása korszerűbb. Jó példa erre a modern technológiák
használata, mivel a kor és a bizonyított képességek között összefüggés van: minél fiatalabb
valaki, annál gyakrabban használja az IKT-t szakmai célokra.
A 45 év felettiek csoportja kor szempontjából szintén nem homogén – ez is az oka annak,
hogy nem csupán az életük és szakmai tapasztalatuk különböző, hanem a továbbtanuláshoz
való hozzáállásuk, tanulási stílusuk és tanulásra való képességeik is. A csoportról: 28
• a középkorú dolgozók abban az életszakaszban vannak, ahol már elkezdik érzékelni az
életközépi válság tüneteit és mérlegre teszik eddig elért eredményeiket – ennek a
mérlegelésnek az eredménye nagy hatással van az élethosszig tartó tanuláshoz való

26

Az ausztriai Kereskedelmi Kamara kiadványai: Ältere ArbeitnehmerInnen – das Herzstück im Unternehmen.
Argumente für das Marktpotenzial der Zukunft, Wien 2006, p. 8
27
Összehasonlításra: M.S. Knowles, E.F. Holton, R.A. Swanson (Ed.), Edukacja dorosłych, PWN, Warszawa
2009.
28
Az érett kor a 42-63 évesekre vonatkzok. Összehasonlításra: E. Gruber, M. Kastner, A. Brünner, S. Huss, K.
Kölbl, Arbeitsleben 45plus. Erfahrung, Wissen und Weiterbildung. Theorie trifft Praxis.,
Hermagoras/Mohorjeva, Klagenfurt/Celovec, 2007, p. 195-196
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hozzáállásukra, valamint arra, hogy hogyan használják ki a magukban rejlő
lehetőségeket, kreativitásukat;
• ha a mérlegelés eredménye pozitív, a 45 év felettiek elérik a lehető legnagyobb
intellektuális fejlődést, s ha aktívak maradnak, évekig ezen a szinten tudnak
maradni29; ha azonban az eredmény negatív, nem hajlandóak tovább fejlődni, vagy új
készségeket és kompetenciákat elsajátítani, kétségbeesetten ragaszkodnak a korábbi
állapotokhoz, és ellenszenvet éreznek a fiatalabb dolgozókkal szemben, akik
számukra potenciális fenyegetést jelentenek;30
• Az életközépi válságon való túljutás új lehetőségeket teremt a szakmai fejlődésre,
kiszélesíti a tanulással kapcsolatos látóhatárt,31 új lehetőségeket nyújt az élethosszig
való tanulásra, növeli a vezetéssel és tervezéssel kapcsolatos érdeklődést, lehetővé
teszi a jelenlegi tudás fejlesztését és további tapasztalatok megszerzését.
A 45 év feletti tanulók szintén rendelkeznek egy-két hátránnyal, melyeket figyelembe kell
venni a tanulási folyamat és program megtervezésénél, biztosítva ezáltal hatékonyságukat és
sikerességüket. A leggyakrabban megállapított gyengeségeik a következők: tanulási
stratégiák és technikák ismeretének hiánya, új információ gyenge értelmezése kontextus
hiányában, logikai asszociációk nem megfelelő demonstrálása, vagy nem elég gyors ütemben
való bemutatása. Az itt említett hiányosságok leküzdése ugyanolyan fontos, mint a dolgozók
kompetencia szintjének folyamatos értékelése, valamint lehetőség biztosítása arra, hogy
kompetencia-beli hiányosságaikat le tudják küzdeni.

4.1. 45 év felettiek kompetencia-beli hiányosságai és tanulási szükségletei
A 45 év felettiek kompetencia-beli hiányosságainak és tanulási szükségleteinek felmérése a
MUME – Modern Egyetem a Modern Európában projekt céljából készült a kulcsfontosságú
kompetenciák kontextusában. Egy másik jelentéssel együtt, mely a különböző országokról
szóló nemzeti jelentések alapján készült Belgiumban, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban,
Finnországban, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban és Lengyelországban, arra
a megállapításra jutottak, hogy az általános kompetenciák nagy szerepet játszanak a
munkaerőpiacon. Egy munkavállaló az alapvető szakmai készségeit csak a munkahelyen
tudja megszerezni, bár az egyénnek rendelkeznie kell bizonyos képességekkel, melyekre
alapozva fejlesztheti készségeit. Ezért lehetséges, hogy az Európai Parlament és Tanács
Javaslatában megfogalmazott kompetenciákra úgy tekinthetünk, mint a 45 év feletti
dolgozók által birtokolt legértékesebb kompetenciákra. A kompetenciák közötti különbség,
valamint a tréningek szükségessége mindenek előtt a civilizációs előrehaladásból, új
technológiák bevezetéséből és a gazdasági életben bekövetkezett változásokból ered. A
hiány olyan területeken jelenik meg, ahol fontos, hogy a tudás és a készségek folyamatosan
naprakészek legyenek. Az 5. táblázat azokat a területeket mutatja be, ahol a hiány
csökkentése lenne szükséges.

29

Összehasonlításra: B.C.J. Lievegoed, Lebeskrisen, Lebenschancen. Die Entwicklung des Menschen zwischen
Kindheit und Alter, Kösel, München 2001, p. 81.
30
Összehasonlításra ibidem, p. 92.
31
Összehasonlításra ibidem, p. 93-95.
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5. Táblázat: Kulcsfontosságú kompetenciák hiánya a 45 év feletti csoportnál

anyanyelven történő
kommunikáció
idegen nyelven történő
kommunikáció

az egyén képessége arra, hogy kifejezze, bemutassa magát
mások előtt; nyilvános beszéd megtartására való készség
idegen nyelvismeret (angol és/vagy német); feladat:
azoknak az embereknek, akik nem beszélnek semmilyen
idegen nyelvet –legalább egy idegen nyelv kommunikációs
szintű elsajátítása, azoknak pedig, akik már beszélnek
valamilyen idegen nyelven – a beszéd folyékonyabbá tétele

matematikai kompetencia,
valamint a tudománnyal és
technológiákkal kapcsolatos
alapvető kompetenciák

képesség statisztikai adatok magasabb szintű elemzésére,
komplex diagramok megértésére és ismertetésére,
különösen, ha az a modern technológia használatát igényli
– itt kell megjegyezni, hogy a kompetencia szint
nagymértékben függ az egyén korábbi tanulmányaitól,
fogékonyságától,
valamint
az
elvégzett
munka
természetétől

digitális kompetencia

az IKT hatékony használatára való képesség, a modern
technológia használatával kapcsolatosan felmerülő
ellenérzés és az akadályok leküzdésére való képesség

a tanulás tanulása

a modern tanulási és tanítási módszerek, technikák
ismerete, tanulással kapcsolatos készségek, aktív
hozzáállás az élethosszig tartó tanulás által nyújtott
lehetőségekhez

társadalmi és polgári
kompetenciák

csapatmunkához szükséges készségek, együttműködés a
vegyes életkorú csoportokban, generációk közötti
együttműködés, konfliktuskezelés, problémamegoldás,
motiváltság és mások motiválása

kezdeményezőkészség és
vállalkozási kedv

az egyén képessége önmaga menedzselésére, független
döntéshozó képesség, kreativitás, stressznek való
ellenállás, különböző tevékenységek kezdeményezése és
kivitelezése, a változásokra való rugalmas reagálás,
projektek tervezésére való készség, üzleti tervek készítése,
projekt menedzsment

kulturális tudatosság és
kifejezés

az egyén tudatossága a saját kulturális gyökereivel
kapcsolatban, kulturális sokszínűség és kultúrák közötti
különbségek, nyitottság a kultúra kifejezésének számos
formája iránt

A különböző országokban végrehajtott vizsgálatok nem csupán azt tették lehetővé, hogy a 45
év feletti dolgozóknál előforduló kompetenciák közötti szakadékokat diagnosztizálják,
hanem azt is, hogy a célcsoport oktatási szükségleteit feltérképezzék. A különböző
országokról szóló jelentések összehasonlítása felfedte, hogy az idősebb dolgozók felé
támasztott munkáltatói elvárások ezekben az országokban nagymértékben megegyeznek.
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Napjainkban nagyon megnövekedett a kereslet a munkaerőpiacokon a kommunikációs és
kognitív képességek iránt, melyek lehetővé teszik az egyén számára, hogy gyorsan
alkalmazkodjon az új szituációkhoz és többféle feladatot végrehajtson, az olyan képességek
iránt, melyek biztosítják az egyén számára, hogy tudását a gyakorlatban használja, ezenkívül
a problémamegoldás készsége és a csoportban való munka készsége iránt, beleértve a
különböző korúakkal való együttműködést.
A globalizáció és folyamatos változások korában az előbbieken kívül minden dolgozónak,
beleértve azokat is, akik nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek, fejlesztenie kellene a
diverzitás iránti toleranciáját, kreatív készségeit és a több kultúra befogadásához és
kezeléséhez kapcsolódó kompetenciáit is. A kreativitás, innovativitás, kritikus gondolkodás és
generációk közötti kommunikáció fejlesztése szintén fontosak. A 45 év felettiek élethosszig
tartó tanulási programja a következőket kell, hogy magába foglalja:32
• számítógép használattal kapcsolatos kompetenciák fejlesztése,
• kezdeményezőkészség és vállalkozási kedve fejlesztése,
• mások előtt való önkifejezésre való készség,
• stresszes helyzetek kezelése,
•

tanulási képesség fejlesztése,

• élethosszig tartó tanulásra való bíztatás,
• új képesítések megszerzésére való bátorítás és/vagy átképzés,
• rugalmasság, és a változások elfogadására való készség fejlesztése,
• idegen nyelvek tanulása, és
• több generációt és kultúrát is magába foglaló tréning.
Azért, hogy az információátadás hatékony legyen és hogy a 45 év felettiek közötti
feltérképezett kompetencia-beli szakadékokat áthidalják, megfelelő és hatékony tanítási és
tanulási módszerek alkalmazására van szükség.

4.2. A 45 év feletti dolgozók számára hatékony tanulási és tanítási módszerek
Jelenleg a felnőttoktatásban a pedagógiai szemléletmódról az andragógiai szemléletmódra
való váltás figyelhető meg.33 Feltételezik, hogy egy felnőtt, vagy idősebb tanuló tudást
szeretne szerezni, nagy tapasztalattal rendelkezik, belülről motivált és kész tanulni. Ezen felül
probléma-orientált, aki képes az önálló tanulásra. Ezért a 45 év felettiek, vagy a náluk
idősebbek oktatásához szükséges minden olyan módszer, mely a tanuló korábbi
tapasztalataira és értékeire épít, valamint lehetővé teszi számára, hogy megfigyeléseket
végezzen, visszajelezzen, elvonatkoztatva fogalmat alkosson,34 és aktív módon kísérletezzen
a megszerzett tudással.
32

Összehasonlítás egy kapcsolódó jelentéssel: Azon személyek szituációjának felmérése, akik 30 évesnél
fiatalabbak és frissen léptek a munkaerıpiacra, valamint azoké, akik 45 év felettiek és nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkeznek (MUME projekt)
33
M. S. Knowles is credited with the adoption of the theory of andragogy. Knowles az andragógia elméletének
kidolgozásában volt az elsı.
34
Absztrakt fogalomalkotás egy olyan folyamat, melyben fogalmakat alkotnak az adott tanuló tanulási hátterıbıl
kiindulva
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A tanulási folyamatnak viszont, gyakorlati szempontokon kellene alapulnia és olyan
problémákkal és esetekkel kellene kezdődnie, melyek észrevételeket, adatelemzést,
absztrakt fogalmak megalkotását, és feltételezéseket tartalmaznak, s ezeket az aktív
kísérletezés során tudják megvizsgálni és megerősíteni.
A leghatékonyabb módszer, mely a generációk közötti tréningek során is használható, az a
“mások tanítása”. Népszerű formái a (kölcsönös) mentorálás és oktatás. Egy másik
célravezető módszer a gyakorlatban való tanulás (például munkahelyi tréning). A csoportos
megbeszélések csupán részben hatékonyak. E csökkent hatékonyság miatt előnyös a passzív
tanítási módszerek (prezentációk, olvasás, vagy előadások hallgatása) minél ritkábban
történő alkalmazására a 45 év feletti dolgozók esetében. A különösen innovatív módszerek a
következők: WebQuest használata, a Villám-módszer, az ismeretek lehorgonyzása módszer,
a csoportos puzzle-módszer és a külső-belső kör módszere.
A 6. Táblázat azokat az oktatási módszereket mutatja be, melyeket a 45 év feletti
alkalmazottak esetében alkalmazandóak, használatukkal, előnyeikkel, hátrányaikkal és a
használatuk során előforduló gyakori hibákkal együtt.35
6. Táblázat: 45 év feletti dolgozóknál alkalmazott tanítási módszerek

Módszer

Használat

Előnyök

Hátrányok

Gyakori hibák

tanóra

új téma bevezetése

sok információ
rövid időn
belül való
ismertetése

az ismertetett
információnak
csupán egy kis
része kerül
elsajátításra, a
tanuló passzív

az oktató “énmegjelenítése”

irányított
beszélgetés

csapatmunka
értékelése

lehetőség a
tanulási
eredmények
és a tanuló
profiljának
felmérésére

az idő nem
megfelelő
felhasználása és
bizonyos egyénekre
való koncentrálás

elkalandozás
lehetőségebeszélgetés,
tanulók
utasítása,
elnyújtott
beszélgetések

egyéni
munka

a bevezető
időszakban a tanuló
motivációjában való
növekedés, a
didaktikus módszer
felett való kontroll

minden tanuló
részt vesz, az
átadott
ismeretek
nagy része
elmélyül

“iskola-szerű”
légkör
kialakításának
veszélye

hosszabb
kérdések
gyakori
feltevése

(választás)

35

Vesd össze az A. Klibb által összeállított listával. A. Klupp, Planen-Managen-Trainieren,
ZwanzigBausteineerfolgreicherErwachsenenbildung, Fachschule-Schr,, Sandmann, München 1992, p. 95.
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csapatmunka

csoporton belüli
együttműködés
támogatása és
bátorítása;
problémamegoldá
sra való ösztönzés
a tanulók által

minden tanuló
részt vesz a
folyamatokban,
a függetlenségre
való bátorítás

sok időt vesz
igénybe, az idő
nem megfelelő
felhasználásának
veszélye

az
eredmények
nem
megfelelő
értékelése

esettanulmány

a tanuló tudásának
mélyítése, a
tanítási
eredmények
kézbentartása

tanulók
gyakorlati
területeken való
aktiválása

sok készülést
igényel

túl hosszú
leírás, nem
tanulóközpontú

szerepjáték

konfliktusok,
adásvételi
ügyletek,
tárgyalások
szimulációja

különböző
viselkedési
formák
tréningezése,
lehetőség a
megfigyelők
aktivizálására

az absztrakció
magas szintje és a
szakmai élethez
való kevés
kapcsolódás a
módszer
eredménytelensé
gét vonhatja maga
után

a valósághoz
való
alkalmazkodá
s kudarca, a
tanuló
számára túl
nagy kihívás

üzleti játék

konfliktus és
döntéshozó
szituációk
szimulálása

a tanulók
aktiválása a
tudás
megszerzésére,
tréning
viselkedések

sok időt és
készülődést vesz
igénybe

olyan játékok,
melyeknek a
valósághoz
semmi közük
nincs

77
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SZAKMAI FEJLŐDÉSÉNEK ÚTJA
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1. Hogyan válhat valaki közszférai dolgozóvá – hivatalos eljárások
1.1. Belgium
Ha valaki szövetségi közalkalmazottként szeretne dolgozni, előbb-utóbb el kell mennie a
Selor nevű hivatalba és egy értékelésen kell átesnie. A Selor a belga szövetségi, regionális és
közösségi adminisztráció és intézmények személyzetének kiválasztási szerve. Az úgynevezett
“helyzetmegítélést vizsgáló tesztet” (SJT) gyakran használják arra, hogy az egyén válaszait
bizonyos munkahelyi szituációkban megvizsgálják és igazolják, ha reakciója megfelelő.
Ha valaki az Európai Unió egy intézményében szeretne dolgozni, az Európai Személyzeti
Felvételi Hivatallal kell felvennie a kapcsolatot. A NATO-ban, a brüsszeli székhelyen, vagy a
világ más tájain megüresedett pozíciókat szintén meghirdetik a szervezet honlapján.
Minden eljárás egy kezdeti kiválasztással kezdődik, mely a pályázó önéletrajza és jelentkezési
lapja alapján történik. Amennyiben a flamand kormánynak szeretne valaki dolgozni, meg kell
felelnie bizonyos feltételeknek, mint például olyan diplomával, vagy képesítéssel kell
rendelkeznie, amely az adott munka elvégzéséhez szükséges. Csupán néhány kivétel van:
• Hiányszakmák (vezetőknek például nem feltétlenül szükséges diplomával
rendelkezniük az ilyen jellegű pozícióra való jelentkezésnél)
• Ha egy belső munkatárs ugyanolyan szintű munkát végez a szervezeten belül, mint a
meghirdetett pozícióhoz kell, nem szükséges diplomával rendelkeznie. Nem ez a
helyzet akkor, amikor egy álláshoz speciális diploma kell, például mérnöki diploma.
Az új, 2012. október 1-jei határozat elfogadása óta a flamand kormány szintén elfogadja a
tapasztalatot igazoló dokumentummal (korábban megszerzett és még mindig érvényes),
vagy a VDAB által kibocsátott tanúsítvánnyal rendelkezők pályázatát. Jelenleg a kormánynak
lehetősége van arra, hogy kompetenciáik alapján toborozzanak embereket.
A középvezetők kiválasztási szabályozása azonban szintén lehetővé teszi olyan jelentkezők
kiválasztását, akik nem rendelkeznek diplomával, sem valamilyen releváns bizonyítvánnyal,
tapasztalatot igazoló dokumentummal, vagy tanúsítvánnyal. Ez azonban csak akkor van így,
ha a menedzser tudja bizonyítani, hogy nagy esélye van arra, hogy meg tudja szerezni a
szükséges képesítést (például ha úgy tűnik, hogy nem fog túl sok jó és motivált jelentkező
jelentkezni, mert a korábban meghirdetett üresedésre vonatkozó kiírások sem voltak
sikeresek).
Bár ezek a pályázók jelentkezhetnek az üresedésekre, első lépésként csupán a kiválasztási
folyamatig jutnak el, miután megszerezték a VDAB-tól az erre feljogosító dokumentumokat.
A VDAB végzi el a kompetenciamérést és ezek alapján adja át végül a tanúsítványt, mely 7
évig érvényes. A jelentkezőknek össze kell állítaniuk portfóliójukban egy listát a flamand
kormány szervezetén belül található, egy adott feladatkörhöz kapcsolódó tudásukról,
készségeikről és attitűdjeikről. A portfólióhoz a kompetenciákat igazoló dokumentumokat is
csatolni kell.
A VDAB megfelelő tudással rendelkező szakértőket válogat ki ezeknek a portfólióknak az
értékelésére. Később a VDAB-bal és a szakértővel együtt az adott szervezet középvezetője
határozza meg azokat a kompetenciákat, melyek a portfólió értékelési folyamatában
szükségesek lesznek. A VDAB fogja kiállítani a tanúsítványt.
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A tanúsítványban szerepel a funkció, amire érvényes, a lemért kompetenciák listája
(szintjükkel együtt), valamint a tanúsítvány bejegyzésének és érvényességének dátuma.
A felelős flamand miniszter határozza meg a további szabályozásokat.
Fontos megjegyzés: ez a fajta eljárás minden toborzó funkcióra alkalmazható az összes
szinten, szerződéses és szabályozási funkciókra egyaránt.

1.2. Bulgária
A közszférán belül két típusú alkalmazott különböztethető meg:
● köztisztviselők
● olyan személyek, akik munkaviszonyban dolgoznak
A köztisztviselővé váláshoz egy, a Köztisztviselői Törvény által szabályozott versenyeztetési
eljáráson kell részt venni. Az eljárás a következő lépésekből áll:
•

a versenyeztetési eljárás bejelentése

•

minimum 3, maximum 7 tagú versenyeztetési eljárási bizottság felállítása;

•

a versenyeztetési eljárásba való belépés. A versenyeztetési eljárási bizottság
összeállít egy listát azokról a pályázókról, akik részt vehetnek az eljárásban és
azokról, akik nem;

•

versenyeztetési eljárás megkezdése.

•

A versenyeztetési eljárás lebonyolítása. A versenyeztetési eljárási bizottság bonyolítja
le az eljárást, értékelve a pályázók szakmai és üzleti sikereit. Az eljáráson a
legsikeresebb pályázókat elsőként, másodikként és harmadikként rangsorolják. 14
napon belül a felelős intézmény közli, hogy melyik jelentkező nyerte el a pályázatot.
Amennyiben a pozíció elfoglalásához bizalmas információhoz való hozzáférésre van
szükség, a kinevezés a hozzáférés engedélyezésének megszerzése után 14 nappal
történik. Amennyiben a kinevezett köztisztviselő nem fogadja el a pozíciót, vagy nem
tesz esküt, a kinevező bizottság annak a jelöltnek kínálja fel a pozíciót, aki a
versenyeztetési eljárásban a második helyen végzett.

•

a kinevezés írásba foglalása

•

A pozíció elfoglalása. A kinevezés után 10 nappal történik a pozíció elfoglalása,
melyet írásba foglalnak. A pozíció elfoglalása előtt minden köztisztviselőnek a
következő hivatali esküt kell letennie: „Esküszöm, hogy a köztisztviselői feladataim
végrehajtása közben, a Bolgár Köztársaság alkotmányát és törvényeit betartom,
hivatali kötelezettségeimet az állam érdekeit szem előtt tartva hűen végrehajtom. és
annak népéhez hű leszek. Országunk Alkotmányát, alkotmányos jogszabályait
megtartom.” Az eskü adminisztrációjának hitelesítése az eskü szövegének aláírásával
történik.

Azok, akik munkaviszonyban dolgoznak, versenyeztetés alapján válnak köztisztviselővé az
adott intézmény szabályozásának megfelelően. Az egyetemi oktatókat például akkor nevezik
ki, ha megfeleltek a versenyvizsgán, míg az adminisztrációs személyzetet egy, az adott
egyetem által szabályozott versenyben nyújtott teljesítményük alapján alkalmazzák. E
versenyek nem különböznek a magánszektorban kivitelezett versenyektől.

80

1.3. Cseh Köztársaság
A közszférában dolgozókat a jogállásuk szerint tudjuk felosztani az alábbi csoportokba:
• alkalmazottak, akiknek a munkahelyi státuszuk megegyezik azoknak a státuszával,
akik a közszférán kívül dolgoznak;
• önkéntes pozíció – önkéntesen vannak abban a pozícióban és nem kapnak anyagi
juttatást a munkájukért (szakértők);
• egyéb: a közszférához való viszonyukat speciális jogalkotás szabályozza.
Jelenleg a közszférában dolgozók státuszát a munkajog határozza meg. A közalkalmazottak
nagy része munkaszerződés alapján végzi feladatait. Ahhoz, hogy valaki a közigazgatásban
helyezkedjen el, megfelelő végzettséggel kell rendelkeznie (tanfolyamok elvégzése, vagy
olyan diploma, amely szakmai kompetenciát biztosít), és sikeresnek kell lennie a kiválasztási
folyamatban is. Néhány hivatalt a közszférában, mint például a fegyveres erőknél található
pozíciókat, kiegészítő törvények és rendeletek segítségével szabályozzák. Az állami
alkalmazottak egy része úgy tud elfoglalni egy pozíciót, hogy megválasztják, illetve egy elnök,
vagy egy bizottság nevezi ki.
A szükséges oktatáson és képesítéseken kívül a közigazgatásban, vagy kormányzati
intézetekben a pályázónak a következő feltételeknek is meg kell felelnie: cseh nemzetiség (a
közigazgatásban található pozíciók csupán a Cseh Köztársaság állampolgárai számára
nyitottak); nagykorúság (a pályázónak a 18. életévét be kell tölteni); jog- és
cselekvőképesség (a pályázónak jogilag cselekvőképesnek kell lennie – ezt megkérdeztem az
egyik kollégámtól); ezenkívül
az államügyekkel kapcsolatban feddhetetlenség és
megbízhatóság. További követelmények is szükségesek lehetnek, mint például idegennyelv
ismeret, vagy egyéb szakmai tapasztalatok. További kritérium, hogy a pályázó egészségi
állapota megfelelő legyen, valamint bizonyos pozíciók esetében a pályázónak sikeres
közigazgatási vizsgát kell tennie (A 218/2002 Közszolgálati törvényben meghatározottak
szerint).
A közigazgatásban elhelyezkedni vágyóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:
• a Cseh Köztársaság állampolgárának kell lenni és állandó lakhellyel kell rendelkezni az
országban;
• nagykorúság elérése (minimum a 18. életévét be kell töltenie);
• feddhetetlenség, és a cseh nyelv kiváló ismerete.
További teljesítéssel kapcsolatos követelményeket speciális jogszabályok szabályozhatnak.
A közszféra dolgozóit a következő kategóriák szerint tovább csoportosíthatjuk: állami
alkalmazottak (közigazgatás), köztisztviselők (állami szektor és közszolgálat), önkormányzati
alkalmazottak (regionális hatóságok alkalmazottai), állami egészségügyi alkalmazottak, az
oktatási szektorban alkalmazottak (állami iskolák és egyetemek), valamint állami vállalatok
szakszemélyzete.
A közszféra dolgozóit határozatlan vagy határozott idejű szerződéssel foglalkoztathatják
(ideiglenes segítség). Ezenkívül a munkaviszonynak megfelelően a munkahelyen vannak
próbaidőszakok, valamint ideiglenes foglalkoztatás a gyakornokoknak (főleg tanulóknak).
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A közszféra dolgozóinak alapvető jogai között ott van, hogy az alkalmazott jogosult
megfelelő fizetésre és tisztában van a fizetésemeléshez kapcsolódó eljárással. A közszféra
dolgozóinak fizetése a hivatalos bértábla (egy hivatalos dokumentum) szerint alakul, a fizetés
mértékét a felvételi eljárás során határozzák meg. Előfordulhatnak változások a fizetésben,
ezeket a hitelesítési eljárás során állapítják meg. Az állami szektorban és közigazgatásban
dolgozók további oktatásra jogosultak.

1.4. Finnország
Finnországban a következő kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki a
közigazgatásban dolgozhasson:
•

nagykorúság (18 év);

•

néhány esetben a pályázók lehetnek 15 évesek;

•

oktatás;

•

jó szociális készségek (csapatmunka, interakció, ügyfélszolgálati készségek);

•

megfelelő írásbeli és szóbeli készségek mindkét őshonos nyelvben;

•

a nyelvek ismeretének szintjét külön szabályozzák.

1.5. Görögország
A sajátos jogi kapcsolatot az állandó és nem állandó alkalmazásban dolgozó állami
tisztviselők között közszolgálati kapcsolatnak nevezzük és kizárólag a közigazgatási jog
szabályozza. Ez a kapcsolat az egyén kinevezésével és a kinevezés elfogadásával jön létre, és
halál esetén, lemondási nyilatkozat benyújtásával és annak elfogadásával, illetve a
munkavállaló elbocsátásával szűnik meg. A minisztériumi, vagy állami szervek
tisztségviselőinek kinevezéséért a felelős miniszter, vagy az állami szervek felelősek.
Azoknak a jelentkezőknek, akik állandó alkalmazásra jelentkeznek, a jelentkezés beadási
határidejének végéig, valamint a kinevezés, vagy az alkalmazás ideje alatt rendelkezniük kell
bizonyos minősítésekkel. Ezek: görög nemzetiség, életkor és egészség.
A közszférában dolgozó munkavállalók értékelése értékelő jelentések útján történik, s
mindenkire kiterjed, aki a közszférában dolgozik. Az értékelés objektív és részrehajlás nélküli
mérése a szakmai kompetenciáknak, valamint az egyes feladatokra, pozíciókra való
alkalmasságnak. Az értékelés kritériumait a szerint lehet csoportosítani, hogy egyetemi,
technológiai, vagy középiskolai oktatásban vettek-e részt. Ezek szorosan kapcsolódnak a
következő tulajdonságokhoz:
• A téma ismerete
1. Szakmai kompetencia (elméleti oktatás, szakértelem és tapasztalat)
2. A feladatok elvégzése során a megszerzett tudás és tapasztalat alkalmazására
való képesség
3. A téma átfogó ismerete – a minisztérium, vagy állami szerv stratégiája
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•

Adminisztratív készségek
1. A munka megtervezésére, megszervezésére, koordinálására és felügyeletére
való képesség
2. Kommunikálásra, vezetésre, informálásra, a dolgozók motiválásra és szakmai
kompetenciáik fejlesztésérére való képesség
3. Objektív értékelés
4. Csapatszellem létrehozására való képesség
5. Hatékony döntések meghozatalára és problémamegoldásra való képesség

•

Érdeklődés és kreativitás
1. A munka iránt való érdeklődés és elköteleződés
2. Kezdeményező képesség – újítások, a munkához kapcsolódó tanulmányok,
cikkek és javaslatok kidolgozása
3. Felelelősségvállalás

•

Kapcsolatok és viselkedés
1. Az állampolgárokkal
szolgáltatások

való

viselkedésmód.

A

lakosságnak

nyújtott

2. Kommunikáció és együttműködés a többi kollégával és egyéb szervekkel
•

Hatékonyság
1. Helyezkedési képesség és a célok elérésének képessége
2. Munka mennyisége és minősége
3. Megtakarítások

(nem

csupán gazdasági,
adottságoké, stb.)

hanem

munkaidőé,

fizikai

Egy szervezet vezetői pozíciójának betöltése esetén ezeknek a kritériumoknak a listája
tovább bővül részletesebben leírt minőségi és mennyiségi jellemzőkkel.

1.6. Magyarország
Az állami szektorban történő alkalmazás követelményeinek közös vonásai a következőek:
•
•
•
•

büntetlen előélet
legalább 18. életév betöltése
legalább középiskolai végzettség
magyar állampolgárság

A közszférában a munkaszerződések írásban készülnek és általában határozatlan időre
szólnak. Egy 3-tól 6 hónapig terjedő próbaidőt rögzítenek a szerződésben.
Általános szabály, hogy a a közszférában megüresedett pozíciókat meg kell hirdetni. Van egy
központi honlap, ahol minden bötöltendő állás meghirdetésre kerül: www.kozigallas.hu.
Kormányzati tisztviselői, köztisztviselői és közalkalmazotti pozíciók találhatóak itt. Minden
megüresedett pozíció megtalálható a munkáltatók honlapján is.
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A megüresedett pozícióról szóló leírás a következőket tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pozíció, szerződés típusa (határozott, vagy határozatlan idejű)
teljes, vagy részmunkaidős állás-e
munkavégzés helye
elvégzendő feladatok (nagyon rövid munkaköri leírás)
díjazás
szükséges képzettségi szint
benyújtandó dokumentumok
lehetséges legkorábbi kezdés dátuma
jelentkezési határidő és a jelentkezés beadásának módja
egyéb, a munkáltató által fontosnak tartott tényezők

A legmegfelelőbb jelentkező kiválasztásakor a hasonló végzettséggel, szakértelemmel és
készségekkel rendelkező pályázók közül azt a személyt lehet előnyben részesíteni, akinek
több gyermeke van.
Vezetői pozíció eléréséhez egyetemi diploma, megfelelő osztályzatok valamint bizonyíték
szükséges arról, hogy a pályázó elérte a kitűzött intézményi célok legalább 90%-át a
kiválasztást megelőző két évben.

1.7. Olaszország
Olaszországban úgy tud valaki a közszférában munkát vállalni, hogy jelentkezése után nyílt
versenyvizsgákon kell részt vennie (ehhez megfelelő szintű oktatás szükséges) és, miután
felvették, élethosszig tartó szerződést kötnek vele, melyben a szolgálati idő nagy szerepet
játszik. Általában a közszférában dolgozókat nem lehet elbocsátani Olaszországban, kivéve
kötelességszegés esetén. Jogszabályban előírt határidő vonatkozik az elbocsátott személyre
függetlenül attól, hogy nemzeti, regionális, vagy helyi önkormányzati szinten alkalmazott.
Olaszországban a közszférában dolgozók fizetéséről, valamint a béralkalmazkodásról
központilag döntenek.
A vezetők toborzására az állami szférában két módszer létezik: nyílt verseny az egyes
minisztériumok által megszervezve, valamint nyílt versenyek a Rangidőseknek szóló
Közigazgatási Iskola által megrendezve. A kiválasztott vezetőket köztisztviselői pozíciókra
nevezhetik ki.

1.8. Lengyelország
Ahhoz, hogy valakiből köztisztviselő legyen, ismernie kell a közigazgatásban történő
foglalkoztatás felosztását és megfelelően fel kell készülnie a munkakeresésre és toborzási
folyamatra. A közigazgatásban történő foglalkoztatás felosztását mutatja be a következő
táblázat:
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7. Táblázat: Foglalkoztatás felosztása a közigazgatásban

A foglalkoztatás felosztása a közigazgatásban a következők szerint alakul:
a) helyi szintű közigazgatás

önkormányzati hivatalok, megyei hivatalok,
marsalli hivatalok, helyi önkormányzati
fellebbviteli tanács

b) kormányzati adminisztráció (központi
és helyi egységek)

például minisztériumok, valamint néhány
központi hivatal, vajdasági hivatalok,
adóhivatalok, néhány egyéb hivatal,
felügyelőségek

c) állami adminisztráció

néhány szerv nem része a közszolgálati
testületnek, például Elnöki Hivatal, Szejm
Hivatal, Szenátusi Hivatal, Legfelsőbb
Bíróság, Alkotmánybírósági Iroda,
Gyermekjogi hivatali biztos

d) külszolgálati egységek

például nagykövetségek, konzulátusok

e) egyéb szervezeti egységek (kormány,
helyi önkormányzat, tartományi
kormányzat)

, kevés pozíció, például iskolákban és egyéb
oktatási intézményekben, egyetemeken,
kutatási intézetekben, könyvtárakban,
múzeumokban és kulturális intézményekben

f) bizonyos munkakörök

ügyészi hivatalok és bíróságok

A kormányzati és helyi önkormányzati hivatalok kétségtelenül a közszolgálati dolgozók két fő
munkaadói.
E rövid összefoglalás inkább a “hivatalban való munkára”, mint a “hivatalért való munkára”
fókuszál. Ez utóbbira példák: ha valakit kineveznek, vagy megválasztanak falusi ügyintézőnek,
polgármesternek, elnöknek, megyei hivatalnoknak, vajdasági marsallnak, vajdasági
vezetőnek, tanácsadónak, bizottsági elnöknek, vagy regionális tanácselnöknek, szenátornak,
ügyésznek, bírónak, bírósági döntőbírónak, esküdtszéki esküdtnek, stb..
Kiegészítésként meg kell jegyezni, hogy:
•

a köztisztviselő egy olyan személy, aki a közszolgálati tisztviselői törvényben
foglaltaknak megfelelően van alkalmazásban;

•

a köztisztviselő egy olyan személy, aki a közszolgálati tisztviselői törvényben
foglaltaknak megfelelően lett kinevezve

•

közszolgálati testületi tag egy olyan személy, aki a fenti besorolásnak megfelel.

Az alkalmazottakat toborzó szervek a következő szabályok betartására kötelesek:
•

alkalmazottal szembeni diszkrimináció tilalma

•

egyenlő bánásmód elvének követése és az alkalmazottal szembeni diszkrimináció
megakadályozása
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Alkalmazottakkal szembeni diszkrimináció, mind a közvetlen, mind a közvetett formájának
előfordulása, nem, kor, faj, fogyatékosság, vallás, nemzetiség, politikai hovatartozás,
szakszervezet tagság, etnikai származás, szexuális beállítottság, vagy munkaszerződés típus
alapján elfogadhatatlan.
Egy adott beosztás jellegétől függően a toborzási eljárás különböző szakaszokra osztható.
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2. Szakmai fejlődési útvonal
2.1. Belgium
Azok, akik több időt szeretnének a saját személyes fejlődésükre, vagy a családjukra fordítani,
igénybe vehetik az ún. “időhitelt”. Pályafutása során mindenki jogosult egy maximum egy
éves időhitelre, minimum háromhavi részletekben. Az időhitel felhasználható arra, hogy az
egyén fejlessze a kompetenciáit, például olyan esetben, ha valaki részt szeretne venni egy
képzésen heti egyszer, vagy hetente több alkalommal. A karrierszünet díját a
társadalombiztosítás fizeti, és a flamand kormány néhány esetben kiegészíti ezt egy
támogató prémiummal. A közszféra dolgozói (adminisztráció, állami vállalkozások, oktatás,
stb.) szintén része a karrier szünet rendszerének.
Az ESZA programok kontextusán belül vállalatok és szervezetek is pályázhatnak oktatási
programokra. Ezekben a projektekben csupán alapképzést nyújtanak és a fókusz a
munkavállalókon belül a kockázati csoportokon van. Ezeket a projekteket közösen
finanszírozza a flamand kormány és az Európai Szociális alap.

2.2. Bulgária
A köztisztviselők szakmai fejlődését, valamint a képzéseket a közszolgálati tisztviselői törvény
szabályozza. Az állami adminisztrációban dolgozók szakmai továbbképzését, illetve
átképzésüket a Közigazgatási Intézet nyújtja/biztosítja. A képzés lehet kötelező, vagy nem
kötelező. Azoknak, akik először dolgoznak a közigazgatásban, valamint azoknak, akiket a
közigazgatásban először neveznek ki vezetőnek, kötelező tréningen kell részt venniük
(karrierfejlesztési tréning). A kinevező hatóságnak össze kell állítania egy listát az adott
személyekről, s ezt a pozíció elfoglalása után egy hónapon belül be kell nyújtania a
Közigazgatási Intézetnek. A kinevező hatóságnak további kötelezettsége a fent említett
közszolgálati dolgozók számára tréninget biztosítani munkába állásuk után három hónapon
belül. Az idősebb köztisztviselők legalább évente egyszer részt vesznek a Közigazgatási
Intézet által szervezett képzésen. A karrierfejlesztés általában a magasabb pozíció
megszerzésével hozható összefüggésbe. Erősen központosított. Célja az adminisztratív és
vezetői készségek fejlesztése.
Azok, akik először kezdenek a közigazgatásban dolgozni, valamint azok, akiket a
közigazgatásban először neveznek ki vezetőnek, bevezető tréningeken vesznek részt. Ezek a
következők: “Bevezetés az állami adminisztrációba”, valamint “Az adminisztráció
menedzsment alapjai”. A bevezető képzések célja az adminisztrációs struktúra és a
pozíciókkal kapcsolatos általános és speciális tudás megszerzése; a felelősségre, valamint a
betöltendő pozíció fontosságára való figyelemfelhívás, s az adott szervezet céljainak elérését
motiváló szemlélet elsajátítása; a köztisztviselők készségeinek és végzettségének a
legkorszerűbb közigazgatási normákba, valamint az európai közigazgatási normákba való
beillesztése.
Az idősebb közszférai dolgozók egy nem bevezető jellegű tréningen vesznek részt, melynek
címe: “Személyes eredményesség és hatékonyság”.
A nem kötelező tréningeket (szakmai fejlődést elősegítő tréningek) központosítottan
(Közigazgatási Intézet által) és nem központosítottan (más képző szervezetek által) is meg
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lehet szervezni. A központi szervezésű tréning négy tematikus programra terjed ki, mely
különböző tanfolyamokat foglal magában:
•

Adminisztratív irányítás, valamint adminisztratív tevékenységek és folyamatok
szervezése;

•

Európai integráció – irányelvek és eszközök a kivitelezéshez

•

-kormányzat – stratégiai tervezés, adminisztratív szolgáltatások, infrastruktúra;

•

Idegen nyelvek – angol, német, francia (A1, A2, B1, B2) – kommunikációs készség,
nyelvtani tudás, prezentációs készségek, üzleti kommunikáció, angol, német, francia
a jogi tanácsadóknak; angol, német, francia az EU intézményeiben való
munkavállaláskor.

Ennek a tréningnek a célja, hogy a köztisztviselők tudását bővítse arról a nemzetközi,
társadalmi, gazdasági és jogi környezetről, amelyben dolgoznak, valamint ismereteket
nyújtson az ágazaton belül történt kommunikációs, tudományos és technológiai
változásokról. Célja, hogy a munkaköri leírásban történt változásoknak megfelelően további
tudást és készségfejlesztést nyújtson; a feladatok elvégzésének fejlesztése egyéni tréningek
és specializálódás segítségével; új modellek és/vagy technológiák bevezetése bizonyos
adminisztratív tevékenységek, vagy munkafolyamatok végrehajtásához.
A fent említett tréningek finanszírozása két forrásból történik:
•

Állami költségvetés. A Bolgár Köztársaság éves állami költségvetése a tervezett
bérköltség 2%-ának megfelelő összegű forrást különít el az adminisztrációs
személyzet szakmai képzettségének fejlesztésére, illetve átképzésekre.

•

Európai Strukturális Alapok – OP “Emberi erőforrás fejlesztés”, OP “Adminisztratív
kapacitás”.

Azok, akik közigazgatási munkaviszonnyal rendelkeznek a következő
magánszektorban találhatóval megegyező módon vehetnek részt tréningeken:

három,

a

•

saját intézményük által finanszírozott képzéseken való részvétel;

•

az OP “Emberi erőforrás fejlesztés” és az OP “Adminisztratív kapacitás” keretein belül
finanszírozott képzéseken való részvétel;

•

saját maguk által finanszírozott képzéseken való részvétel;

2.3. Cseh Köztársaság
Többféle típusú tréning és továbbképzési lehetőség létezik a központi kormányzat által
alkalmazott, illetve a helyi önkormányzatnál dolgozók számára is. A továbbképzés és a
szakmai fejlődés az oktatási ágazatban, az egészségügyben és a szociális szolgáltatásokat
nyújtó szervezeteknél dolgozók számára is szükséges. A tréningek és továbbképzések
általában sajátos, akkreditált tréningprogramokon alapulnak és elvégzésük esetén a
résztvevők megfelelő tanúsítványt kapnak.
2009-ben a Cseh Köztársaság kormánya elfogadta a Közigazgatási Dolgozók Felkészítése
nevű koncepciót; fő célja az volt, hogy felkészítse a közszférában dolgozók oktatási
rendszerét a közszférában akkor még csak kilátásban levő közszférában történő
változásokra, valamint a Cseh Köztársaság Európai Unióba való belépésére (EUROPEUM
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2000). Ez a koncepció volt hivatott a közszférában dolgozók alacsony oktatási szintjének
problémáját, valamint a gyakori fluktuáció problémáját megoldani. Egy kétpályás oktatási
rendszert alakítottak ki az állami adminisztráció és a helyi önkormányzatok dolgozóinak.
Az új közszolgálati törvény 2002-ben lett törvénybe iktatva (218/2002 évi törvény), s a
közigazgatásról, valamint az e rendszerben dolgozók, valamint az egyéb állami
adminisztrációban dolgozók díjazásáról szólt. 2002-ben egyébként törvényt fogadtak el az
önkormányzati szektor alkalmazottaira vonatkozólag is (312/2002). A legfontosabb
intézmény a köztisztviselők oktatásának rendszerében a Prágai Közigazgatási Intézet,
melynek fő feladata a tisztviselők vezetői és szakmai készségének fejlesztése a 312/2002-es
törvényben foglaltaknak megfelelően.
A közigazgatásban dolgozók számára elérhető képzési programokat feloszthatjuk kötelező
képzési programokra (általában az munkakezdő dolgozók számára), valamint másféle
személyzeti képzésekre. A kötelező oktatás a következőkből áll: beiktatási tréning, képzési
modulok felfrissítése, közép- és felsővezetői tréning. A közigazgatásban dolgozók
továbbképzési anyaga a következőket foglalhatja magába: képzés egy adott hatóságnál
felmerülő szükségletek alapján, idegennyelv oktatás, valamint kormányzati prioritásokkal
kapcsolatos képzés.
Az egészségügyi dolgozók továbbképzését törvény szabályozza. A 95/2004-es törvényben
foglaltaknak megfelelően, a diplomás egészségügyi dolgozóknak krediteket kell kapniuk a
Cseh Orvosi Kamara által akkreditált LLL kurzusokon való részvételükért. A diplomás
egészségügyi dolgozók kötelesek képzettségüket fejleszteni, tudásukat mélyíteni. Két olyan,
az Egészségügyi Minisztérium által elfogadott intézmény is van, mely oktatásukkal
foglalkozik: a Betegápolás és Egyéb Egészségügyi Hivatások Nemzeti Központja, valamint a
Prágában található Egészségügyi Posztgraduális Oktatás Intézete, mely a felsőoktatásban
részt vett dolgozóknak nyújt további képzéseket (Zezulková 2006). Az élethosszig tartó
tanulás leggyakoribb formái ezen a területen olyanok, melyek egyéni tevékenységeket
foglalnak magukba, ilyenek például az önálló tanulás, előadásokon, szemináriumokon,
konferenciákon, gyakorlatokon, stb. való részvétel.
A 108/2006-os számú törvény értelmében a szociális szolgáltatást nyújtó szervezeteknél
dolgozóknak is részt kell venniük LLL tevékenységekben (Szociális és Munkaügyi
Minisztérium). A javasolt képzések tartalmaznak speciális egyetemi képzést, felsőfokú
szakképzést, különböző képzéseken való részvételt, vagy akkreditált kurzusokat és
gyakorlatokat.

2.4. Finnország
Fejlődésre bátorítják a dolgozókat, például különböző képzésekben részesülnek. A dolgozók
készségeit és tudását felmérik és egy személyes fejlődési tervet készítenek számukra. A
dolgozók tudása így pályájuk során folyamatosan fejlődik. A vezetők szintén részesülnek
képzésekben. Oktatásuk egyéb fejlődéssel kapcsolatos témákkal van összekapcsolva, ilyen
például a kormányzati értékek, vagy a munkaközösség fejlesztése.

2.5. Görögország
Görögországban van egy képzési intézmény (INEP), mely a Központi Adminisztráció és a Helyi
Önkormányzatok Nemzeti Iskolájához (EKDDA) tartozik. Feladata, hogy az újonnan
kinevezett köztisztviselőknek és a már régebb óta alkalmazásban lévő köztisztviselőknek is
képzéseket nyújtson speciálisan kialakított, hitelesített programokon keresztül.
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Az INEP képzési rendszerét teljesen újratervezték abból a célból, hogy segítse az
adminisztratív reformmal és decentralizációval kapcsolatos politikák végrehajtását, a
hatékonyságot és átlátszóságot, a fenntartható fejlődést, az e-kormányzatot, az
egészségügyet, a szociális politikát és a társadalmi szolidaritást. Az új képzési terv lehetővé
teszi az EKDDA számára, hogy a képzési tervek részletes kidolgozásában együttműködjön a
közhivatalokkal és közintézményekkel. Az új, modern rendszer feltérképezi a képzési
szükségleteket és a képzések eredményét is felméri. Ezt a képzést az Európai Strukturális
Alapokból finanszírozzák az OP “Adminisztratív Reform” keretein belül.

2.6. Magyarország
A közszférában dolgozók számára elérhető képzési programokat kötelező képzésekre és
egyéb képzésekre tudjuk felosztani. A köztisztviselőkről szóló törvény alapján a
köztisztviselők kötelesek részt venni azokon a tréningeken, melyeket a munkáltatójuk
meghatároz számukra. A képzéseket általában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyújtja. A
kötelező tréning elvégzésének ideje alatt a munkáltató ugyanabban a díjazásban részesíti a
hivatalnokot, mintha dolgozna. A nem kötelező, munkaidőben történő tréningek esetében a
munkaadó beleegyezését adja a munkavállaló tréningen való részvételéhez. Ebben az
esetben a munkavállalónak kötelessége a munkaadót kompenzálni úgy, hogy a tréningen
töltött időt ledolgozza. Előfordulhat, hogy tanulmányi szerződést kötött a munkaadó és a
munkavállaló, mely szabályozza a képzési, és az azt követő időszak alatti feltételeket
(általában a képzés időtartamának megfelelő munkaórákat le kell dolgozni).

2.7. Olaszország
Az elmúlt pár évben az olasz kormány nagy figyelmet fordított a közszférában dolgozók
képzésére, alkalmazva a “növeljük meg a képzési követelményt, hogy a hivatalok
fejlődhessenek” elvet. 2001 decemberében a köztisztviselők képzésére és kompetencia
fejlesztésére vonatkozóan egy irányelvet fogadtak el, melynek alapvető célja a képzési
szükségletek vizsgálatának, valamint a közszférában történő képzési tevékenységek
tervezésének fejlesztése, s ezáltal a minőségi képzés és a szakmai fejlődés biztosítása a
dolgozók számára, miközben a vezetői felelősség fontosságát is kihangsúlyozzák.
Bizonyos időszakonként irányelveket jelölnek ki a közszférára vonatkozóan, hogy
meghatározzák a képzésekben megvalósítandó prioritásokat. Az egyes szervezetek
elkészítenek a prioritásoknak és saját alkalmazottai képzési szükségleteinek megfelelően
egy-egy képzési tervet.
Az egyes szervezeteknek olyan irodákat kell létrehozniuk, melyek a közigazgatásban
dolgozók képzését megtervezik és menedzselik. E szabályozás célja a megfelelő képzési
kompetencia fejlesztése, mely a tervezési tevékenységhez szükséges. Az irányelv szerint az
adminisztratív reformokat, valamint az európai és nemzetközi területeket érinti a képzés. A
vezetői képzések különösen nagy jelentőséggel bírnak. A képzéseket közintézmények (mint
például Közigazgatási Iskola Idősebbeknek, valamint a helyi önkormányzatok dolgozói
számára létrejött oktatási intézmény), magánirodák (mint például a FORMEZ), valamint
egyesületek (mint például a Confindustria) menedzselik.
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2.8. Lengyelország
Az elmúlt pár évben Lengyelországban a közigazgatásban dolgozók szakmai fejlődésének
rendszere hatalmas változásokon esett át, mely változások összefüggésben vannak az egész
ország működésében végbement változásokkal, vagyis a folyamat az átalakulással kezdődött,
ezt követte egy fokozatos gazdasági nyitás és végül az európai uniós tagállammá válás. Mivel
az ország működési rendjét folyamatosan változtatják, a jogalkotás és a köztisztviselők
felelősségi köre szintén változik. Sajnálatos módon ez a helyzet nem segíti elő állandó
szisztematikus megoldások bevezetését a köztisztviselők szakmai fejlődésével és képzésével
kapcsolatban.36
A köztisztviselők törvényben kötelezettek a szakmai kompetenciáik fejlesztésére (2006.
augusztus 24-i törvény). A jogszabályi rendelkezés alapján minden köztisztviselő számára
kötelező egy szakmai fejlődésre vonatkozó terv összeállítása; a tervnek magába kell foglalnia
az dolgozó időszakos teljesítményének értékelését, az alkalmazással kapcsolatos kilátásait,
ezenkívül a köztisztviselő, valamint a hivatal szükségleteit és kapacitását. Ezeket a célokat
nem mindig sikerül megvalósítani.
Ennek ellenére egyre növekszik az igény a közintézmények által nyújtott szolgáltatások egyre
magasabb színvonalára, valamint a köztisztviselők magasabb szakmai képzettségére. Olyat is
hallani, hogy szükséges a szakmai tudáson alapuló emberi erőforrás menedzsment stratégiai
fejlesztése,37vagyis:
 Csupán lényeges kritériumok megállapítása új alkalmazottak felvételénél, valamint a
karrierfejlesztésnél;
 Különböző tréningeken való folyamatos részvétel, illetve posztgraduális tanulmányok;
 Olyan képzési és oktatási ajánlatok elfogadása, melyek tartalmukat tekintve is a
lehető legjobb minőségűek.

3. A siker meghatározó tényezői
A közintézmények munkakörnyezete komplex és mint olyan, számos olyan tényezőt
tartalmaz, melyek a szakmai siker útjába állnak, vagy akár teljesen meg is akadályozhatják
elérését. Ezek az akadályok a következők lehetnek:
•

A végrehajtandó tevékenységekhez kötődő formalitás, mely gyakran része a túlzóan
szigorú bürokráciának. E formalitás azt vonja maga után, hogy a közszférán kívül
található intézmények többségében megtalálható trenddel ellentétben, itt nem a
hatékonyság határozza meg valaki munkáját, hanem inkább az elvégzett feladatok
formai pontossága. A feladat megoldásához való kreatív hozzáállás, vagy az általános
szakmai működés a meglévő procedúrák miatt kevésbé fontos.

•

Sok tevékenység gépiessé válása, s e jelenség következményei.

36

Marzec. I, Szymaniec K., Rozwój zawodowy pracowników w organisacjach publicznych, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach, p. 150.
37
Kudrycka B., Nowe wyzwania i trendy w reformowaniu sytuacji urzędników administracji publicznej.
Uwarunkowania i przesłanki reform administracji publicznej w XXI wieku. [in:] Rozwód kadr administracji
publicznej, Ed.: B. Kudrycka, WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2001, p. 42.
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•

A sablonos sémákon alapuló formalitás, procedúrák és gyakorlatoknak az a
következménye, hogy a közigazgatásban újként kezdő dolgozó hamar elveszíti a
lelkesedését, egy az adott hivatal etikettje szerint meghatározott tevékenységek
mókuskerekében találja magát.

•

Lassú és általában korlátolt előrejutási lehetőség az “átlagos” adminisztratív dolgozók
számára. Ez egy olyan, hivatali környezetben gyakran megfigyelhető
“specializálódáshoz” vezet, mely abban mutatkozik meg például, hogy lehetetlen
bizonyos dolgokkal kapcsolatos információhoz jutni, vagy elvégezni egyes
feladatokat, amikor egy adott típusú dokumentum kiadásáért felelős személy épp
nem dolgozik, stb..

A 21. században a karrier és szakmai siker nem kizárólag attól függ, hogy valaki pontosan
végezte-e el a feladatát. A siker a meghatározott mintákon túl születik: innovatív megoldások
javaslata, munkahelyi normák javítása (a saját és más munkáját is beleértve), az ügyfelek
számára a hozzáadott érték növelése, valamint szembenézés a kihívásokkal és a dinamikus
változásokkal. A köztisztviselők számára a siker azt jelenti, hogy valaki elkötelezett a munkája
mellett. Az is céljaik között szerepel, hogy, befolyásolni tudják, hogy egy adott szervezetet
hogyan látnak a potenciális ügyfelek. Mindezt úgy tudják elérni, hogy az elvégzendő
feladatokhoz kapcsolódó formalitást csökkentik, s helyette egyéni gondolkodást és a
tényleges szükségletek kielégítését célozzák meg. Ezenkívül a siker az empátia
kinyilvánítására való képesség és hajlandóság az adott intézetben ügyet intézni kívánó
potenciális ügyfelek irányába.
Azok a faktorok, melyek befolyásolhatják az egyén sikerét eltérőek a szakmai fejlődés
különböző szakaszaiban. Véleményünk szerint az első szakaszban, amikor egy fiatal,
tapasztalatlan, de erősen motivált és dolgozni vágyó egyén elkezd dolgozni egy adott
intézetben, a következőket kell tennie:
•

aktívan növelni a saját képzettségi szintjét és fejleszteni a kompetenciáit,
elköteleződést és hajlandóságot mutatva a kijelölt feladatok lehető legjobb
elvégzésére;

•

próbálja megismerni az intézményt, mint egészet azért, hogy teljesen megértse a
benne zajló folyamatokat és azok tulajdonságait. Lehetővé teszi, hogy a szervezeti
struktúrán belül megértse a saját helyzetét, a feladatai lényegét és a kölcsönös
szakmai kapcsolatokat;

•

kihasználni a lehetőséget a tapasztaltabb kollégáktól való tanulásra; értékelni és fel is
használni a tapasztalatukat és szakértelmüket. Sokkal könnyebb olyan embertől
tanulni, aki valamit már évek óta csinál, mint sok hibát vétve egyedül rájönni a
megoldásokra.

Az alatt az időszak alatt, amíg valaki meg nem ismerkedik a saját feladataival és amíg
segítségre van szüksége a sikeres elvégzésükhöz, a következőket kell tennie:
•

a lehető legjobban elvégezni a feladatait és megpróbálni az ügyfelek elvárásainak
megfelelni, szükségleteiket kielégíteni,

•

megpróbálni azokat a folyamatokat az idősebb kollégákkal együttműködve
beazonosítani, amelyeket fejleszteni kellene, majd innovatív megoldásokat és
fejlesztéseket megvalósítani.
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Amikor egy dolgozóról azt gondolják, hogy nagy tapasztalattal rendelkezik, szakmai siker
akkor érhető el, ha ez az egyén:
•

önként megosztja a tudását a fiatalabb és kevésbé tapasztaltabb kollégáival.
Elégedettséggel tölti el, ha belebújhat a mentor, vagy oktató szerepébe, ugyanakkor
a fiatalabb kolléga tiszteletét is elnyeri, aki így a munkáltató számára is értékesebbé
válik;

•

keresi, hogy hogyan tehetné egy adott intézet működési folyamatait hatékonyabbá,
majd a többi munkatárs között segíti e folyamatok alkalmazásának megvalósítását;

•

Értékeli a fiatalabb kollégák tudását és kompetenciáit, motiválja őket a fejlődésre és
tanul is tőlük.

Az elkészített köztisztviselőknek szóló szakmai fejlődési terv feladata lenne, hogy tartalmazza
az egyén teljes szakmai pályáját beleértve a hivatalos készülést és a megszerzett
tapasztalatokat is. Ez esélyt adna tudásuk és készségeik használatára azoknak a fiataloknak,
akik épp elkezdik a karrierjüket, ugyanakkor újabb feladatok elvégzésére készíti fel, illetve
képzi át a már tapasztaltabb dolgozókat.
A fiataloknak lehetőséget kellene adni arra, hogy több szervezeti egységben is
dolgozhassanak azért, hogy minél több lehetőségük legyen a különböző folyamatok
elsajátítására. Az ilyenfajta gyakorlatok lehetővé tennék, hogy az egyén rugalmasabb legyen
a munkájában, illetve megkönnyítenék, hogy helyettest találjanak, amikor például az egyik
dolgozó betegszabadságon van, vagy nyaral. A nagyobb tapasztalattal rendelkező dolgozókat
(például a 45 éven felülieket) fel kellene készíteni a mentor, vagy oktatói szerepre. Az
idősebb kolléga munkájának fokozatos megváltoztatása és fiatal kollégái számára
tanácsadóvá és oktatóvá válása olyan érzetet fog kelteni a dolgozóban, hogy a szervezet
számára fontos és megbecsült tag, függetlenül az eltelt évektől és lehetséges, például a
modern technológia használatával kapcsolatosan előforduló kompetencia szakadékoktól. A
szakmai fejlődés és a motiváció feltételeit szintén megteremtik.
Ki kell hangsúlyozni, hogy a 21. században azért, hogy egy szerepkört, vagy egy hivatal
jelentőségét kedvezően ítéljék meg, különösen fontos tevékenységeinek felmérése a
fenntartható fejlődés és kulcsfontosságú Európai Uniós tevékenységek szempontjából. Első
lépésként meg kell említeni a közintézetek mindenki számára elérhetővé tételét, beleértve a
mozgássérülteket, külföldieket, vagy azokat, akik valamilyen más szempontból térnek el a
lakosság többségétől.
Egy jó hivatal olyan hivatal, mely elérhető. Az elérhetőség az alkalmazott eljárásmódokkal, az
épület felszereltségével, különböző nyelveken elérhető dokumentumokkal, hivatalos
szövegek érthetőségével (például a szövegeknek érthetőnek kell lennie középfokú
nyelvtudással rendelkezők számára- B1). Ezenkívül az Európai Uniós 2014-től 2020-ig terjedő
időszakra vonatkozó politikáknak, különösen az Európa 2020 stratégiának ki kell
hangsúlyoznia azon intézkedések jelentőségét, melyeket arra terveztek, hogy a szociális
befogadást elősegítsék, miután a demográfiai folyamatok, beleértve az elöregedő
társadalom jelenségét, azt eredményezik, hogy egyre több embernek lesz szüksége a
szokásostól eltérő megoldásokra. Ezért a jelenlegi trendek és az európai emberek
szükségletei barátságos hozzáállást kívánnak meg a közintézményektől.
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A fent említett példák azt mutatják, hogy az alapvető módszerek között, melyek megengedik
a közszférában dolgozóknak (mind a pályakezdőknek, mind a tapasztalattal rendelkezőknek),
hogy sikereket érjenek el, megtalálható a generációk közötti együttműködés is. Az ilyen fajta
együttműködés kölcsönös tiszteleten alapul, értékelve mások kompetenciáit, valamint az
egymástól való tanulásra való nyitottságot. A következő részben részletesen tárgyalt MUME
projekten belül kidolgozott innovatív képzési koncepció egy jó példa arra, hogy hogyan
tanulható meg a generációk közötti kooperáció.
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ALTERNATÍV KÉPZÉSI
KONCEPCIÓ A 30 ÉV ALATTI ÉS
45 ÉV FELETTI KÖZSZFÉRÁBAN
DOLGOZÓK SZÁMÁRA
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1. Képzési koncepció – általános áttekintés
A 30 év alatti és 45 év feletti különböző közintézményekben dolgozók számára a
képzési koncepció úgy épül fel, hogy a résztvevőket olyan generációk közötti
együttműködésre készíti fel, mely lehetővé teszi a tudás átadását és a készségek
megosztását az együtt dolgozók között. A képzés lehetővé teszi olyan kompetenciák
fejlesztését, melyekre szükség van ahhoz, hogy hatékonyan dolgozzanak együtt és megértsék
azokat a folyamatokat, amelyek mások hatáskörébe tartoznak. Jelen képzési javaslat két
korcsoport képzési szükségleteinek elemzésén alapul. A 30 év alatti és 45 év feletti
korcsoportban megállapított erősségek és gyengeségek inspirációul szolgáltak az oktatási
anyag kidolgozásában. A tréning anyaga generációk közötti kölcsönös mentorálást tesz
lehetővé a gyakorlatban. A képzés innovatív jellege a speciálisan az adott korcsoporthoz
igazított tanítási módszerekben és a kompetencia hiányok áthidalására kidolgozott tanulási
anyag tartalmában mutatkozik meg.
A képzési ciklus magába foglal hatvan 45 perces tanulási részt, melyek 4 különböző
tematikus blokkra vannak felosztva. Ezek a következők:
I. Tematikus blokk: IKT (20 óra), melynek célja, az adminisztratív munka fejlesztése az Office
programjainak segítségével, mint pl. a Word, Excel és Power Point a fiatalabb korcsoport
számára, az internetes keresők pedig az idősebb korcsoport számára.
II. Tematikus blokk: Üzleti angol (20 óra) B1/B2 szinten a 30 éves, vagy annál fiatalabb
dolgozók számára, valamint A2 szinten az idősebb korcsoport számára.
III. Tematikus blokk: Kommunikáció és generációk közötti együttműködés (8 óra), mely
lehetővé teszi a résztvevők számra, hogy kulturális különbségekről tanuljanak - mely a
hatékony kommunikáció alapja - valamint ismereteket szerezzenek az idősebb és fiatalabb
korcsoport képviselőivel való munkahelyi kommunikáció lehetséges előnyeiről.
IV. Tematikus blokk: Egy szimulációs játék (12 óra), melynek célja olyan feltételek
megteremtése, mely két különböző korcsoport együttműködését teszi lehetővé
gyakorlatban.
Az első három tematikus blokk során a két korcsoport külön dolgozik. A képzés csoportos
projektmunka formában zajlik, mely azt jelenti, hogy önmagában az új tudás megszerzése,
vagy a tudás és készségek fejlesztése nem cél, inkább eszközül szolgál a képzés általánosan
megfogalmazott célkitűzéséhez. A kompetencia fejlődés folyamata a gyakorlatban való
tanulás fogalmán alapul.
Az első három tematikus blokkban szereplő példák olyan szituációk, vagy problémák,
amelyeket a közintézményekben dolgozók nap mint nap megtapasztalnak. A példákat úgy
készítették, hogy a különböző tematikus blokkokat vezető oktatók az órákat az adott
közintézményben dolgozók szükségletei és elvárásai szerint alakíthatják. A képzés legfőbb
célja, hogy a közintézményekben dolgozók munkáját fejlessze, kreativitásukat serkentse. A
dolgozók képessé válnak a munkahelyük kritikai értékelésére, valamint azon területek
megnevezésére, melyeket nekik maguknak kell fejleszteni, vagy megváltoztatni. Ha a
különböző korcsoportok erősségeire épített
projektek/feladatok ügyesen vannak
összerakva, minden résztvevő találhat valamilyen érdekes nézőpontot, függetlenül attól,
hogy mely közintézményt képviseli, vagy milyen pozícióban dolgozik.
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A képzési ciklus utolsó szakaszában, azaz a szimulációs játékban, a két generáció találkozik.
Vegyes csoportok hajtanak végre különböző feladatokat, hogy egy társasjátékon beérjenek a
célba (MUME JÁTÉK). A képzés korábbi részei arra készítették fel a résztvevőket, hogy együtt
hajtsák végre e játék különböző feladatait.

Miután végighaldtak az egyéni képzési pályájukon, a közszféra két generációja csatlakozik
egymáshoz és megosztja tudását, képességeit és kompetenciáit azért, hogy a generációk
közötti szakadékot áthidalja.
(INDIVIDULA PATH- egyéni képzési pálya, JOIN TOGETHER IN THE SIMULATION GAMECsatlakozni a szimulációs játékban, 5 Things a Good English Training Course Should Have- 5
dolog, amivel egy jó angolkurzusnak rendelkeznie kellene)
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2. IKT oktatási blokk a 30 év alatti és 45 év feletti közszférában
dolgozók számára
A modern IKT képzési koncepciója egy népszerű alkalmazási csomagot, és annak használatát
érthető módon mutatja be a tréning résztvevőinek. A közintézményekben való munka
különleges jellegéből adódóan a dolgozók nem ismerik az általuk minden nap használt
számítógépes programok működésének általános szabályait, mivel csupán néhány,
számítógépes szakember által készített alkalmazás szükséges egy adott pozícióban
elvégzendő feladatok végrehajtásához.
Ez a fajta megközelítés az egyes programok hiányos ismeretét eredményezi, és gyakran azt
is, hogy az olyan feladatokat bonyolítják, melyeket egyszerűbben is el lehetne végezni. Egy
nagyszerű példa arra, hogy az emberek mennyire nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan
használható egy-egy program például az, amikor egy munkalapot úgy kezelnek, mint egy
nagyon jó számológépet, pedig lehet vele adatokat elemezni, azokat diagram formájában
megjeleníteni, vagy akár szimulációkat végezni.
Az oktatási szükségletek és a kompetenciában lévő hiányosságok felmérése alapján úgy
határoztak, hogy a különböző korcsoportoknak az oktatás húsz 45 perces modulból fog állni
és a következő programokat/eszközöket fogja magába foglalni:

2.1. 30 év alatti korcsoport
Szint: Középszint
Programok/eszközök:
•

Exel - Munkalap használata szám és egyéb adat bevitelére, szerkesztésére és
rendszerezésére (beleértve adatok összefésülését és kombinálását a munkalapok
között). Megfelelő függvények, képletek, adatelemző eszközök kiválasztása és
alkalmazása, a munkalap információinak bemutatására és formázására (beleértve a
megfelelő, és megfelelően szerkesztett diagramokat és grafikonokat, melyek a
táblázat adatait mutatják; a lap elrendezéséhez szükséges eszközök használata az
adatok megjelenítéséhez és nyomtatásához, valamint a pontosságot ellenőrző
eszközök használata).

•

Power Point - Szöveg és más információ, (diagramok, táblázatok, képek, videók és hangfájlok)
formázása a diákon prezentációkészítő szoftver eszközöket használva a diasor
strukturálásához, szerkesztéséhez és formázásához; témák, sablonok, animációk és áttűnések
használata, diasor készítése prezentáció szemléltetéséhez.
Microsoft Word - Szöveg és más információ pontos bevitele (beleértve más
dokumentumokból, és/vagy szoftver forrásokból vett információk összefésülését és
használatát, sablonok tárolását és visszakeresését), a szöveg elrendezésének és struktúráinak
megalkotása és módosítása (beleértve az oszlopokat, táblázatokat, formákat és stílusokat),
szövegszerkesztő szoftverek használata dokumentumok bemutatására és hatékony
formázására (beleértve az oldal-, és szakaszelrendezési beállításokat, s eszközöket, melyek a
pontosságot és jelentést ellenőrzik.)

•
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2.2. 45 év feletti korcsoport:
Szint: Középszint
Programok/eszközök:
•

Internet (böngészők) - internetes böngészők használata releváns információ
megtalálásához;

•

Microsoft Word - szövegek, bekezdések, dokumentumok formázása, stílusok
használata, képek és ábrák beszúrása;

•

Excel - munkalapok, táblázatok, grafikonok, függvények létrehozása, cellaformázás,
függvények használata.

A tréninget intenzív kurzusként, vagy rövidebb részekre osztva is meg lehet tartani, az
oktatótól, illetve az adott csoport szükségleteitől függően.

2.3. Projektmunka modell
A tréning úgy van felépítve, hogy minden korcsoportnak egy olyan komplex projektet kell
elkészítenie, melyben az összes program szerepel. A következő projektmunka megvalósítása
lehetséges a megfelelő korcsoportnál:

2.3.1. 30 év alatti korcsoport:
1. Lépés: A megadott adatokat felhasználva (közös turistaszállásokon található fekvőhelyek
száma régió szerint) kiszámolni a kívánt információt
•

Adatok rendezése, formázása és megjelenítése táblázatban

•

Bonyolultabb képletek használata

•

Egy másik munkalap adatainak használata

•

Diagramok készítése

•

Feltételes formázás opcióinak használata

•

Adatok bemutatása

2. Lépés: A prezentáció tartalmazza a lényeges adatokat (szöveg, táblázatok, grafikonok),
beállításai testreszabottak és különleges effektusokat tartalmaz.
•

Új prezentáció készítése

•

Mesteroldal létrehozása

•

Új címdia elrendezés létrehozása

•

Diák létrehozása

•

Diagramok, munkalapok, és képeket tartalmazó diák létrehozása, beszúrása

•

Prezentáció megtekintése
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•

Kis csoportokban való munka

3. Lépés: Az I. BLOKKból a megfelelő információt kiválasztani és levelet írni, s ezt több
embernek elküldeni. A levél formázása és beállításainak testreszabása után a körlevél
funkció használata a levelek véglegesítéséhez.
•

Szakasztörés készítése és több elem formázása egyszerre

•

Összetett táblázatok használata

•

Űrlapok használata

•

Szerkesztés és elrendezés

•

Körlevélfunkció használata

•

Kis csoportokban való munka.

2.3.2. 45 év feletti korcsoport:
1. Lépés:
•

Információt keresni az interneten egy közszférával kapcsolatban megadott témában,
például közszféra struktúrája, munkalehetőségek, egy adott ország munkanélküliségi
aránya a közszférában.

• A megfelelő adatok mentése.
2. Lépés:
•

Kiválasztani a megfelelő információt az 1. LÉPÉSben elmentett honlapokról, és egy
egyoldalas összefoglalót írni az 1. BLOKKban megadott témáról WORD
szövegszerkesztő program használatával.

•

A szöveget, bekezdéseket, dokumentumot formázni és különböző stílusokat
használni.

•

Felsorolási pontok, vagy számozás, illetve egy fejléc (például projekt logó) és egy
lábléc (például EACEA jogi nyilatkozat) beszúrása.
3. Lépés:
•

Közszférával kapcsolatos statisztikai adatok keresése, például foglalkoztatottsági
arány 2011-ben és 2012-ben a következő három ágazatban: egészségügy, oktatás,
állami adminisztráció. Két munkalap készítése.

•

Az első munkalapon: a két év adatainak összehasonlítása.

•

Az átlagérték megkeresése az adott évre vonatkozóan.

•

Minimum és a maximum értékek megkeresése a két évben, az összes alkalmazott
számának kiszámolása egy-egy évre vonatkozóan.

•

Táblázat készítése az adatok bemutatásához.
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•

A második munkalapon: a táblázat ábrázolásához a két évre vonatkozó adatokból egy
grafikon készítése. A táblázat és a grafikon importálása a 2. BLOKKban elkészített
WORD dokumentumba.

•

a 2 oldalas, kész WORD dokumentum bemutatása a csoportnak.

A fenti tréning elvégzése előfeltétele az Üzleti angol és a Szimulációs játék tréningeken való
részvételnek.
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3. Üzleti angol oktatási blokk a 30 év alatti és a 45 év feletti
közszférában dolgozók számára
Ennek a tréningnek a célja nem csupán az, hogy a résztvevők megismerkedjenek az üzleti
angolban használatos alapszókinccsel, hanem az is, hogy az előadói és kommunikációs
képességeiket fejlessze, és hogy csapatmunkára, a modern technológiák használatára,
valamint az egész munkahelyi szervezetükön belül hatékony kooperációra motiválja őket.
Ez a tréning segítségül fog szolgálni a közszféra dolgozóinak az olyan kommunikációs
szituációk magabiztos kezelésében, melyekben az angol nyelv használata szükséges. A
résztvevőket az irodában található eszközök és az internet hatékony használatához
szükséges alapszókinccsel is megismerteti.
A tréning elvégeztével a résztvevők képesek lesznek bemutatni saját magukat, beszélni
tudnak munkakörükről, el fogják tudni mondani véleményüket, meg fogják tudni érteni az
irodatechnikai eszközök használatához szükséges instrukciókat és kisebb problémákat,
képesek lesznek logikus érvek használatára, ezenkívül tudni fognak meghívót szerkeszteni,
meghívást elfogadó és visszautasító levelet írni, valamint prezentációt készíteni.
Az oktatási szükségletek és a kompetenciában lévő hiányosságok felmérése alapján úgy
határoztak, hogy az oktatás húsz 45 perces modulból fog állni és két különböző szinten a
következő témákat fogja magába foglalni:

3.1. 30 év alatti korcsoport
Szint: B1/B2
Témák:
• Internet és üzleti kommunikáció - interneten keresztül történő kommunikációhoz
szükséges eszközök, stratégiák, információ keresésére, önálló tanulási lehetőségek,
közösségi hálózatok használata az interneten
• Üzleti angol használata prezentációk során - a prezentáció felépítése, bevezetés és
konklúzió, kulcsszavak memorizálása, audiovizuális eszközök használata, a célnak
megfelelő, közönségre szabott prezentáció
• Üzleti angol a hatékony kommunikációért és együttműködésért - csapat
együttműködése, vélemények közlése, érvelés, tárgyalás, a kommunikáció és
csapatmunka alapelvei

3.2. 45 év feletti korcsoport
Szint: A2
Témák:
• Saját magunk és munkakörünk bemutatása - személyes és üzleti információ közlése,
interneten való információkeresés
• Az irodában. Problémák a technikai eszközökkel - tárgyak, elhelyezkedésük és
használatuk leírása, utasítások megértése és követése, irodatechnikai eszközökhöz
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kapcsolódó problémamegoldás, keresés az interneten, táblázatok használata például Wordben/Excelben
• Meghívók. Meghívók elfogadása és visszautasítása - Meghívók megértése,
szerkesztése, meghívás elfogadása és visszautasítása a WORD szövegszerkesztő
használatával
A tréninget intenzív kurzusként, vagy rövidebb részekre osztva is meg lehet tartani, az
oktatótól, illetve az adott csoport szükségleteitől függően.

3.3. Mintafeladatok
A javasolt feladatok a következők lehetnek:
•

Videokonferencia szervezése/webinar rögzítése (B1/B2 szint, 1. Téma).

•

Angol nyelvű powerpointos előadás készítése csoportokban, mely bemutatja az adott
szervezetet és tevékenységeit (B1/B2 szint, 2. Téma).

•

Egy adott probléma kollektív megoldásának kidolgozása (B1/B2 szint, 3. Téma).

•

Személyes adatok és munkahelyi feladatok megadása néhány kártyára írt információ
segítségével, valamint az adott munkakörhöz kapcsolódó tevékenységek kikeresése
az interneten (A2 szint, 1. Téma).

•

A tanuló irodájában található irodabútorok és irodatechnikai eszközök képeinek
kikeresése az internetről. A tanuló irodájának bemutatása (képek + az eszközök
elhelyezkedésének rövid leírása) a Word alkalmazást használva. Instrukciók követése
egy adott irodatechnikai eszköznél felmerülő problémával kapcsolatban (A2 szint, 2.
Téma).

•

Meghívó készítése, egy meghívást elfogadó, és egy meghívást visszautasító levél
megírása adott témában Word alkalmazást használva (A2 szint, 3. Téma).
Az oktató eldöntheti, hogy az egyes elkészült feladatokat egyesíti-e egy közös, az elsajátított
tudást magába foglaló projektben, vagy sem.
Ahogy az eddigi feladatokból jól látható, fontos, hogy a tanulók részt vegyenek az előzetes
IKT tréningen. Az ott megszerzett készségekre ugyanis szükség lesz az Üzleti Angol modulban
megoldandó feladatok elvégzéséhez.
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4. Kommunikáció és generációk közötti együttműködési oktatási
blokk a 30 év alatti és 45 év feletti közszférában dolgozók számára
A MUME - Modern University in modern Europe (Modern egyetem a modern
Európában) projekt céljaira feltárt oktatási szükségletek és kompetenciában lévő
hiányosságok felmérése azt mutatta, hogy mind a két célcsoportnak vannak hiányosságai
bizonyos kommunikációs kompetenciákban, melyek többek között az auto-prezentációhoz
(powerpointos előadásmódhoz), és a nyilvános önkifejezéshez kapcsolódnak. Az elemzés
arra is fényt derített, hogy milyen hiányosságok vannak a szociális kompetenciákban, például
a más generációkkal való együttműködésben, változások elfogadására való képességben,
vagy a rugalmas hozzáállás képességében. Ezenkívül a gazdasági élet globalizálódása miatt,
valamint a közszféra dolgozói körében egyre gyakrabban előforduló külföldiekkel való
érintkezés esetén (például amikor nemzetközi projekteket, vagy programokat hajtanak
végre, illetve külföldi szakmai gyakorlat miatt), a kulturális különbségek és normák hiányos
ismerete, valamint az interkulturális kompetenciák nem megfelelő fejlettsége jelentős
akadályokat képeznek a munkahelyi feladatok hatékony elvégzésében.
A felmért kompetenciákban való hiányosságokat figyelembe véve a tréning felépítése úgy
alakult, hogy 6 órányi tréning (mely nyolc 45 perces tanulási modulnak felel meg) alatt lesz
lehetősége a résztvevőknek kommunikációs készségeiket fejleszteni, vagy újakat elsajátítani,
s nyitottá válni a diverzitás, a korkülönbség és a kulturális különbségek okozta nehézségek
leküzdésére. Tanácsos úgy alakítani az adott oktatási blokkot, hogy tartalmazza azon
problémákat, melyek a következő területeken merülnek fel:
Kommunikáció:
•

•
•

kommunikáció és annak szerepe a szakmai kapcsolatokban a célcsoport
jellegzetességeinek figyelembe vételével (verbális és nem verbális kommunikáció,
kommunikációs típusok és stílusok, kommunikációs akadályok és az ezeken való
felülkerekedés módjai, legfontosabb szabályok a generációk közötti hatékony
kommunikációban);
a hatékony kommunikáció eszközei (aktív hallgatás, körülírás, kérdésfeltevés,
válaszadás, visszajelzés adás);
direkt és indirekt kommunikáció egy adott csoporton belül és a célcsoportok között
(levelezés, e-mail, telefon, nyilvános beszéd, párbeszéd);

Generációk közötti együttműködés, különös tekintettel a munkahely nemzetköziesedésére:
•
•

kultúramodellek, kultúra típusok, kulturális normák (európai kultúrák);
generációk közötti együttműködés – kulturális különbségek abban, hogy hogyan
látják az idősebb kollégákat, más országokban alkalmazott megoldások a generációk
közötti együttműködésre (mit tanulhatnak a fiatal dolgozók az idősebb kollégáiktól,
és mit tanulhatnak az idősebbek a fiataloktól);
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•

szolgáltatásnyújtás külföldieknek – kulturális különbségek (félreértésekre és
konfliktusokra okot adó szituációk, valamint ezek megoldása, válogatott példák).
Az oktatási anyag innovatív (az adott korcsoporthoz és a tréning témájához igazított tanítási
módszert kivéve, mely a tréning általános céljai között megfogalmazott, a feltérképezett
kompetencia hiányosságokra ad választ), mivel egy, a Kommunikáció és generációk közötti
együttműködés című tematikus blokkban tartalmazza a kommunikáció területeinek, a
generációk közötti kommunikáció, és a több kultúra közötti kommunikáció témáinak egyedi
kombinációját. A tréning résztvevői számára lehetővé teszi, hogy ezen a három területen
egyszerre fejlesszék kompetenciáikat. Ráadásul úgy épül fel, hogy a tréning folyamán:
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•

a 30 éves és annál fiatalabb dolgozók alkotják meg a “Hatékony párbeszédek és
generációk közötti együttműködés” kódját a 45 év feletti dolgozók számára; a kód e
részének tartalmaznia kell kommunikációs és kooperációs szabályokat (hasznos
tanácsok a tréning végén – mit kellene tenni és mit kellene elkerülni) a fiatalabb
kollégákkal való munka során;

•

az idősebb dolgozók alkotják meg a második részt: “Hatékony párbeszédek és
generációk közötti együttműködés” kódját a 30 évnél fiatalabbak számára; a kód e
részének tartalmaznia kell kommunikációs és kooperációs szabályokat (hasznos
tanácsok a tréning végén – mit kellene, és mit kellene elkerülni) az idősebb
generációval való munka során;

•

mindkét csapat38 kitalál egy kódot, melynek címe: „A külföldiekkel való közintézményi
kommunikáció viselkedési kódja”.

A második csapat az elsı csoport által kidolgozott “interkulturális kód”-on dolgozik (igazítások, korrektúra)
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5. Szimulációs játék oktatási blokk a 30 év alatti és a 45 év feletti
közszférában dolgozók számára
A MUME JÁTÉK egy oktatási csomag része 30 év alatti és 45 év feletti
közintézményekben dolgozók számára. Minden résztvevő részt vett már különböző
kommunikációs, angol, és modern technológiák használatával (beleértve az MS Office
használatát, interneten való információkeresést) kapcsolatos tréningeken. 48 órányi tréning
után a 10 főből álló csapat tagjai jól ismerik egymást. A játék során a két csapat először
találkozik.
A játékot úgy tervezték, hogy tizenkét 45 perces modulból álljon, 4x3 órás egységekre
felosztva. Célja:
•

együttműködési alapot adni a 30 év alatti és 45 év feletti közszféra dolgozóinak

•
•

feladatok közös megoldása generációk közötti együttműködéssel
gyakorolni a hatékony generációk közötti kommunikáció módszereit, tudás-, és
élménymegosztást
megfelelő közeg teremtése a munkahelyen való generációk közötti együttműködés
ötletének a tréning utáni népszerűsítéséhez
a tréning során megszerzett tudás összegzése és a megszerzett készségek
megerősítése

•
•

Az első megbeszélés alatt a két korosztály képviselői találkoznak. A feladatok célja, hogy
megtörje a jeget, bizalmat építsen ki és elősegítse a csoportfolyamat formálódását. A
gyakorlatok és a feladatok csak bevezetőül szolgálnak a játékhoz, nem szerves részei.
Csupán a második és harmadik megbeszélés kulcsfontosságú, mivel ezek vezetnek el
a generációk közötti együttműködéshez és azoknak a készségek a fejlesztéséhez, melyek
segítik, hogy az egyének autonóm módon kezdeményezzenek generációk közötti
együttműködést a munkahelyen. Ezeken a megbeszéléseken a résztvevők olyan feladatokkal
fognak találkozni, melyek nem kapcsolódnak a munkájukhoz.
A negyedik megbeszélés azokhoz a feladatokhoz fog kapcsolódni, amelyeket a
résztvevők már a korábbi megbeszéléseken elkezdtek. Ezután a játék befejeződik,
összegzések készülnek, a résztvevők pedig olyan szakmai fejlődési terveket készítenek,
melyeket lehetséges kivitelezni, köszönhetően a két korcsoport tréningeken való
részvételének.
A feladatokat négyszemélyes csoportokban fogják megoldani, melyekben ketten az
idősebb korcsoportot, és ketten a fiatalabb korcsoportot képviselik. A feladatokra pontokat
kapnak és az elért pontok száma egy-egy kirakós játékhoz való darabot fog érni. Az
összegyűjtött kirakó darabokból összeáll egy kép, mely viccesen mutatja be a generációk
közötti kommunikáció lényegét. A kirakós játékhoz kapcsolódó számos irodai munkát
bemutató projekt a játék részét képezi.
A játékokat két tréner vezeti, akik minden alkalmon részt vesznek. Véleményünk
szerint a bemutatott játékok, gyakorlatok és feladatok a maguk komplexitásával és adott
sorrendjével a lehető legjobban szolgálják a játék céljának elérését. Amennyiben bármilyen
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véleményed, vagy javaslatod van azzal kapcsolatban, hogy hogyan fejleszthetnénk a játékot,
kérjük, lépj kapcsolatba irodánkkal.
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