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1. Bevezetés
A VETwin-winModel projektet 2010-ben Németországban a Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung választotta ki a Leonardo da
Vinci EU-Program támogatására. A program 2010. októberében indult és 24 hónapos futamideje van.
A jelen Kézikönyv a projekt egyik végterméke. Ez tartalmazza a monitoring eszközt,
további elemzési eszközöket és a kapcsolódó modulokat és kialakítási segédleteket.
A CD-ROM, minden terméket tartalmaz, valamint még további segédanyagokat:
A projekt eredményei tehát a következők szerint állnak rendelkezésre:
-

kézikönyv
CD-ROM
projekt-weboldal
projekt-transzferplatform

2. A projekt háttere
Míg a nagyvállalatok szerkezeti egységeket hoztak létre dolgozóik vállalati továbbképzésére és kompetencia-fejlesztésére, addig a kisvállalkozások azon fáradoznak,
hogy magát a munkát közvetlenül kapcsolják össze a tanulással és a továbbtanulással.
Az EU-Bizottság azokra a kihívásokra, amelyek a társadalmi és demográfiai változásokból, valamint az innováció- és versenyképesség biztosításából adódnak, az
élethosszig tartó tanulást célzó, EU-képzési programmal válaszolt:
- áttöri a képzésnek szigorúan egymást követő szakaszokra való beosztását,
- összevonja az eddig erősen szegmentált képzési területeket, többek között a
szakmai alap- és továbbképzést,
- biztosítja valamennyi képzési terület minőségét és új oktatási- és tanulási kultúrákat támogat.
A német Bundesbildungsministerium (BMBF) által a szakmai képzés és a vállalati
továbbképzés összevonására kifejlesztett projekt, a végrehajtott elemzések alapján
azt a felismerést eredményezte, hogy a szakmai képzésnek és a vállalati továbbképzésnek a munkafolyamatba integrált összevonása megnyithatja az utat a
munkatársak kompetenciafejlesztési koncepciójának kialakítása, és ezáltal a
vállalkozások és oktatási intézmények versenyképességének biztosítása felé.
A VETwin-winModel innovációs transzferprojekt célja, hogy a jelen projekteredményeket a projekt-partneroszágokkal közösen egyeztessék és a szakmai oktatási
gyakorlatban végrehajtsák
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Többek között azt az alapfelfogást közvetíti, hogy a szakmai képzés és a vállalati
továbbképzés összevonását mind a kisvállalkozások és az oktatási intézmények
szintjén, mind pedig a támogatás szintjén az oktatáspolitika és a gazdálkodás útján
kell végrehajtani.
A transzferált termékek célja, hogy a projektpartnereknél a jövőbeni összevonási
folyamatok kialakítását a szakmai képzés elemeinek a vállalati továbbképzéssel való
összekapcsolása céljából, a tanulás és a továbbtanulás egységes folyamatává tegye és támogassa a szakmában és a munkahelyen. Ennél az összevonás a szakmai
kompetenciák munkafolyamatra vonatkozó elsajátítása és egyben a tanuló viselkedésváltozására irányul. A végcél a tanulási folyamatoknak a didaktikus-metodikus
kialakításában beálló minőségi változás elérése, amely a tanulási folyamat és a
munkafolyamat, valamint az alapképzés és a továbbképzés közötti ellentmondások
feloldásán alapszik.

3. A projekt célja
A projekt célja a versenyképes szakképzett alkalmazottak folyamatos biztosítása a
kisvállalkozásoknál a szakmai képzés és a vállalati továbbképzés összekapcsolásával.
Ezeket különösen olyan szakmai kompetenciák állandó bővítésével határozzák meg,
amelyekre a vállalati munkahelyeken és a munkaerő piacon perspektivikusan is
szükség van. Ezzel a dolgozók állandó továbbtanulása összekapcsolódik a munka
folyamatában, melynek során a menedzsmentnek mindenekelőtt az intenzív tanulást
igénylő munkahelyek számára megfelelő, a tanulást támogató infrastruktúrát kell
rendelkezésre bocsátania. A dolgozók motivációja és aktivitása mellett szervezeti
intézkedések is támogatják tanulási készségüket és a teljesítőképességük javítását.
A sikeres kis- és középvállalkozásoknál az alap- és továbbképzés összevonása a
vállalati stratégia biztos részét képezi. A vállalati elemzések eredményei igazolják,
hogy a személyzetfejlesztést ezeknél a vállalatoknál a tanulási- és munkafolyamat
összekapcsolásának következő elemei jellemzik és minden vállalat tekintetében
ezeknek a kialakítási- és cselekvési céloknak kellene megvalósulniuk:
• Az alkalmazottakat előrelátóan informálják a vállalati stratégiákról és a műszakitechnológiai, valamint szervezeti változásokról,
• A konkrét tanulási célokat az aktuális munkafolyamatokból vezetik le,
• A tanulási célok figyelembe veszik mind a szakmai alapokat, mind pedig a speciális vállalati kompetenciákat,
• A munka- és tanulási folyamat összevonása során támogatják a tanulást érintő
individuális értékeket és normákat, valamint az alkalmazottak vállalati gondolkodásának fejlesztését
• A tanulási folyamatokat messzemenően integrálják a konkrét munkafolyamatokba,
• A munkafolyamatnak a tanulást segítő elemeit a tanulási célokban figyelembe
veszik
• A tanulás messzemenően kölcsönös támogató folyamatok keretében, nem
homogén csoportokban, minden alkalmazott hasznára történik.

Ezenkívül a szakmai képzés vállalati továbbképzéssel való még hatékonyabb
vállalati integrációja érdekében a következő intézkedésekre van szükség:
•
•
•
•
•
•
•

vállalati mentorok/tutorok kinevezése,
a vállalati mentorok/tutorok számára megfelelő eszközkészlet és
szabályozás rendelkezésre bocsátása,
vezetők számára vállalati pedagógiai kompetenciák közvetítése,
munkahelyhez közeli tanulóhelyek (tanulószigetek) szisztematikus
megteremtése,
mindenekelőtt a gyakornokok bevonása a vállalati újításokba,
gyakornokok és tapasztalt szakemberek delegálása külföldi vállalatokhoz,
a szakember-utánpótlás hosszú távú biztosítása érdekében vezetők,
tapasztalt szakemberek és gyakornokok bevonása az iskolai
pályaorientációba.

Az előző nemzeti projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy a szakmai képzés vállalati
továbbképzéssel való, munkafolyamat során megvalósuló integrációja lényegében
négy különböző formában történik:
•
•
•
•

a szakmai képzés összehangolása a vállalati továbbképzés elemeivel,
a vállalati továbbképzés összehangolása a szakmai képzés elemeivel,
a szakmai képzés és a vállalati továbbképzés együttes integrációja,
külön képzési elemek, amelyeket a szakmai képzés és a vállalati
továbbképzés összekapcsolására iktatnak be.

Az előző projekt arra is rámutatott,
•

hogy a vállalatnál az integrációhoz szükség van egy olyan egy
infrastruktúrára, amely lehetővé teszi, hogy a munkatársak szakmai-vállalati
kompetenciafejlesztésének lehetőségeit ki tudják használni,

•

hogy ezen infrastruktúra kiépítése a vállalati személyzeti és szervezeti
fejlesztés hosszabb távú folyamata során történhet meg,

•

hogy a kevesebb mint 50 főt foglalkoztató vállalatok csak kivételes
esetekben képesek arra, hogy belső intézkedésekkel saját maguk tudják
végrehajtani az alap- és a továbbképzés integrációját. Külső támogatásra
van szükségük az infrastruktúra kialakításához.

A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának sikere lényegében
attól függ, hogyan sikerül a tanulás kedvező feltételeit a munka folyamatában
megteremteni. Az integráció lehetőségeinek kiaknázása tanulásösztönző
infrastruktúrához és alkalmazandó támogatási elemekhez kötött.
A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjához szükséges
infrastruktúrához nemcsak a személyi előfeltételeknek, hanem az anyagi és
eszközbeli előfeltételeknek is adottnak kell lenniük.
A szükséges infrastruktúrát a vállalat lehetőségeitől függően vagy a vállalaton belül
lehet felépíteni, vagy hosszan tartó külső segítséggel kell létrehozni ahhoz, hogy az
integráció előnyeit ki lehessen aknázni.
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Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a szakmai képzés és a vállalati
továbbképzés integrációja optimális személyzetfejlesztési stratégiát jelent a
kisvállalatok számára.

A projekt célcsoportjai
A célcsoportok többek között a következők:
- az alap- és továbbképzési központok vezetősége
- az alap- és továbbképzés trénerei, oktatói és mentorai
- vállalati továbbképzési tanácsadók,
- kis- és középvállalkozások vezetősége és oktatói,
- személyzetfejlesztési tanácsadók,
- kompetenciafejlesztéssel foglalkozó cégek/trénerek,
- a képzési ágazat szereplői,
- transzferintézmények a szakmai képzés területén

4. Munka- és tanulási folyamat az alap- és továbbképzésben
A tanulási folyamat elindításának előfeltétele azon helyzetek felismerése, amikor a
munkafolyamat tanulást tesz szükségessé: tehát annak tudatosítása, hogy a
szükséges tevékenységekhez és átalakítási folyamatokhoz az aktuálisan
rendelkezésre álló kompetenciák nem elégségesek. Kompetenciamérleggel lehet
megállapítani a szükséges és a jelenleg rendelkezésre álló kompetenciák közötti
eltérést.
A szakmai képzés vállalati továbbképzéssel való integrációja a gyakorlatban
legalább a már említett, négy különböző formában történik.
A szakmai képzés összehangolása a vállalati továbbképzés elemeivel
A képzésnek a továbbképzés elemeivel való összehangolása segítségével a
szakképzésben részt vevők/gyakornokok olyan speciális vállalati kompetenciákra
(kiegészítő képesítések, jogosítványok) tesznek szert, amelyek lehetővé teszik a
technikai-technológiai változásokhoz való igazodást, és a vállalat átalakítási
folyamataiban való aktív részvételt.
Ezeknek a speciális kompetenciáknak az elsajátítása nagyrészt a munkafolyamatba
integrálva történik. A speciális kompetenciák között módszertani és szociokulturális
kompetenciák is vannak. A speciális kompetenciák nagyrészt a vállalati igényekhez
igazodnak (munkahely-koncepció). Ezenkívül az egyéni profil fejlődését is szolgálják.
A továbbképzés összehangolása a szakmai képzés elemeivel
A továbbképzésnek a szakmai képzés elemeivel történő összehangolása keretében
képzett szakemberek sajátítanak el olyan szakmai alapkompetenciákat, amelyek
speciális szakmai tevékenységek (cselekvések) gyakorlására képesítenek és
jogosítanak fel.
A tartalmakat általában rendszerezett formában közvetítik és sajátítják el, és ezek
elismerésének államilag szabályozott keretei vannak.

Az alap- és a továbbképzés együttes integrációja
Az alap- és továbbképzés együttes integrációja során a szakképzés
résztvevői/gyakornokok és a képzett szakemberek egyidejűleg és közösen
sajátítanak el olyan szakmai-vállalati kompetenciákat (szakmai alapkompetenciákat
és vállalati speciális kompetenciákat), amelyek bizonyos szakmai tevékenységek
gyakorlására képesítenek és jogosítanak fel.
A folyamatintegrált szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának
különböző szerkezeti és formai változatai lehetővé teszik a szakmai kompetenciák
megszerzésére irányuló konkrét célkitűzéseknek és az egyes vállalatok aktuálisan
érvényes körülményeinek lehető legteljesebb és egyedi figyelembevételét.
Kép: Az integráció szerkezeti változatai

Továbbképzés

Képzés

A szakmai képzés
összehangolása a
vállalati továbbképzés
elemeivel

Továbbképzés

Továbbképzés

Képzés

Képzés

A vállalati
továbbképzés
összehangolása a
szakmai képzés
elemeivel

A szakmai képzés
és a vállalati
továbbképzés
együttes
integrációja

Továbbképzés

Képzés

Külön képzési
elemek, a szakmai
képzés és a vállalati
továbbképzés
összekapcsolására

5. A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának
kialakítására vonatkozó elemző eszközök
A szakmai képzés és vállalati továbbképzés integrációjához szükséges, hogy a
kisvállalkozásoknál megfelelően elemezzék, milyen szintű jelenleg az integráció.
Az elemzésbe be kell vonni a következőket:
• az érintett intézetek két szintje
o maguk a kisvállalkozások
o a szakmai oktatási intézmények
•
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Be kell vonni továbbá az infrastruktúra három elemét:
o személyzeti körülmények,
o eszközbeli körülmények és
o anyagi körülmények.
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Az elemzések eredményei alapul fognak szolgálni a szakmai képzés és vállalati
továbbképzés kisvállalati integrációjához.

Alapvető
elemzés

További
elemzés

Integráció
megvalósítása

a
monitoring eszközzel

a
további elemzési
eszközökkel

a
modulokkal és
segédletekkel

Monitoring
eszköz
4 x 14 elem
tézisekkel és
kérdésekkel

További
elemzési
eszközök

Megvalósítási
modulok

Kép: Az elemzés és az integráció megvalósításának elemei
A szakmai képzés és vállalati továbbképzés kisvállalati integrációjának elemzési és
megvalósítási modellje
• a vállalati interjúra vonatkozó útmutató,
• a monitoring eszköz,
• a további elemzési eszközök és
• az ezekhez kapcsolódó modulok és megvalósítási segédletek
folyamatosan alakított és egymáshoz igazított elemeiből áll.

6. A kézikönyv tartalma
A kézikönyv a projekt legfontosabb eredménye, amely valamennyi lényeges eszközt,
modult és eljárási vázlatot tartalmazza.
Az alap- és továbbképzés szereplői számára a kézikönyv megalapozott és komplex
tanácsadási és eljárási alapot kínál. A kézikönyv bevezetőt is tartalmaz a témához,
valamint útmutatást a kézikönyv használatához.
A kézikönyv mappa formában áll rendelkezésre, tehát az oldalakat bármikor ki lehet
egészíteni, cserélni, vagy lemásolni; a kézikönyv használata így rugalmas és nagyon
felhasználóbarát. Ezáltal minden érintett partner vagy későbbi felhasználó időrőlidőre aktualizálhatja a kézikönyv tartalmát, és kiegészítő tudástartalmat,
információkat és lehetőségeket adhat hozzá.
Az egyes eszközök, modulok és eljárási vázlatok bármikor kivehetők a kézikönyvből,
és ily módon attól függetlenül használhatók.

6.1 Vezérfonal az üzemlátogatás alkalmával készült interjúhoz
Az interjúk célja a kis- és középvállalkozásoknál a következő:
•

megbízható adatok gyűjtése a szakmai képzés vállalati továbbképzéssel
való integrációjáról a képzés, a továbbképzés, az integráció és a munka
során történő didaktikai megvalósítás vizsgálatára alapozva,

•

annak kiderítése, hogy a személyzeti fejlesztés indítékai és okai a vállalati
stratégiával együtt az alapkompetenciában, az innovációs folyamatokban,
tradíciókban, független jellemzőkben stb. keresendők-e,

•

megtalálni annak a módját, hogy hogyan válhat hatékonnyá a
vállalkozásban egy külső továbbképzési tanácsadó, és milyen segítséget
venne, ill. nem venne igénybe ehhez a vállalkozás,

•

bizonyos méretű vállalkozásokra vagy különböző továbbképzési területekre
jellemző, tipikus attribútumok, ill. anomáliák beazonosítása..

6.2 Az összevonás elemzésének monitoring eszköze
A monitoring eszköz a kézikönyv kulcsfontosságú eszköze. A monitoring eszköz
alkalmazásával kapott eredmények alapul fognak szolgálni a szakmai képzés és
vállalati továbbképzés oktatási intézménybeli és kisvállalati integrációjának
megvalósításához szükséges további tevékenységekhez. A kézikönyv egymással
tartalmilag részben összefüggő elemzési eszközöket, modulokat és további
információkat tartalmaz, amelyek fontos támogató szerepet tölthetnek be a
tanácsadásban, a tudás közvetítésében és az „integrációs folyamatok” projekttéma
cselekvési és végrehajtási stratégiáinak az alap- és továbbképzés szereplői által
vagy számukra történő fejlesztésében.
A monitoring eszköz megfelelő eszköz a szükséges elemzések vállalatnál történő
végrehajtására, és a szakmai vállalati képzés egyes szempontjainak részletes
megismerésére.
A monitoring eszköz a következő négy egységből áll:
•

A szakmai képzés a vállalkozáson belül,

•

B vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül,

•

C a tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja és

•

D a tanulási és munkafolyamatok didaktikai-módszertani integrációja.

A kézikönyvben maximum 14 kérdés található ezekre az egységekre vonatkozóan, a
kérdések előtt pedig mindig szerepel egy tézis.
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A tézis megvalósítási módja és a tézis alapján szükségessé váló cselekvés
leegyszerűsítve háromféle lehet:

nem
A probléma és a kérdés nem
lényeges vállalkozásunk
számára

közepes
A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos
vállalkozásunk számára, de eddig
ritkán foglalkoztunk vele

erős
A probléma és a kérdés nagyon
fontos vállalkozásunk számára,
és folyamatosan foglalkozunk is
vele

A három lehetőség közötti választásból következik, hogy a továbbiakban milyen
elemzésekre és cselekvésekre lesz szükség; ezek végrehajtásához pedig segítséget
nyújtanak
• a további elemzési eszközökre,
• a támogató modulokra és
• a cselekvési útmutatókra
vonatkozó információk.
A kézikönyvhöz teljes kidolgozása után CD-ROM-ot is csatolunk, amelyen a
kézikönyv teljes tartalmán kívül további „támogató anyagok” is megtalálhatóak
lesznek.
A további válogatott „támogató anyagok” projekttémába történő felvétele a
rendelkezésre bocsátott információk és tudás körének kiszélesítését és a monitoring
eszközzel való „összekapcsolás” fokozását hivatott szolgálni. Ezek a „támogató
anyagok” csak a CD-ROM-verzión fognak szerepelni, és az angolon kívül csak a
mindenkori partnerország nyelvén állnak majd rendelkezésre. A „támogató anyagok”
tulajdonképpen megteremtik annak alapját, hogy a későbbi felhasználók
folyamatosan új információkat és lehetőségeket tudjanak hozzáadni az anyaghoz.

6.3 További elemzési eszközök
Az elemzési eszközök bármikor kivehetők a kézikönyvből, és ily módon attól
függetlenül használhatók.
A további elemzési eszközök a monitoring eszköz mellett kiegészítő szerepet
töltenek be az alap- és továbbképzési folyamatok, illetve az integrációs folyamat
jelenlegi helyzetének megállapításában és értékelésében.
Kiindulási alapot jelentenek a szakmai alap- és továbbképzés szereplői számára a
tanácsadáshoz, a tudásközvetítéshez, valamint az „integrációs folyamatok”
projekttéma cselekvési és végrehajtási stratégiáinak fejlesztéséhez.
•

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához
a vállalkozási stratégia alapján
Ennek az útmutatónak a célja egy olyan elemzési eszköz rendelkezésre
bocsátása, amely elősegíti a vállalkozásoknál a szükséges fejlesztések és
átalakítási folyamatok felismerését, hogy ezekből aztán következtetéseket
lehessen levonni az aktuális és a jövőben szükségessé váló
kompetenciákkal kapcsolatosan.

•

Szakmai és vállalati cselekvési kompetencia
Tesztelje saját magát!
A megállapítások célja, hogy kiindulási alapot nyújtsanak a szakmai és
vállalati cselekvési kompetencia értékeléséhez. Ez magában foglalja a
szakértelmet, a módszertani kompetenciát, valamint a szociális
kompetenciát.

•

Minőségirányítás – értékelő kérdőív: vállalatok, képzés
- Tanfolyamok tartalmának értékelése
- Együttműködés értékelése
- Képzési szolgáltatás értékelése

6.4 Modulok
A kézikönyv hét modulja olyan válogatott témákat tartalmaz, amelyeket a szakmai
képzés és vállalati továbbképzés integrációjával való összefüggéseikben kell
vizsgálni. A felhasználó szükség esetén kiegészítheti, bővítheti a modulokat.
A modulok bármikor kivehetők a kézikönyvből, és ily módon attól függetlenül
használhatók.
1. modul:
„Az integráció alapjai és megvalósítási lehetőségei az építőiparban és az ipariműszaki szektorban“
2. modul:
„Modell a szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának oktatási
vállalkozásokban és KKV-ban (kis- és középvállalkozások) történő gyakorlati
megvalósításához“
3. modul:
„Önszervező tanulási folyamatok és tanulást igénylő helyzetek a munkafolyamatban.
A cselekvésközpontú és önszervező tanulás megvalósítása“
4. modul:
„Az életkorhoz, valamint szakmai és élettapasztalatokhoz illeszkedő heterogén
tanulási formák az alap- és a továbbképzés együttes összehangolásának keretein
belül”
5. modul:
„Kiindulási alap a teljesítménypontok beszámításához az alap- és továbbképzés
összevonása esetén“
6. modul:
„A képzésben résztvevők, a szakmai oktatási személyzet és a képzendő
szakemberek Európa-szerte megvalósuló cseréje által megszerzett nemzetközi
kompetenciák jelentősége az integrációs folyamatban”
7. modul:
„Professzionalizációs stratégiák és képesítési tervek képzési szolgáltatóknak az
integrációs folyamatok tényleges megvalósításához”
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6.5 Online kompetencia- és transzferplattform
A tanácsadói és továbbképzési tevékenységet médiatámogatott kompetencia- és
transzferplattform segíti, amely a projekt eredményeinek terjesztését is támogatni
hivatott. Ily módon a tartalom folyamatosan javítható és kiegészíthető.
Az online környezet
win.eu/transfer.htm.

a

következő

domain-címen

található:

www.vet-win-

A tartalomból:
- monitoring eszköz,
- interjúvázlat,
- elemzési eszközök,
- modulok, eszközök,
- szószedet,
- hivatkozások listája.

7. Gyakorlati tapasztalatok az alap- és továbbképzés összevonása
során egy kiképző szempontjából – SAZ e.V
A schwerini képzési központ (Schweriner Ausbildungszentrum – SAZ, Németország)
sokoldalú tevékenysége keretében jelenleg több mint 800 (különösen műanyagipari
és automatizálás-technikai) vállalkozás munkáját segíti. Az SAZ képzési
intézményből képzési szolgáltatóvá vált, és ez szükségszerűvé tette az egyes
vállalkozások alap- és továbbképzési folyamatainak centralizálását, irányítását és
igazgatását lehetővé tévő eszközök megteremtését. Ezért hoztak létre évekkel
ezelőtt a schwerini képzési központ valamennyi területének bevonásával egy
„irányítói csoportot”.
A
személyzetfejlesztéssel
kapcsolatos
információk
és
tevékenységek
vállalkozásokkal közösen végzett nyilvántartására és elemzésére pedig vállalati
adatbázist hoztak létre. Az adatbázis a vállalaton belüli információmenedzsment
célját szolgálja.
Az irányítói csoport feladatai a következők:
- ügyfélkapcsolatok fenntartása,
- alap- és továbbképzési szükségletek felmérése,
- vállalatok elemzése projektekben való részvételi lehetőségek szempontjából,
- képzési partnerrel való integráció irányítása,
- valamennyi fontos adat felvétele a vállalati adatbázisba,
- több területet átfogó egyeztetések,
- információáramlás irányítása az SAZ-ben attól kezdve, hogy egy vállalat jelzi
bizonyos képzési intézkedések iránti igényét, egészen odáig, hogy konkrét képzési
javaslatot kap.
A vállalatok vezetőivel együttműködve többek között a következő cselekvési
területek kerültek pontosításra:
Alapképzés
• A vállalat jelenlegi képzési helyzete
• Tervezett képzések a következő évben
• A vállalat igénye a támogatásra

Továbbképzés
• A vállalat jelenlegi továbbképzési helyzete
• Igények felmérése tanácsadással
• Képzési javaslatok előterjesztése
• Képzési intézkedések közös kidolgozása
Munkaerő-szükséglet
• Jelenlegi és jövőbeli munkaerő-szükséglet felmérése
• Milyen szakmákra / tevékenységek elvégzésére van szükség
A vállalat bekapcsolódása hálózatokba és projektekbe
• A vállalat hálózatokba és projektekbe való bekapcsolódásának lehetőségei
• Az együttműködés módja és tartalma
Ahhoz,
hogy
sikeresen
vegyen
részt
a
vállalkozások
folyamatos
személyzetfejlesztésében, az SAZ számára kulcsfontosságú volt az alapképzésnek
a vállalati továbbképzéssel való összehangolása. A kisvállalatok eleinte csak
gyakornokok közvetítésével és a képzés támogatásával bízták meg az SAZ-t. Az
SAZ képzési szolgáltató iránti egyre növekvő bizalom fokozatosan megteremtette a
kisvállalkozásokban az átfogóbb személyzetfejlesztési együttműködés igényét.
Az SAZ ma 140 kis- és középvállalkozással együttműködve végez tanácsadási
tevékenységet az alap- és továbbképzési intézkedések területén, és részt vesz ezen
intézkedések előkészítésében és megvalósításában. Ebben az együttműködésben
egyre fontosabb szerepet játszanak az oktatók, akik az alap- és továbbképzéseket
tartják. Ők „kísérik el“ a tanulókat a tudás megszerzésének folyamatában. Az alapés továbbképzési folyamatok integrációjában a szakképzési intézmény személyzetés szervezetfejlesztése is egyre fontosabb szerepet játszik.

A vállalati képzésben egyre hangsúlyosabb szerepet kap a heterogén csoportban
történő tanulás. Ezért az oktatószemélyzet új szerepkörének támogatására új
módszereket kell kidolgozni. Az SAV ezen a területen is jelentős előrelépéseket tett
az elmúlt évek során. Eredetileg az üzemgazdasági szükségletek indították be ezt a
folyamatot, de ma már a különböző korcsoportok bizonyos tanulási szakaszokban
jelentkező pozitív sajátosságainak „kiaknázásáról“ van szó.
Az SAZ e.V. tapasztalatai szerint sem a vállalatnál, sem a képzési szolgáltatónál
nem lehet elválasztani egymástól az alap- és továbbképzési folyamatokat. Az átfogó
vállalati képzéshez vezető út során kiindulhatunk az alapképzésből és a
továbbképzésből is, és az egyik cselekvési terület tapasztalatait kamatoztatni lehet a
másik cselekvési területen. Az SAZ sok vállalkozással olyan partneri viszonyt
alakított ki, ahol a képzési szolgáltatások tulajdonképpen közösen kidolgozott és
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végrehajtott projektek. Mindez főként a munkahelytől független tanulás és a
munkától függő, vállalati tanulás integrációjának, valamint az új tanulási formák
munkafolyamat során történő kifejlesztésének köszönhető.

8. Az alap- és továbbképzés integrációjának haszna a vállalatok
számára
Az alap- és továbbképzés a vállalati tanulási és munkafolyamat során történő
integrációja a személyzetfejlesztés optimális stratégiáját jelentheti, és ezzel együtt
tartósan megoldhatja a kompetencia, valamint a munkaerő előrelátó és ezáltal tartós
biztosítását, mivel a következő haszon érhető el vele:
- A középpontban a munkafolyamat során megvalósuló tanulás és továbbtanulás áll,
melynek célja mindenekelőtt a kisvállalkozások stabilizálása, valamint a vállalkozás
gyakran kevés számú, és ezért rugalmasan foglalkoztatható munkatársainak
kompetenciabővítése. Az egész életen át tartó tanulás teljes tervezése egy kézben
összpontosul.
- A munkavállalókat előre tájékoztatják a vállalati stratégiákról, valamint a műszakitechnológiai és szervezeti változásokról. Ezáltal megismerhetővé válnak a szakmai
képzésre vonatkozó hosszú távú elképzelések.
- A konkrét tanulási célokat az aktuális munkafolyamatok alapján állapítják meg, és
figyelembe veszik a szakmai alapokat, valamint a speciális vállalati kompetenciákat
is, ezáltal gyakran további pénzügyi ráfordításokra sincs szükség.
A tanulási folyamatokat megint csak teljes mértékben a konkrét munkafolyamatokba
integrálják.

- Támogatják a munkavállalóknak a munka- és tanulási folyamat integrációjában
megvalósuló, tanuláshoz kapcsolódó egyéni értékeit és normáit, valamint a
vállalkozói gondolkodás kialakítását.
- A tanulás egymás kölcsönös támogatásával, heterogén csoportokban és a
legkülönbözőbb tanulási formákban történik, ami valamennyi munkavállalónak
hasznos. A különböző korcsoportok bizonyos tanulási szakaszokban jelentkező
pozitív sajátosságait kiaknázzák.

A kisvállalkozások szempontjából a következő okok indokolják, hogy magát a
munkafolyamatot, valamint a szakmai alap- és a vállalati továbbképzés
integrációjának lehetőségeit mint a versenyképesség biztosításának leghatékonyabb
formáját használják:
- A kisvállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy egy munkaszerződést
felfüggesszenek a dolgozó továbbképzése miatt. Az idő- és teljesítménykényszer,
valamint a munkaerő pótlásának nehézségei a képesítés más módját teszik
szükségessé, mint a nagyobb vállalkozásoknál.

- A kisvállalkozások számára a külső továbbképzési megoldások általában nem
hatékonyak, mert nem tudják megfelelőképpen figyelembe venni a munkahely
sajátosságait és az ezek alapján szükséges kompetenciákat.
- A kisvállalkozások számára az oktatási piacon elérhető továbbképzési
megoldások gyakran túl drágák. Ehhez adódik még az a probléma, hogy olyan,
alkalmas oktatási intézményt kell találni, amely saját maga rendelkezik a szükséges
kompetenciákkal.
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