4. MODUL
Az életkorhoz, valamint a szakmai és élettapasztalatokhoz illeszkedő heterogén tanulási
formák a szakmai és a továbbképzés együttes összehangolásának keretein belül
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Ez a projektet az Európai Bizottság anyagi támogatásban részesítette.
Jelen ismertető csak a szerző nézeteit tükrözi; a Bizottság nem tartozik felelősséggel olyan
további felhasználásért, amely az itt közölt információn alapul.

4. modul
Az életkorhoz, valamint a szakmai és élettapasztalatokhoz illeszkedő heterogén tanulási formák a
szakmai és a továbbképzés együttes összehangolásának keretein belül
Általános megjegyzések a modulokhoz
A továbbképzés minden moduljára érvényes, alapvető elv a speciális metodikai orientációból adódik:
Mindig alkalmazni is kell, amiről az oktatás során szó esik; azaz modern, cselekvésorientált tanulási
módszereket kell használni, amely azt jelenti, hogy az oktatók nem „irányítanak“, hanem sokkal inkább
„elkísérik“ a tanulókat a tudás megszerzésének folyamatában. Egyik modul sem pusztán bizonyos
tudásanyag közvetítéséről szól, hanem a szakképzés és a vállalati továbbképzés összehangolásához
szükséges, új és gyakorlati képességeket kell kiépíteni. Ezért a résztvevők szemináriumokon is részt
vesznek, de ezt online tanulással, önálló tanulással, valamint a rendszeres csoporttalálkozókon a többi
résztvevővel és a tanárral közösen kiértékelendő, elmélyítendő és elméleti szinten is feldolgozandó, a saját
munkaterületükön elvégzendő gyakorlati feladatok révén történő tanulással ötvözik.
I. Előzetes megjegyzések az 4. modulhoz
Miről szól ez a modul, és mi a modul lényege
A 4. modul során azon eszközök kiválasztását és felhasználását tanulják meg a résztvevők, melyekkel
a tanulási folyamatot segíthetik, valamint a kis- és középvállalkozásokban dolgozók kompetenciájának
fejlődését erősíthetik. A munkafolyamat során történő tanulás jelentőségét kiemelendő sorra vesszük,
mely tanulási formák alkalmazhatóak a vállalkozásokban, és melyek váltak be a gyakorlatban is.
A vállalkozásoknak szembe kell nézniük a demográfiai változás okozta kihívásokkal, és ezzel együtt
heterogén korcsoportokban történő munka- és tanulási struktúrákat kell alkalmazniuk.
Manapság elengedhetetlen, hogy a vállalati képzési kínálat és az oktatási formák a fiatalabb, valamint a
tapasztaltabb munkatársak tanulási igényeihez és szokásaihoz is illeszkedjenek.
A munkafolyamat során történő tanulás lehetőséget biztosít arra, hogy az ebben közösen részt vevő
idősebb munkatársak tapasztalatai, valamint a fiatalabbak újító hajlama a vállalati tanulási folyamatok
során ötvöződjön. A fiatalabb munkatársak a közös tanulási folyamatok során gyorsabban sajátítják el
azt az alapvető módszertani kompetenciát, amely a vállalati feladatok megoldásához szükséges.
Az erre alkalmas csoportokban, illetve oktatási és szervezeti formákban az idősebb és fiatalabb
munkatársak képességei konstruktívan kapcsolódhatnak össze. Az idősebb és fiatalabb munkatársak
munkafolyamat során történő közös tanulása elősegíti az ösztönző tanulási kultúra kialakulását a
vállalatnál.
A gyakorlatban sokféle különböző tanulási forma létezik. Az eltérő tanulási formák kombinálásával a
személyiségfejlődés vállalati vonatkozású kihívásaira célirányos megoldás nyújtható. Ebben a
modulban a fontosabb tanulási formákat mutatjuk be. Ezek ösztönzőként szolgálhatnak azon kis- és
középvállalatok számára, amelyek a munkatársaik munkafolyamat során történő tanulásában aktív
alakító és támogató szerepet vállalnának.
A modul tanulási céljai és tartalmai
- A vállalati képzési kínálat és az oktatási formák oly módon történő alakítása és támogatása, hogy
azok a fiatalabb, valamint a tapasztaltabb munkatársak tanulási igényeihez és szokásaihoz is
illeszkedjenek,
- Azon különböző tanulási formák kiválasztása és alkalmazása, amelyek a vállalati cselekvési
képességet támogatják, és lehetővé teszik a piac követelményeire történő gyors reagálást,
- Információk a specifikus tanulási formákhoz szükséges strukturális és vállalati keretfeltételekről,
- A hosszú évek alatt gyűjtött tapasztalatok felhasználása a többi munkatárs által,
- A tanulási folyamatoknak a vállalati tanulási kultúra részeként, a személyiség- és szervezeti fejlesztés
keretein belül történő alakítása,
- Olyan tanulási formák felhasználása, amelyek nem kizárólag explicit tudás átadását célozzák, hanem
a kooperatív tanulás folyamatában implicit ismereteket is közvetítenek.
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Mit kell tudniuk a modul végén a résztvevőknek/tanulóknak
A résztvevők ismeretek és készségek birtokába jutnak:
- a tanulási folyamatoknak a vállalati tanulási kultúra részeként, a személyiség- és szervezeti fejlesztés
keretein belül történő alakításáról,
- a munkafolyamat során megvalósuló tanulás jelentőségéről, és a kipróbált tanulási formák vállalaton
belüli alkalmazásáról,
- a vállalati képzési kínálat és a szervezeti formák oly módon történő alakításáról, hogy azok a fiatalabb,
valamint a tapasztaltabb munkatársak tanulási igényeihez és szokásaihoz is illeszkedjenek,
- azon tanulási formák kiválasztásáról és felhasználásáról, melyekkel a tanulási folyamatot segíthetik,
valamint a kis- és középvállalkozásokban dolgozók kompetenciájának fejlődését erősíthetik,
- azon tanulási formák alkalmazásáról, amelyek a vállalati cselekvési képességet, az innovatív ötleteket
és a flexibilitást támogatják, az ügyfelek és a piac által támasztott követelményeknek megfelelve,
- a specifikus tanulási formákhoz szükséges strukturális és vállalati keretfeltételekről,
- az ösztönző hatású vállalati tanulási kultúra fejlesztéséről, mely azáltal valósul meg, hogy az idősebb
és fiatalabb munkatársak közösen vesznek részt a munkafolyamat során történő tanulásban.
Az önálló tanulási folyamatra vonatkozó követelmények
Ebben a modulban a résztvevők saját maguk dolgoznak ki egy gyakorlati vonatkozású tanulási formát,
és ezt a javaslatot be is mutatják a tanulócsoportnak.
Általános módszertani javaslatok az oktatók számára
- A továbbképzés szemináriumokból, valamint az online tanulási környezetben rendelkezésre bocsátott
tananyagokból áll.
- A szemináriumoknak főként csoportmunkából kell állniuk.
- A résztvevőknek be kell mutatniuk tanulási és munkahelyi feladataikat.
II. Tartalmak és gyakorlati feladatok
Tartalom
4.1
Tanulási forma: JUNIOR-SENIOR-tanulópár
4.2
Tanulási forma: TANULÓSZIGET
4.3
Tanulási forma: COACHING
4.4
Tanulási forma: TANULÓCSOPORT - A migrációs háttérrel rendelkező munkatársak integrálása
4.5
Tanulási forma: PROJEKTMÓDSZER
4.6
Tanulási forma: MINŐSÉGJAVÍTÓ KÖR
4.7
Tanulási forma: MUNKAKÖR-CSERE
4.8
Tanulási forma: PATRONÁLÁS
4.9
Tanulási forma: TANULÓPARTNERSÉG - Tanulási hátránnyal küzdő fiatalok
4.10 Tanulási forma: MENTORÁLÁS
4.11 Tanulási forma: KREATÍV- csoport
4.12 Tanulási forma: CSOPORTMUNKA
4.13 Tanulási forma: 'BLENDED LEARNING' (KOMBINÁLT TANULÁS) - Médiahasználati
kompetencia
4.14 Tanulási forma: ÚJÍT Ó-csoport
4.15 Tanulási forma: TUDÁSHÁLÓZAT informális
4.16 Tanulási forma: ÜGYFÉLMEGBESZÉLÉS
Gyakorlati feladatok
Ebben a modulban a résztvevők saját maguk dolgoznak ki egy gyakorlati vonatkozású tanulási formát,
és ezt a javaslatot be is mutatják a tanulócsoportnak.
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4.1

Tanulási forma: JUNIOR-SENIOR-tanulópár

Rövid leírás

Az idősebb kollégák széles körű tapasztalattal rendelkeznek – a fiatalabbak
ismerik a legújabb technológiákat. Tudástranszferre van szükség. Ez a
tanulási forma közvetlenül a munka során valósul meg.
Itt egy olyan tanulási koncepcióról van szó az idősebb és fiatalabb
munkatársak között, amely a vállalaton belüli szakmai tudástranszfert és az
ismeretek megőrzését, valamint a folyamatos továbbfejlődést szolgálja. Az
idősebb és fiatalabb tagokból álló tanulópárok esetén a kölcsönös tanulás
által garantált, hogy a vállalathoz kötődő szaktudás és tapasztalatok a
potenciális munkavállalóknak továbbadódik, illetve hogy a fiatalabb kollégák
naprakész szaktudása az idősebb munkatársak tapasztalati tudását
kiegészíti. A párban történő tanulás során a vállalatnál az ismeretek és a
képesítés megszerzése szakaszokban valósul meg, amit egy külső coach
moderál, akinek az önálló tanulási fázisokban ezzel egyidejűleg mentori
szerepe van.

Cél

- Az idősebb kollégák foglalkoztathatóságának megőrzése innovatív
kiegészítő képesítések és új vállalati feladatok által,
- A fiatalabb munkatársak foglalkoztathatóságának javítása a tapasztalatok
birtokosaival történő tanulás, és közvetlen know-how transzfer során,
- A szak- és tapasztalati tudás megőrzése a vállalatban, és a fiatalabb
munkatársak elkötelezése a szakképzett munkaerő hiányának elkerülése
érdekében.
Célcsoport:
Munka- és feladat specifikusan kiválasztott tanulópartnerek. A tanulópár
kiválasztása elsődlegesen az emberi erőforrások stratégiai tervezése során
történik. Ebben döntő szempontnak számítanak a munkatársak speciális
képességei és potenciáljai a szakmai feladatok és a jövőbeni
felelősségvállalás tekintetében.

Tartalom / Folyamat

- Tudástranszfer idős-fiatal és fiatal-idős között
- A vállalati tapasztalati tudás előkészítése akkor válik lehetővé, ha a
folyamatot dokumentálják
- Tanulás és képesítés megszerzése párban,
- Szakaszokban, egy külső coach által történő moderálás, akinek az önálló
tanulási fázisokban ezzel egyidejűleg mentori szerepe van.
Folyamat:
- A tanulópartner kiválasztása
- A feladat pontosítása
- Feladat- és követelményelemzés (mint kiindulópont)
- A tanulási feladatok megfogalmazása
- A módszer kiválasztása
- A tanulási feladatok megvalósítása

Módszertan

- Workshop
- Önálló tanulási, valamint személyes jelenlét (kombinált tanulás)
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Megszervezés
Feltételek és
javaslatok a
megvalósításhoz

- A vállalatra és a résztvevő munkatársakra/munkatársnőkre alkalmazott
módszertan meghatározása/egyeztetése,
- A képzési szükséglet megállapítása,
- A tanulási feladatok definiálása, tréning, párok kialakítása, a szerepek
felosztása,
- A tanulási célok meghatározása a tanulópár számára,
- A tanulási feladat feldolgozása,
- kísérő coaching.
A megvalósítás erősen függ attól, milyen módon támogatja a tanulási formát
a vállalatvezetőség. Éppen azoknál a vállalatoknál bizonyul ez a támogatás
mielőbb szükségesnek, ahol erős a piaci nyomás.
A rendszeres végrehajtás időszükséglete: Legkevesebb 6 hónap
A projekt sikerének záloga a párban történő tanulás részletes és
szisztematikus megtervezése és előkészítése.
Ajánlott segédeszközök / Módszerek: Feladatmátrix

Eredmény / Haszon

A generációspecifikus kompetenciák és tapasztalatok tudástranszferrel
továbbadódnak és kicserélődnek, így a vállalat számára megőrizhetőek mint
versenytényezők. Az idősebbek foglalkoztathatóságának biztosítása,
valamint ezzel egyidejűleg a fiatalabb munkavállalók kompetenciafejlesztése.
A résztvevő munkatársak számára mutatkozó haszon:
A tanulási projekt elsősorban a munkahely biztos megtartását szolgálja
azoknál a munkatársaknál, akikkel a vállalat hosszabb távon számol.
A vállalat számára mutatkozó haszon:
A vállalatban a know-how hosszabb távra megtartható, valamint több
munkatárs számára is elérhetővé válik.

Kockázatok, korlátok
és akadályok

Egy termelésre szakosodott vállalatnál, ahol erős a piaci nyomás, valamint
adottak az erőforrások, egy ilyen tervezet kidolgozása nehézségekbe ütközik.
A projekt elindítása előtti nagyobb ráfordítás: A tevékenység elemzéséhez és
egy részletes feladatmátrix elkészítéséhez komoly munka- és időráfordítás
szükséges.
A megvalósítást segítő tényezők:
A vállalat életében szükség van a generációs váltásra, mely közép- és
hosszú távon realizálandó (az idősebbek betanítják a fiatalabbakat).
A megvalósítást akadályozó tényezők:
Az idősebbek által közvetített tapasztalatokat kétkedve fogadják (azt az
érzést keltve, hogy az idősebbekre már nincsen szükség).
Személyes beszélgetésekre, és az idősebbek számára jövőkép felvázolására
van szükség.
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4.2

Tanulási forma: TANULÓSZIGET

Rövid leírás

A tanulószigetek más-más kialakítású elkülönített területek (pl. találkozási
pontok, csarnokokban elhelyezett ülőalkalmatosságok, szemináriumi
helyiségek stb.), melyek a csoportok számára a tanuláshoz megfelelő
helyszínül szolgálnak.
A tanulószigetek berendezésének alapvető feltétele, hogy a munkahelyhez
közel legyenek.

Cél

A tanulószigetek olyan feladatok és problémák megoldására adnak
lehetőséget, amelyeket a tényleges munkafolyamat során nem lehet
megoldani, de közvetlenül a feladatteljesítésre vonatkoznak.

Tartalom

A szervezésben, valamint a szükséges tanulási mennyiség és a
problémamegoldási stratégiák meghatározásában a munkacsoport önállóan
dönt.
Tanulási tartalmak:
- szakmai kompetenciák,
- módszertani kompetenciák (viták moderálása, bemutatók megtartása),
- személyes kompetenciák (vezetői képességek megszerzése),
- szociális kompetenciák (együttműködés csoportokban).

Megszervezés
Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz

Eredmény / Haszon

Feltételek:
- a felhasználandó tervezeteknek a vállalat működéséből kell következniük,
- az önszervező tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése,
- különböző tananyagokat, pl. többek között kézikönyveket, szoftvereket,
internet-hozzáférést, flipchart-táblákat kell rendelkezésre bocsátani.
A tanulószigetek olyan vállalatnál alkalmazhatók, ahol a különböző
munkacsoportokat részben fiatalabb, naprakész szaktudással rendelkező
szakmunkások, részben idősebb, gyakorlati tapasztalattal rendelkező
munkatársak alkotják.
A tanulószigetek jól kombinálhatóak az önálló tanulás minden formájával,
mert a munkatársak egyedül is tudják használni ezeket.

Kockázatok, korlátok
és akadályok
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4.3

Tanulási forma: COACHING

Rövid leírás

A vállalatokra az a kihívás vár, hogy az új munkatársakat, a fiatal
szakmunkásokat és az idősebb kollégákat lehetőleg egy megtervezett
munkahelyi szakmai- és továbbképzés keretében a vállalaton belül, azaz
saját maguk integrálják, hogy ezzel piaci versenyképességüket a jövőben is
meg tudják tartani.
Egy erre alkalmas módszer a coaching (egyénre szabott tanácsadás).
A szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak maguk is fontos szerepet
játszanak abban, hogy kollégáikat vagy az újonnan felvetteket bevezessék a
mindennapi vállalati feladatokba.

Cél

A coaching olyan módszer, amely segítségével a munkatársak egyedül
képezhetik magukat a vállalatnál.
A coaching célja, hogy a dolgozók egy csoportjának, vagy egy-egy motivált
és tehetséges munkatársnak segítségére legyen abban, hogy a vállalati
problémákat a saját és a vállalat hasznára válva megtanulják hatékonyabban
megoldani, és közben szakmai kompetenciáikat továbbfejleszteni.
A munkatársak segítséget és támogatást kapnak az önálló tanulási
kompetencia fejlesztéséhez, a konkrét vállalati feladatok megoldáscentrikus
kezeléséhez, illetve vezetői kompetenciák megszerzéséhez.

Tartalom / Folyamat

A coaching tartalma sokféle lehet, valamint függ a vállalati adottságoktól.
Jellemző feladatok például:
- betanulás egy új munkahelyen,
- felkészülés egy új vezetői feladatra a vállalatnál,
- egy új minőségbiztosítási tervezet elkészítése,
- termékfejlesztés vagy folyamatoptimalizálás a vállalatnál,
- egy új munkatárs betanítása,
- egy gyakornok szakmai képzésének átvállalása,
- felkészülés a moderálásra egy minőségjavító körben.

Módszertan

A coaching egyértelműen különbözik a munkaköri oktatástól vagy a
minőségjavító körtől, mert itt mindenekelőtt nagyobb a saját felelősség, és az
intézkedések is jóval hosszabb távúak.
A módszertani megvalósítás során a vállalatnál két alapvető dolgot kell
figyelembe venni:
A szakmai és továbbképzésnek közvetlenül a vállalati gyakorlatra, és egy
konkrét munkakörre, illetve feladatra kell vonatkoznia.
A résztvevők fiatal és motivált szakemberek és munkatársak, akik gyakran
komoly szakmai- és élettapasztalattal rendelkeznek.
Módszerként a már ismert problémakeresés és -pontosítás, a
problémastrukturálás és a problémamegoldás alkalmazható. A coach ebben
az esetben inkább egy moderátor szerepét tölti be.
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Megszervezés
Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz

A vállalaton belüli coach további kihívásokkal szembesülhet, melyek a
szervezeti hierarchiából fakadnak. Konfliktusok jellemzően akkor
keletkezhetnek, ha a vállalati filozófia és a coach saját szakmai vagy vállalatgazdaságtani alapelvei nem egyeznek.
Külső coach bevonása azzal az előnnyel jár, hogy ő a fejlődési folyamatot
kívülről látja és értékeli, anélkül, hogy ennek a folyamatnak maga is részese
lenne. Másrészt a folyamatot közvetlenül nem is tudja befolyásolni, és ezáltal
kisebb a felelőssége.
Feltételek:
A coach támogatására kijelölt csoportoknak vagy munkatársaknak bizonyos
követelményeknek kell megfelelniük.
Ezek a következőek:
- legyenek erősen motiváltak, aktívak, és akarjanak tanulni,
- kapjanak egy vállalaton belüli perspektívát,
- rendelkezzenek önálló munkaszervezési képességekkel,
- ismerjék az önálló tanulási folyamat irányítását,
- tudjanak csoportba beilleszkedni és bevonódni,
- ismerjék fel a változásban lévő folyamatokat, és akarjanak közreműködni a
megoldásban.

Eredmény / Haszon

Minden teljesítményellenőrzés az eredmények objektív megállapításából,
valamint az ezt követő kiértékelésből áll. Ebbe minden coachingban
résztvevőt be kell vonni, és a bekövetkezett változásokat elemezni kell.
A coach feladata ennek során biztosítani, hogy minden munkatárs, vagy a
csoport minden tagja egyedi pozíciót képviseljen, valamint hogy személyes
következtetéseket tudjon levonni a coaching saját előnyére, illetve a vállalat
hasznára fordítható eredményeire vonatkozólag.

Kockázatok, korlátok
és akadályok

A munkakör-csere miatt lehetséges hátrányok:
- túlságosan magas elvárások,
- a változástól való félelemből fakadó passzivitás,
- nagyobb idő- és szervezési ráfordítás.

4.4

Tanulási forma: TANULÓCSOPORT - A migrációs háttérrel rendelkező munkatársak integrálása

Rövid leírás

VETwin-winModel

Migrációs háttérrel rendelkező, újonnan felvett munkatársak integrációja
betanulási / szakképzési szakasz során, a vállalat tapasztalt szakembereinek
bevonásával. A képzés különböző elemeinek kiválasztása, gyakorlat, továbbá
támogató segítség valamennyi szakmai és személyes kérdésben.
A koncepció egyrészt a bevándorlók helyzetéből adódó speciális
feltételekhez, másrészt pedig a vállalatok konkrét munkaerőigényéhez
igazodik.
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Cél

Az új munkatársak nem pontosan illeszkedő kompetenciaprofilja
vállalatspecifikus betanulási lehetőségeket és szakmai képzési kínálatot tesz
szükségessé pl. egy tanulócsoportban, a tevékenységhez kötődő képzettség
gyors elsajátításához.
Fontos cél, hogy a tanulócsoport tagjai képessé váljanak különböző feladatok
ellátására a vállalatnál. Tanulócsoport formájában a szükséges tanulási
folyamatok hatékonyabbá tehetőek, és a migrációs háttérrel rendelkező
fiatalabb és idősebb munkatársak különböző ismeretei és tanulási
képességei jobban használhatóvá válnak.
Célcsoport:
Mindenekelőtt új munkatársak, valamint pályakezdő bevándorlók.

Tartalom / Folyamat

Először is a mentor segítségével (aki egy tapasztalt, tanítási kompetenciával
rendelkező szakember) az aktivizáló tanulásnak, azaz a "tanulás
tanulásának" gyakorlása folyik, és meghatározzák, mely tanulói típusba
tartoznak az egyes résztvevők. Erre építve egy hosszabb távra szóló tanulás
egyéni stratégiáit alakítják ki. Ehhez szolgál alapul a képzés különböző
elemeinek és a gyakorlatnak a váltogatása, továbbá a vállalati támogatás
valamennyi szakmai és személyes kérdésben.
A fókuszban a tanulócsoportban történő közös, párbeszéd-orientált, aktivizáló
tanulás, és szakmai kompetenciaszerzés áll.

Módszertan
Megszervezés
Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz

- Szakértelem és szociális kompetencia közvetítése
- Csoportos beszélgetések
Feltételek:
Elegendő idő a felkészüléshez a mentor számára. A mentornak széleskörű
módszertani ismeretekkel kell rendelkeznie, hogy meg tudja határozni a
tanulói típusokat, és támogatni tudja a kompetenciaszerzés folyamatát a
tanulócsoportban.
Időszükséglet: magas
A tananyagokat folyamatosan aktualizálni kell, és nagyon relevánsnak kell
lenniük a résztvevők mindennapi munkájában.

Eredmény / Haszon

Kockázatok, korlátok
és akadályok

VETwin-winModel

A résztvevő munkatársak számára mutatkozó haszon:
A szakértelem közvetítése nagyon jelentős egyéni haszonnal jár, és a
résztvevők önbizalma is erősödik. Mindkettő pozitív hatással van a
foglalkoztathatóságra.
A vállalat számára mutatkozó haszon:
A tanulási folyamatok strukturált és hatékonyabb kialakítása miatt sok
munkatárs foglalkoztathatósága egyértelműen növekszik. Ezenkívül a
tudástranszfer és az egyes területek közötti együttműködés is javítható.
A tanulócsoportban legkevesebb hat, és maximum tíz munkatárs vegyen
részt. Arra is figyelni kell, hogy a "kémia" stimmeljen az egyének között, és ne
kerüljenek egy csoportba a hierarchia különböző fokán álló dolgozók.

4. Modul

-9-

4.5

Tanulási forma: PROJEKTMÓDSZER

Rövid leírás

Amire alkalmas lehet:

A projektmódszer egy olyan módszer, mely során előre meghatározott
szándékkal komplett képességek és készségek elsajátítása történik teljesen
önállóan, a tanuló által.
A projektmódszer néhány alkalmazási lehetősége:
- különböző oktatási területek és helyek összekapcsolása, egy lehetőleg
komplex és valóságos tárgyra irányultan,
- a különböző oktatási területek integratív együttműködését erősíti,
- a kooperatív tanulást és a csoportmunkát ösztönzi a tanulási és
munkafolyamatokban,
- a csoporttal szemben az egyes tanulók felelősségtudatát erősíti, és egyben
esélyt teremt számukra, hogy saját teljesítőképességüket másokéval
összevetve mérhessék fel.

Tartalom / Folyamat

Módszertan
Megszervezés
Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz

A projektmódszerrel történő munka során a tapasztalatok alapján
jellemzően öt fázist különböztetünk meg.
1. Fázis:

A kidolgozandó projekt körülhatárolására szolgáló
bevezető szakasz

2. Fázis:

A munkacsoportok kialakítására, és a probléma
megvitatására szolgáló előkészítő szakasz

3. Fázis:

Az egyes alszakaszok megállapítására, és a
megoldáshoz vezető útról való döntésre szolgáló
tervezési szakasz

4. Fázis:

A projekt kidolgozására, és a munka egyes lépéseinek
leírására szolgáló megvalósítási szakasz

5. Fázis:

Az ellenőrzésre és az eredmények bemutatására
szolgáló kiértékelési szakasz

- Szakértelem, módszertani és szociális kompetencia közvetítése
- Csoportos beszélgetések
A projektmódszer alkalmazásához a trénerek / mentorok és az oktatási
helyszínek közötti együttműködés szükséges.
Számos előnnyel szolgál, ha a tanulókat a projektötlettől kezdve egészen az
eredmények bemutatásáig mindenbe bevonjuk. Így a tanulók aktivitását és
motivációját már a kezdetektől támogatjuk, valamint a szakmai, módszertani
és szociális kompetenciájuk együttesen, egy konkrét és teljes projektben
alakítható ki.
A projektmódszer használatának előkészítése nagy ráfordítást igényel, és az
oktató magas szakmai kompetenciáját követeli meg.

Eredmény / Haszon

A gyakorlat és az elméleti alapok közötti szoros kapcsolat a projektmódszer
előnyei közé tartozik.

Kockázatok, korlátok
és akadályok

Problémát jelent viszont a tanuló számára a differenciált teljesítménymeghatározás és –értékelés.

VETwin-winModel
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4.6

Tanulási forma: MINŐSÉGJAVÍTÓ KÖR

Rövid leírás

A dolgozók munkahelyi képzése gyakorta a többi kollégához fűződő
informális érintkezéseken, valamint "kooperatív önképzésen" keresztül
történik egy vállaltnál, azaz a munkatársak a vállalatnál végzett közös
tevékenység során kölcsönösen továbbképzik, illetve szakmailag támogatják
egymást.
Egy meghatározott célra irányuló munkahelyi képzésre különösen alkalmasak
a minőségjavító körök.
A minőségjavító körök a vállalatnál dolgozókból alakult munkacsoportok,
amelyek jellemzően önkéntes alapon és egy konkrét vállalati probléma miatt
szerveződnek, amelyet megvitatnak, megoldási javaslatokat dolgoznak ki rá,
és a szükséges változtatásokat a lehetőségekhez mérten maguk eszközlik.

Cél

A minőségjavító köröknek két alapvető céljuk van:
1. A teljesítőképesség javítása a vállalatnál
2. Az életminőség javítása a munkahelyen

Tartalom

Témák a minőségi kör számára
- A teljesítménycsökkentő faktorok kiküszöbölése,
- a munkakörnyezet javítása,
- a munkában elért eredmények minőségének biztosítása,
- az anyag- és energiaszükséglet csökkentése,
- a környezet-, a munka-, és a tűzvédelem szem előtt tartása.

Módszertan

A folyamat módszertana:
- a moderátor kifejti a problémát
- munkacsoport(ok) alakul(nak)
- a tagok ötletbörzét rendeznek
- a javaslatokat rögzítik
- a javaslatokat rendszerezik és összefoglalják
- a megbeszélés során a résztvevőknek még egyszer lehetőségük van
a javításokra és kiegészítésekre
- a javaslatokat a használhatóság és a gyakorlati alkalmazhatóság
szempontjából értékelik és súlyozzák
- a döntési javaslatokat közösen megfogalmazzák és rögzítik

Megszervezés

A minőségjavító kör működése és megszervezése:
- havonta egyszer maximum 1,5 óra
- a munkaterülettől távol, egy külön helyiségben

Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz

A minőségjavító körben résztvevőknek az alábbi követelményeknek kell
megfelelniük:
- önkéntes alapon vesznek részt a megbeszéléseken,
- a munkahelyen és a vállalatnál észreveszik a problémákat, és képesek a
gyenge pontok elemzésére, megoldások keresésére és azok bemutatására,
- a munkaterületükön szakembernek számítanak, továbbá
- toleráns és kritikus emberek.
Szabályok:
- önkéntes részvétel

VETwin-winModel
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- csoportméret: 6-8 munkatárs
- vezetés: felettes / mester / munka-előkészítő
Eredmény / Haszon

A minőségjavító körben történt megbeszélés eredményéről az ügyvezetőt /
vezető beosztásúakat tájékoztatják.
Döntési lehetőségeket javasolnak és megindokolják azokat.

Kockázatok, korlátok
és akadályok

4.7

Tanulási forma: MUNKAKÖR-CSERE

Rövid leírás

A munkakör-csere alatt a munkatársak rendszeres munkahely- illetve
feladatkör váltása értendő a vállalatnál. A munkakör-csere arra kínál
lehetőséget, hogy a betanulók / gyakornokok és a szakmai képzésben részt
vevők szakképzési teendőit, illetve a tapasztalt munkatársak és az idősebb
szakemberek szakmai továbbképzésének teendőit összekapcsolja és
integrálja.

Cél

A munkakör-csere által új képességek szerezhetők, és több területre kiterjedő
összefüggések felismeréséhez, valamint a szociális kompetencia
erősítéséhez is hozzájárul. A vállalat számára a munkakör-csere előnyei a
munkatársak rugalmasabb "bevethetőségében", az újabb munkaköri
feladatok átvételére irányuló továbbképzési intézkedések megvalósításában
mutatkoznak meg. A későbbiekben arra is lehetőség nyílik, hogy rövid távon
pótolni lehessen a kieső munkatársakat.
A munkakör-csere ezáltal a munkaszervezés egy formájává válik.

Tartalom / Folyamat

Ha például egy üzem saját dolgozóit tovább szeretné képezni, a
továbbképzés idejére biztosított a "helyettesítés". A "helyettest" a betanulók,
a szakmai képzésben részt vevők, a fiatal szakmunkások, vagy a
munkanélküliek közül is ki lehet választani.
A "helyettest" a tevékenység megkezdése előtt a konkrét munkakörre tanítják
be. Az üzemben dolgozó munkatárs csak akkor mehet a továbbképzésre,
miután ez a betanítás sikerrel befejeződött.
Ez a forma jó lehetőséget kínál arra, hogy a munkatársakat felkészítsük egy
új funkcióra /tevékenységre a vállalati továbbképzés során úgy, hogy a régi
munkakör betöltése se jelentsen majd problémát.
A "helyettesnek" a helyettesítés ideje alatt, saját kompetenciafejlődésének
bizonyításával, realisztikus körülmények között kell megmutatnia, hogy képes
a munkakör betöltéséhez szükséges feladatokat és tevékenységet akár
hosszabb távon is végezni.
A teljesítmény ellenőrzésének szempontjából a munkakör-csere sokkal
közelebb van a valósághoz, mint a szakmai gyakorlat, ahol igazi teljesítmény-
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ellenőrzésre gyakran nem is kerül sor. A továbbképzés rendszerint hozzájárul
az üzem versenyképességének növeléséhez, amivel a már meglévő
munkahelyek megőrzése is biztosított.
Módszertan

- A munka helyszínén történő oktatás
- Vállalati továbbképzési formák (workshop, modulok)

Megszervezés

Feltételek:
A munkakör-csere során mindig magasabban képzett dolgozókra van
szükség, mint az eredeti, önállóan végzett munkában. Ez a munkatársak
számára érdekesebbé teszi a munkát, és a tevékenység elemeivel és
céljaival is jobban tudnak azonosulni.

Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz

Időszükséglet: - nagyobb idő- és szervezési ráfordítás.

Eredmény / Haszon

Célcsoport:
különösen betanulók, ipari tanulók, új munkatársak, és továbbképzendő
munkatársak
A munkakör-csere előnyei és hátrányai erősen függnek a rendszer konkrét
kialakításától.
Előnyök a munkatársak számára:
- növekszik a rugalmasságuk és a mobilitásuk,
- fejlődnek (szakmai és szociális) kompetenciáik és képességeik,
- javulnak az előrejutás esélyei,
- változatosabb lesz a munka,
- több területen átívelő összefüggéseket ismernek meg.
Előnyök a vállalat számára:
- növekszik a termelékenység,
- csökken a saját terület fontosságának hangsúlyozása,
- növekszik a munkatársak rugalmassága,
- az új kihívásoknak köszönhetően növekszik a munkatársak motiváltsága,
- erősödik a több területen átívelő gondolkodás- és cselekvésmód.

Kockázatok, korlátok
és akadályok

4.8

A munkakör-csere miatt lehetséges hátrányok:
- túlságosan magas elvárások,
- a változástól való félelemből fakadó passzivitás,
- nagyobb idő- és szervezési ráfordítás.

Tanulási forma: PATRONÁLÁS

Rövid leírás

VETwin-winModel

A patronálás az egyenlő szinten lévő kollégák között valósul meg, és új
munkatársak, vagy új munkaterületre kerülő dolgozók támogatására szolgál.
A patronálás adott folyamattól függően 3-4 hónapra tervezett. A patronálónak
az új környezetben bizalmi szerepe van: biztonságot ad, támogat, és erősíti a
kollegiális kapcsolatokat. Hozzá fordulnak először, tanácsot ad, és a
problémákra megpróbál megoldási lehetőségeket felvázolni, és a megfelelő
iránymutatást adni.
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Cél

Tartalom / Folyamat

A patronálás a tudás és a tapasztalat továbbadására szolgáló módszer. Fiatal
vagy új munkatársak betanítása, egy speciális munkafeladat átvétele, vagy új
munkaterületre kerülés esetén megkönnyíti, és a partnerség jegyében
támogatja a folyamatot.
Célcsoport:
minden új feladatkörbe vagy munkaterületre kerülő fiatal és új munkatárs
Első lépésként a vállalatvezetés, illetve az adott terület vezetője átgondolja, a
munkatársak közül ki lenne a legalkalmasabb a patronáló szerepre, és
személyesen elbeszélget vele. A patronálás önkéntességen, és mindkét fél
egyetértésén alapul. Egy ismerkedő beszélgetés során a felettes elmondja a
patronáló személynek és az új kollégának a patronálás célját és a
feladatokat. A patronálás végén kiértékelő beszélgetésre kerül sor, hogy
visszacsatolást kapjanak a folyamatról.

Módszertan

- módszertani kompetencia átadása a patronáló személynek
- bizalmas személyes beszélgetések

Megszervezés

Feltételek:
A munkatársaknak hajlandóságot kell mutatniuk arra, hogy patronáló
szerepet vállaljanak, hiszen tekintettel a patronálás során elérendő bizalmas
kapcsolat kialakítása, nem lehet utasítani senkit erre a feladatra.

Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz

Időszükséglet:
Nincs többletidőre szükség, mert a patronálás a rendes munkaidőben
történik.
Javaslatok a bevezetés/megvalósítás folyamatára:
Az irányítást az adott vállalati területen a középszintű menedzsment végezze.
Eredmény / Haszon

Kockázatok, korlátok
és akadályok

A résztvevő munkatársak számára mutatkozó haszon:
Az új munkatárs egy számára bizalmas emberhez fordulhat, így az új feladatilletve munkakörében is kialakul a szociális és a szakmai biztonság.
A vállalat számára mutatkozó haszon:
Az új kollégák csoportba történő integrálása zökkenőmentesebben zajlik, és a
betanulásra és betanításra szánt idő hatékonyabban használható fel. A
mindenkori menedzsment leterheltsége megszűnik.
A kollégák kevéssé mutatkoznak hajlandónak a patronáló szerepre.
A bizalmi viszony megőrzése alapvető fontosságú a patronálás során. Az
eredményesség érdekében a "kémiának" is működnie kell a felek között.
Mivel a patronálást általában már a munkába állás kezdetétől alkalmazzák,
egy működő partneri viszony nem mindig ítélhető meg helyesen már az
elején.
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4.9

Tanulási forma: TANULÓPARTNERSÉG

Rövid leírás

A tanulópartnerség során a szakiskolai tanulók/ gyakornokok a vállalattal
különböző tantárgyak segítségével, hosszabb idő alatt ismerkednek meg.
Ezen intenzív kapcsolatok keretében például a vállalat alkalmazottait is
bevonják bizonyos tanítási témákba vagy tantárgyak oktatásába, és a
szakiskolai tanulók, valamint az oktatók is meglátogatják a vállalatot.

Cél

A fiatalok és a leendő szakmunkások a tanulópartnerség által lehetőséget
kapnak arra, hogy a vállalatot rendszeres kapcsolattartás során ismerjék
meg. Ilyen módon bepillantást nyernek a gazdaság működésébe
általánosságban, és a partnervállalatnál konkrét szakmai esélyekhez jutnak.

Tartalom / Folyamat

A tanulópartnerség többlépcsős és moderált folyamat, mely egy írásos
együttműködési megállapodással zárul. Ebben keretdátumokat és a közös
munkával kapcsolatos konkrét teendőket rögzítik.
A tanulópartnerség által kezdeményezett kapcsolatok gyakran átlépik a
véletlenszerűség határait, és belőlük rendszeres és hosszú távú közös
munka alakul ki.
Kialakítási szakasz:
Látogatások a vállalatnál, együttműködés-menedzsment, együttműködési
megállapodások

Megvalósítási szakasz:
A teendők megvalósítása, a folyamat megszervezése, értékelés

Mainstreaming (fenntartási szakasz):
A tanulópartnerség hosszú távú megőrzése, együttműködési hálózat kialakítása a
régióban

Módszertan

Megszervezés
Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz
Eredmény / Haszon

- workshop
- moderált, együttműködést célzó beszélgetések
- oktató jellegű módszerek
Ösztönző tényezők:
- a régióban található szakiskolák magas szintű motiváltsága az
együttműködésre,
- érdeklődő regionális partnerek (pl. vállalkozók szövetsége, kisipari kamara,
munkaadói szövetségek),
- politikai keretfeltételek.

A tanulópartnerség révén a vállalatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy leendő
munkaadóként mutatkozzanak be. Ezáltal a vállalatnak és foglalkoztatási
területeinek elfogadottsága növekszik a fiatalok körében, ami ráadásul pozitív
hatással van a hírnevére is. Így a hosszú távra kialakított tanulópartnerség
eredményes eszköze az utánpótlás biztosításának.
Az együttműködési hálózatok keretében a vállalatok további kapcsolatokat
építenek ki, és terjeszkedhetnek a régióban.
Az oktatók az elmélet és a gyakorlat jobb integrációjának köszönhetően
nagyobb motiváltságot tapasztalnak a fiataloknál, akik ötleteit a vállalat
hasznosíthatja.

Kockázatok, korlátok
és akadályok

VETwin-winModel

- hiányos vagy hiányzó szakképzési profil a szakiskolákban
- alacsony hajlandóság az együttműködésre a vállalatnál
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4.10

Tanulási forma: MENTORÁLÁS

Rövid leírás

Ebben a tanulási formában tapasztaltabb és idősebb munkatársak
támogatják ("kísérik") a fiatalabb, általában pályakezdő munkatársakat, akik a
mentorálás keretei között támogatást és segítséget kapnak a szakképzésből
a szakmai életbe vezető úton. A szakmai tapasztalattal rendelkező mentorok
a fiatalabb munkatársak számára olyan megbízható partnert jelentenek,
akihez a megbeszélt időszakban bármikor fordulhatnak, és akik segítik őket a
személyes és szakmai fejlődésükben.

Cél

- A generációk közötti tudás- és tapasztalatcsere kölcsönösségének
támogatása,
- az utánpótlás erejében rejlő potenciál hasznosítása, professzionális és
gördülékeny betanításuk és bevonásuk a munkafolyamatba,
- a vállalatnál dolgozó idősebbek birtokában lévő know-how megőrzése és
továbbfejlesztése,
- a kölcsönös megbecsülés kultúrájának és az őszinte munkahelyi légkörnek
további ösztönzése,
- kedvező vállalati kultúra kialakítása,
- a rugalmasság és a vállalattal történő azonosulás elősegítése,
- kedvező keretfeltételek megteremtése a munkahelyen,
- kedvező vezetői kultúra kialakítása a vállalatnál.

Tartalom / Folyamat

A kompetenciafejlesztés támogatása, különös tekintettel a szociális és
szakmai kompetenciára.
Az egyes munkatársak pozitív vagy negatív irányba történő változása
lehetőséget teremt a kompetenciafejlődés mérésére.
- A tanulási célok meghatározása és pontosítása,
- a közös tanulási folyamat megtervezése,
- a javítást célzó intézkedések megvalósítása,
- a résztvevők által elvégzett, önálló kiértékelés.

Módszertan

Tanulói típusok / Tanulási stratégiák - workshop,
A tapasztalat útján történő tanulást célzó workshop szakértőkkel,
Workshop a kompetenciák megállapításához / a továbbképzési igény
megállapításának ellenőrzéséhez szükséges eszközökről
Workshop az önállóan irányított tanulásról.

Megszervezés

- A vezetők korai bevonása,
- a mentor felkészítése, támogatása és további segítség biztosítása,
- a mentor támogatása a személyzeti fejlesztés által,
- olyan mentor kiválasztása, aki rendelkezik módszertani ismeretekkel az
irányított beszélgetésről, illetve az utólagos megbeszélésről,
- támogató intézkedések: mentortréning.

Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz

Eredmény / Haszon

A résztvevő munkatársak számára mutatkozó haszon:
- a fiatalabbak hasznára lehet a mentor tapasztalata és kapcsolati hálója,
- jobb kommunikáció idősebbek és fiatalabbak között.
Az interaktív folyamat része a rendszeres irányított beszélgetés, és az

VETwin-winModel
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idősebbek számára lehetővé válik, hogy a tudásuk iránt érdeklődjenek, illetve
azt bővítsék, így a mentorálás során a fiatalabbak és az idősebbek is
fejleszthetik kompetenciáikat.
Az adott képességek fejlesztése és kibontakoztatása a munkahelyen,
munkaidőben történik; emellett a tanultaknak nagyon erős gyakorlati
vonatkozása van. A fiatalabbak a szakmai életük megkezdésekor célzott,
rendszeres és folyamatos támogatás kapnak.

Kockázatok, korlátok
és akadályok

4.11

A vállalat számára mutatkozó haszon:
- a meglévő kompetenciák transzfere megtörténik,
- a fiatalabb munkatársakat célzott betanítást kapnak,
- a zökkenőmentes betanítás valószínűsége megnő,
- az idősebb munkatársak kompetenciáit tiszteletben tartják és felhasználják,
- a munkahelyi légkör javul.
Magasabb többletidő-ráfordítás.
A tanulópartnerek közötti jellembeli különbség, és nem elegendő hajlandóság
a tapasztalat átadására.
Egyes munkatársak hajlandósága és motivációja a mentorálás során
csökkenhet.
A magas idő-ráfordítási szükséglet problémákat okozhat a hétköznapi
munkavégzésbe történő integráció során.
Az időbeli egyeztetést akadályozhatja a vállalatra gazdasági oldalról
nehezedő tevékenységi és termelési kényszer.

Tanulási forma: KREATÍV- csoport

Rövid leírás

Olyan tanulási forma, amelyben például szakképzésben résztvevők, fiatalabb
és idősebb szakemberek / munkatársak gyűlnek össze, hogy a vállalatot
érintő, átfogó kérdéseket kreatívan átgondolják, új ötletekkel és víziókkal
álljanak elő (brainstorming).
A kreatív-csoport tulajdonképpen arra szolgál, hogy a menedzsmentnek / az
üzleti területek vezetőinek perspektíváját szélesítse, és a csoportban
végbemenő kreatív folyamatok szinergiáját használja.

Cél

A kreatív-csoport célja, hogy a vállalat átfogó fejlesztési irányvonalait
kreatívan átgondolja, víziókat alakítson ki, valamint lehetővé tegye az idősebb
és a fiatalabb munkatársak közötti célzott ötletcserét, hogy azok hosszú távra
szóló tervek kidolgozásához közös kezdeményezésekkel és javaslatokkal
szolgáljanak.
Célcsoport:
minden munkatárs, a hierarchia minden fokán

Tartalom / Folyamat

VETwin-winModel

Minden munkatárs javasolhatja a szakterület irányítójának / a vezetőségnek,
hogy alakuljon egy kreatív-csoport; a vezetőség dönti el, hogy a módszert
használni fogják-e. Az ötletadó és a vezetőség ezután átgondolják, hogy ki
lesz az ügyvivő / ki foglalkozik a szervezéssel, és kik lesznek a kreatívcsoport tagjai. A szervező hívja meg a kreatív-csoport tagjait.
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A kreatív-csoport létrejöttének egy - négy fázisa van:
1. fázis:
Új ötletek/víziók kialakítása bárminemű korlátozás nélkül. Ez a szakasz
kötelező. Ez annyit jelent, hogy a kreatív-csoport működése akár be is
fejeződhet, ha az ötleteiket a vállalati menedzsment elé tárták.
2. fázis:
A kitalált ötleteket a megvalósíthatóságot is szem előtt tartva tovább
vizsgálják.
3. fázis:
A megvalósítási javaslatokat konstruktív módon megvitatják (kritikai /
visszacsatolási szakasz).
4. fázis:
Értékelés, egy prioritási lista felállítása, és a kritikai megjegyzések
kiértékelése után a megvalósítás lépéseinek meghatározása.
Módszertan

Megszervezés
Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz

- Workshop
- Az alapvető kompetenciák átadására szolgáló szeminárium (többek között:
az innováció módszertana)
- Csoportos beszélgetés
Feltételek:
- A módszer végrehajtását vállaló munkatárs vagy külsős általi moderálás,
- egy workshop tartására alkalmas terem,
- a moderációhoz szükséges eszközök: flipchart-tábla az ötletek és a
megvalósítási javaslatok szemléltetéséhez,
- az eredmények dokumentálása.
Időszükséglet:
A kreatív-csoporttól függően 3 óra (csak az első fázis) és 15 óra (az összes
fázis) között
Javaslatok a bevezetés/megvalósítás folyamatára:
A vezetőség körlevélben tájékoztatja az összes kollégát arról, hogy a kreatívcsoport módszerét minden munkatárs használhatja, és információt nyújt a
módszer működéséről.

Eredmény / Haszon

A kreatív-csoportban különböző kompetenciák és tapasztalatok
összegződnek, melyek nagyobb rálátást biztosítva hozzájárulnak a vállalat
életében szükséges döntésekhez / fejlesztési folyamatokhoz.
Egy heterogén összetételű csoport, mely fiatal és idősebb munkatársakból
áll, és ahol a mások véleményével / javaslataival szemben toleráns
csoportlégkör alakul ki, valamint a konfliktuskezelési képesség jelentősen
növelheti a kreativitási potenciált a vállalatnál.
A résztvevő munkatársak számára mutatkozó haszon:
Jobban tudnak azonosulni a vállalattal, mivel bevonják őket a vállalati
fejlesztésekbe / irányításba.
A vállalat számára mutatkozó haszon:
A csoportban részt vevő munkatársak kreativitása további ötleteket ad a
menedzsmentnek. A javaslatok és a megoldási indítványok magasabb
színvonalúak, mint egyetlen vezető saját gondolatai.

VETwin-winModel
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Kockázatok, korlátok
és akadályok

A munkatársak nem merik vállalni egy kreatív-csoport kezdeményezését.
A munkatársak csalódottsága / demotivációja, ha az ötleteiket nem veszik
figyelembe, illetve azok nem valósulnak meg. Lehetséges következmény,
hogy a jövőben nem szeretnének a kreatív-csoport tagjai lenni.
A kommunikációs képesség és a saját ötletek felvázolása túl nagy kihívást
jelenthet az egyes munkatársaknak.
Ha a problémafelvetés nagyon összetett, arra is figyelni kell, hogy a kreatívcsoport ne mélyüljön el teljesen mind a négy fázisban, mert akkor a folyamat
túl hosszú és fárasztó lesz.

4.12

Tanulási forma: CSOPORTMUNKA

Rövid leírás

A csoportmunka a kooperatív tanulást és munkát szolgálja, a
munkamegosztás elve szerint szerveződik, és több, azonos tanulási céllal
rendelkező tagja van.

Cél

A csoportmunka néhány alkalmazási lehetősége:
- ideiglenes tanuló- vagy munkacsoportot jelent a tanulási folyamat során,
- minden tanulási helyszínen, és különböző tanulási célok szolgálatában is
használható; ki lehet alakítani például projektcsoportokat, tanácsadói
csoportokat, tréningcsoportokat, vagy egyszerű tanulócsoportokat,
- a csoportos munkavégzés szervezeti formájának előképe a vállalaton
belüli munkaszervezésben,
- a csoporttagok speciális képességeinek és készségeinek koordinálása
folytán kialakul a csoportteljesítmény, amely általában jobb, mint az
egyes tagok teljesítményének összege.

Tartalom / Folyamat
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A csoportmunkát a csoportfejlődés ismert fázisai jellemzik:
1. Formálódási szakasz:

a tagok meghatározzák a munkamegosztást, a
közös munkára vonatkozó szabályokat és az
alkalmazandó módszereket

2. Konfliktusok
keletkezésének szakasza:

a csoporttagok között konfliktusokra kerül sor; az
erők, valamint a feladatok végrehajtására
vonatkozó vélemények polarizálódnak,

3. Normaképzési szakasz:

a csoportmunkával szembeni ellenállás csökken,
a csoportnorma kialakulása elkezdődik, és
megindul a kooperáció a tagok között

4. Teljesítési szakasz:

a csoport struktúrája már kialakult, a tagok
funkcionális szerepeiknek megfelelően
viselkednek, a csoport a közös célért dolgozik

4. Modul
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Módszertan

- Szakértelem, módszertani és szociális kompetencia közvetítése
- Csoportos beszélgetések

Megszervezés
Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz

Eredmény / Haszon

A csoportmunkát alaposan elő kell készíteni, ha azt szeretnék, hogy a
csoport sikeresen működjön.
Az egyszerű szerepjátékok, vagy a közös gyakorlatok célravezetőnek
bizonyultak a csoportmunkára való felkészülés során.
A csoportteljesítmény függ a csoportkommunikáció szintjétől, és a tutor /
mentor irányításától.
A csoportmunka megrövidíti a kommunikációs és döntési helyzeteket.

Kockázatok, korlátok
és akadályok
Fennáll a veszélye, hogy egyes csoporttagok domináns viselkedése miatt
mások elveszik az indíttatást az egyéni teljesítményre.

4.13

Tanulási forma: 'BLENDED LEARNING' (KOMBINÁLT TANULÁS) - Médiahasználati kompetencia

Rövid leírás

Vállalatspecifikus, tevékenység-orientált e-learning koncepció kidolgozása és
megvalósítása, különböző médiumok és módszerek bevonásával a
korosztályok közötti tanulási célú kommunikáció létrejötte érdekében. Az
idősebb és fiatalabb kollégáknak is fel kell ismerniük az elektronikus tanulási
formák szerepét a hagyományos tanulás kiegészítőiként. A bemutatók
tartásának és az önálló tanulási fázisoknak az összekapcsolása.

Cél

A munkatársak médiahasználati kompetenciájának fejlesztése, és az újabb
szoftver-alkalmazások használatában való jártasság kialakítása.
A korosztályok közötti tanulási célú kommunikáció megvalósítása érdekében
különböző médiumok és módszerek alkalmazása.

Tartalom / Folyamat

- A munkatársak médiahasználati kompetenciájának megállapítása,
- a munkatársak tudás- és tanulási szükségletének megállapítása az
"újmédia" és az alkalmazott szoftverek használatának vonatkozásában,
- a továbbképzési modulok előkészítése a munkatársak médiahasználati
kompetenciájának fejlesztéséhez,
- a vállalat számára releváns továbbképzési elemek kiválasztása e-learning
felhasználás céljából,
- e-learning koncepció kidolgozása, mely tartalmilag és funkcionálisan is
kapcsolódik és kombinálható más tanulási formákkal,
- a külső trénerek és coach kiválasztása,
- a bemutatók tartásának leszervezése,
- a sikeres megvalósulás ellenőrzése.
Célcsoport:
Idősebb és fiatalabb munkatársak

Módszertan

VETwin-winModel

- Az önálló tanulási kompetencia fejlesztése
- Csoportos beszélgetések
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Megszervezés
Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz

Feltételek:
- aktuális tanulási igény. Nem cél a csak később hasznosítható tudás
megszerzése,
- számítógépes munkahelyek, megfelelő technikai infrastruktúrával,
- általános számítógépes alapismeretek,
- ezen tanulási forma vállalati / felettesek általi támogatása,
- egyéni tanulási hajlandóság, és az önálló tanulásra való képesség,
- elegendő idő kigazdálkodása a zavartalan tanuláshoz.

Ajánlások:
1. A tanulási igény megállapítása. A tanulói típusok áttekintése
2. Ezen tanulási módszer alkalmazási lehetőségeinek meghatározása,
valamint a releváns témák kiválasztása.
A tanulás során feldolgozandó témák felosztása használható tanulási
egységekre, és annak felmérése, hogy vannak-e a kereskedelemben
elérhető CD-ROM-ok vagy online tananyagok, amelyek a meghatározott
témákhoz kapcsolódnak, és melyek azok a vállalati szempontból releváns
tartalmakat, amelyeket önállóan elő lehet állítani
3. A munkatársak bevonása a tanulási folyamat kialakításába
Eredmény / Haszon

- a tanulásban az idősebbek és a fiatalabbak kölcsönösen segítik egymást
- az új tanulási formák iránt érdeklődés alakul ki, és az idősebbek tanulási
hajlandósága nő. Az e-learninggel szemben létező előítéletek csökkentése
- a számítógép-használat biztosabbá válik, általános EDV-ismeretek
- kialakul az elektronikus médiával történő munkavégzés kompetenciája
- internet által megvalósuló ismeretszerzés
- kialakul az önállóan irányított tanulás kompetenciája
- szaktudás a szoftverhasználatban
A résztvevő munkatársak számára mutatkozó haszon:
- Lehetőségük van a tananyag és a tanulási tempó egyéni meghatározására,
- függetlenek térben és időben,
- jobban tudják használni a modern médiát, a saját számítógépüket és az
internetet.
A vállalat számára mutatkozó haszon:
- Az információt gyorsabban szerzik meg a vállalati feladatok hatékonyabb
megoldása érdekében,
- a telephelytől független tanulási lehetőségek idő- és költségmegtakarítást
jelentenek,
- a vállalatspecifikus tananyagok gyors és rugalmas alkalmazása,
- az önállóan szervezett és hosszú távra szóló tanulás ösztönzése.

Kockázatok, korlátok
és akadályok

VETwin-winModel

- nincs érdeklődés, további erőfeszítések, ismeretlen tanulási környezet,
- a multimédiás tanulási formák használata bizonytalan,
- kevés vállalati szempontból releváns e-learning anyag érhető el a piacon,
- az idősebb munkatársak kevéssé érdeklődnek az újszerű tanulási formák
iránt,
- a munkatársak nem látják a közvetlen hasznot a munkaköri feladataikra
vonatkoztatva,
4. Modul
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- technikai zavarok, a tananyagok alacsony színvonala, rossz didaktikai
módszerek,
- a munkatársak tudásszintje különböző ahhoz, hogy csoportban
tanulhassanak,
- a technikai infrastruktúra alacsony szintje,
- nem elegendő támogatás és patronálás az e-learning során

4.14

Tanulási forma: ÚJÍTÓ- csoport

Rövid leírás

Ez a módszer azt teszi lehetővé a munkatársak számára, hogy a problémákat
és kérdéseket, melyek megoldása megkönnyítené a munkájukat, a konkrét
munkaterületen dolgozzák fel. A csoportok mindig egy vagy több idősebb és
fiatalabb munkatársból állnak.

Cél

A munkaköri problémák és kérdések felvetéséhez, valamint a megoldások
megtalálásához egy idősebb és egy fiatalabb munkatárs együttműködése
vezet.

Tartalom / Folyamat

Bármelyik munkatárs javasolhatja a feljebbvalójának, hogy alakítsanak ki egy
újító-csoportot. Első lépésként a felvetődő kérdéseket és az elérendő
eredményt konkretizálják, mielőtt még az újító-csoportot megbíznák és a
megoldás keresésének folyamata elkezdődne. A megoldást különböző
források és a vállalat más területeinek bevonásával próbálják megtalálni.
Az újító-csoport ezután előáll a releváns megoldási javaslatokkal, a felettes
pedig dönt a megvalósításukról. Ha egy megoldást helybenhagynak, akkor
azt kipróbálják, és amennyiben a kidolgozott megoldás más vállalati területek
szempontjából is érdekes lehet, az egész vállalaton belül alkalmazzák.

Módszertan
Megszervezés
Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz

- Innovációs módszerek
- Kutatások
Feltételek:
A munkatársak hajlandósága arra, hogy egy újító-csoportban dolgozzanak
Időszükséglet:
nincs szükség többletidőre, ez a tanulási forma közvetlenül a munka során
valósul meg
Javaslatok a bevezetés/megvalósítás folyamatára:
A menedzsmentet fogékonnyá kell tenni a módszer előnyeire és
használhatóságára, hogy a saját környezetükben kidolgozásra váró
problémák esetén javasolják a módszer alkalmazását.
Az összes kollégát tájékoztatni kell arról, hogy az "újító-csoport" módszerét
minden munkatárs használhatja, és információt kell nyújtani a módszer
működéséről.
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Eredmény / Haszon

- Kooperatív munkavégzés,
- a perspektíva szélesítése,
- az egészleges gondolkodás fejlesztése,
- önreflexió,
- hálózatépítés,
- új kihívások a munkatársak számára,
- motiváció.
A résztvevő munkatársak számára mutatkozó haszon:
Az újító-csoportban az idősebb és a fiatalabb munkatársak együttműködése
során szélesedik a tagok saját perspektívája
A vállalat számára mutatkozó haszon:
A módszer segítségével konkrét tartalmi problémákat helyben és
szisztematikusan lehet feldolgozni és megoldani; az idősebb és fiatalabb
munkatársak között kompetenciatranszfer jön létre, és ezáltal fejlődik
hozzáértésük.

Kockázatok, korlátok
és akadályok

4.15

Tanulási forma: TUDÁSHÁLÓZAT - informális

Rövid leírás

A siker szempontjából releváns technikai témákat terjesztenek elő, melyeket
a vezetőség előzetesen kiválasztott. A célcsoport tagjai között egyaránt
találunk fiatalabb és idősebb munkatársakat is.

Cél

- A tudásmegosztás és a tapasztalatcsere lehetővé tétele,
- a tudás megőrzésének biztosítása a vállalat számára,
- a tanulási motiváció megőrzése és ösztönzése,
- a véleménykülönbségekből fakadó kreatív potenciál kihasználása,
- a tudás és tapasztalat megvitatására és továbbadására való hajlandóság
erősítése,
- az innováció lehetőségeinek és terjesztésének esélyeit felmérni,
- a vállalati kötődés erősítése,
- a különböző problémamegoldási lehetőségek megismerése,
- a vállalati kultúra és a közös munka továbbfejlesztése.

Tartalom / Folyamat

VETwin-winModel

Célcsoport:
Lapos szervezeti hierarchia két vezetői szinttel, rövid döntési útvonal,
kooperatív és kommunikatív vállalati kultúra
A vállalatvezetés / a szakterület vezetője összeállít egy listát a stratégiai
szempontból fontos témákról és a megfelelő know-how-val rendelkezőkről.
Az egyes témák előkészítése és a rendezvény lebonyolítása rendszerint egy
belső előadó segítségével történik.
Az előadó egy korábban kiválasztott megbízható személytől feedbacket
kérhet.
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Módszertan

- Szakértői kompetencia fejlesztése
- A rendezvényen fontos a moderálás

Megszervezés

Ajánlások:
A munkatársak gyakorlatából származó aktuális szakmai témákat össze kell
hangolni a vállaltfejlesztés stratégiai céljaival.

Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz

Eredmény / Haszon

A PowerPoint alkalmazásával bánjunk óvatosan.
Időszükséglet:
1 óra a téma kiválasztására, 2 óra az előadó felkészítésére, 2 óra a
megvalósításra, 1 óra a kiértékelésre
Összesen: 6 óra
A tananyagokat folyamatosan aktualizálni kell, és relevánsnak kell lenniük a
résztvevők mindennapi munkájára nézve.
Az informális tapasztalatcsere és az együttműködési lehetőségek száma
növekszik, és különböző problémamegoldási módszerek közvetítésére is sor
kerül.
A résztvevő munkatársak számára mutatkozó haszon:
Előadók: a kompetencia és a tevékenységi kör láthatóvá válik a többi
munkatárs számára.
Munkatársak: a szakmai know-how bővül, a tapasztalatcsere megvalósul,
ötleteket és trükköket tanulhatnak.
A vállalat számára mutatkozó haszon:
A naprakész technológiai know-how elterjed a vállaltnál, és a stratégiai témák
fókuszba kerülnek. A technikai kérdésekben az idősebbek profitálnak a
fiatalabbak ismereteiből.

Kockázatok, korlátok
és akadályok

Az új témák jelentős többletráfordítást igényelnek a felkészülés során.
Ha a hallgatóságban nincsenek szakmai relevanciával bíró munkatársak, az
eszmecsere és a párbeszéd a nagyon specifikus témák miatt nehéz lesz.
Azok a munkatársak, akiket nem kérnek fel előadói szerepre, úgy érzik, hogy
háttérbe szorulnak.

4.16

Tanulási forma: ÜGYFÉLMEGBESZÉLÉS

Rövid leírás

Azok a munkatársak (például szakképzésben résztvevők, fiatalabb és
idősebb szakemberek / dolgozók), akik a hierarchia különböző fokán állnak,
és más-más területen, de ugyanazon ügyféllel / üzletági csoporttal dolgoznak,
több szakterületet érintő megbeszélést folytatnak.
Egy workshop tagjaiként közösen veszik számba a szakmai szempontból
központi jelentőségű témákat, valamint a kibővített szolgáltatási- és eladási
esélyeket az ügyfélre vonatkoztatva, ezenkívül beszélnek az ügyféllel való
együttműködésről és a belső projekttámogatásról is.
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Cél

Tartalom / Folyamat

Módszertan

Megszervezés
Feltételek /javaslatok a
megvalósításhoz

- A tapasztalatcsere megvalósítása, és az ismeretek megosztásának
lehetővé tétele,
- az ügyfélhez való kötődés erősítése.
Célcsoport:
Azok a munkatársak, akik közvetlen kapcsolatban állnak az ügyfelekkel; a
hierarchia más-más fokán, de ugyanazon ügyféllel dolgoznak.
Így zajlik a workshop:
- az előkészületek és utólag szükséges teendők a személyzeti fejlesztés,
valamint a szakterület vezetői révén valósulnak meg,
- az előkészületekhez minden munkatárs egy kérdőívet kap,
- az ügyfélmegbeszélés során a szakterület vezetője moderál,
- a napirendi pontok a kérdőívekhez igazodnak,
- rövid, közös megbeszélés zárja a workshopot.
- Szociális és módszertani kompetencia közvetítése,
- kérdőív az előkészítéshez a résztvevők számára,
- a kérdőívek kiértékelése a szakterületek vezetői / a személyzeti fejlesztés
által történik.
Feltételek:
Az ügyfélmegbeszélés megvalósításának csak akkor van értelme, ha a
vállalatnak hosszabb távú ügyfélkapcsolatai vannak, amelyekben a
munkatársak különböző ügyfélszinteken érintettek.
Időszükséglet:
Nincs többletidőre szükség, mert a patronálás a rendes munkaidőben
történik.

Eredmény / Haszon

Javaslatok a bevezetés/megvalósítás folyamatára:
Az előkészítés, megvalósítás, utólagos teendők a projektmérettől függően kb.
8 órát igényelnek.
Cselekvési- és módszertani kompetencia átadása, ügyfélrendszerben történő
tevékenység, hálózatos gondolkodás, a technikai munkatársak eladási
szemléletének erősítése.
A résztvevő munkatársak számára mutatkozó haszon:
- A támogatás lehetősége biztosított,
- az ügyféllel szembeni kompetens viselkedés megvalósítása,
- az idősebb munkatársakat a tapasztalatok birtokosának tekintik, és a
fiatalabbak tájékoztatást kapnak az ügyfélprojektekben.
A vállalat számára mutatkozó haszon:
- A tudás és a tapasztalatok bővítése,
- kompetenciafejlesztés,
- hatékony információtranszfer.

Kockázatok, korlátok
és akadályok

Ha meg szeretnénk oldani, hogy egy adott ügyféllel foglalkozó minden egyes
munkatárs részt vegyen az ügyfélmegbeszélésen, jól kell beosztani az időt.
A tapasztalatcsere nehézkessé válik, ha a munkatársak azonos ügyfélszinten
dolgoznak. Ilyen esetben túlságosan hasonlóak a témák, ami nem vezet
eszmecseréhez.
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