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Kiskönyv 

A jelenlegi helyzet, forgatókönyvek és 

iránymutatások az életkor-barát és 

többgenerációs irányítási stratégiák közös 

keretének kialakítása felé 

www.facebook.com/SparklinGrey/ 

www.sparkling-grey.eu 



 
 

  



 
 

  



 

 

Következtetések 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A project következő tevékenységei 
02-2017 08-2017 02-2018 

08-

2018 
02-2019 

gy online értékelési és képzési eszköz 

kifejlesztése 
     

A vállalatok önértékelése      

Képzési modulok fejlesztése a vezetők és 

a HR menedzserek számára 
     

A munkavállalók képzési moduljainak 

fejlesztése 
     

A munkavállalók munkahelyi 

tevékenységeinek fejlesztése 
     

 

✓ Legfontosabb prioritás a munkaadók, a 

vezetők és a HR menedzserek számára: a 

vállalatokon belül a tudás megőrzésének és 

átadásának előmozdítása; 

✓ A munkavállalók legfontosabb prioritása: 

a tudás megtartása / átadása és a 

generációk közötti tanulási környezet;  

✓ Oktatók, tanácsadók és tanácsadó 

szakemberek számára kiemelt prioritás: a 

vállalatokon belül a tudásmegőrzés / -

átruházás előmozdítása 

✓ Rendkívül releváns a vállalatok számára: 

tehetséges idősebb munkavállalók 

megtartása; 

✓ Rendkívül releváns a munkavállalók 

számára: tehetséges idősebb 

munkavállalók megtartása és rugalmas 

munkalehetőségek, nevezetesen az idősebb 

munkavállalók nyugdíjazásának 

előkészítése és munkájuk 

meghosszabbítása; 
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A projekt 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORPHEUS project info is at 

 www.orpheus-audio.eu 

Rendszer szint 

Támogatható nyugdíjkorhatár; a társadalom 
előítéletei; az útmutatás hiánya és az egész 
életen át tartó tanulás lehetőségei, többek 
közt 

Organisational Level 

Többek közt a HR-politikák és 
iránymutatások hiánya; információhiány 
és csökkentett társadalmi hálózatok 

Individual Level 

Többek közt nem aktuális készségek; 
hiányzó képességek az élet későbbi 
szakaszában bekövetkező változások 
kezelésére  

SPARKLING GREY – 

Turning silver into 

gold – az ezüst 

arannyba fordítása – 

menedzsment 

stratégián keresztül!   

 

Figyelemfelkeltés az idős munkaerő 
potenciáljára 

A kormenedzsment sttratégiák 
javítása a fém-, és textilipari KKV-
knál  

Az egész életen át tartó tanulás 
megvalósítása az idősebb 
munkavállalók számára 

Az innovatív eszközök növelése az 
életkor-barát munkahelyek 
létrehozásának elősegítése érdekében 

A szakmai fejlődés lehetőségeinek növelése és 
az együttműködés erősítése 

IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK KIHÍVÁSAI 



 

 

 

  

Következtetések 

A vállalatoknak számos szinten be kell vezetniük az életkor-barát munkakörnyezetet. 

A toborzási szintnél; a személyzet képzés és újraképzés szintjén; a rugalmasabb 

munkakörülmények megtervezésén és végrehajtásán keresztül a munkahely-

áttervezésben; támogatjnia kell a korrigált nyugdíjazási tervek kidolgozását; és 

leginkább az életkor-semleges politikákat és viselkedéseket. Az életgazdálkodási 

politikák azonban gyakran nem tartoznak a vállalatok prioritásai közé. 

 

Megállapítást nyert, hogy a multigenerációs humán erőforrásokkal dolgozó 

munkáltatók nem értik, hogyan kell hatékonyan megvalósítani ezt, köszönhetően a 

demográfiai műveltség hiányának, amely számos európai szervezetben jelen van. 



 

 

DELPHI KÉRDŐÍV – 1. KÖR 

STRUKTURÁLT INTERJÚK 

Eredmények Konszenzusépítés 
 

  

Finanszírozási programok 
kidolgozása és működtetése 
(például figyelemfelkeltés, 

képzés, tanácsadás, coaching, 
mentori tevékenységek stb.) 

különböző célcsoportok 
számára. 

A különböző szervezetek által 
elfogadott sikeres szakpolitikák 

/ gyakorlatok katalógusának 
létrehozása a demográfiai 

kihívásoknak az életkorral és a 
többnemzetiségű kérdésekkel, 

valamint a tudás átadásával 
kapcsolatos kérdések 

kezelésére 

Informatív/figyelemfelkeltő 
intézkedések és kampányok 

végrehajtása a munkavállalók 
és a vállalatok ösztönzésére és 

támogatására, akik részt 
vesznek a paradigmaváltás 

terén annak érdekében, hogy 
hatékonyan reagáljanak a 

felmerülő igényekre. 

DELPHI KÉRDŐÍV – 2. KÖR 22 

31 

33 
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Konszenzus

-építés

A 

szükségletek 

kutatása és 

elemzése

A jelenlegi 

helyzet

1. fázis: 

Management 

és 

koordináció

2. fázis: 

Irodalmi 

áttekintés és 

terepmunka 

(O1)

3. fázis: 

Tervezés és 

fejlesztés 

(O2 to O5) 

4. fázis: 

Kísérleti 

tesztelés és 

finomhangol

ás (C1)

5. fázis: 

Promóciós, 

disszemináció

s és 

hasznosítási 

tevékenysége

k (E1-6)

6. szakasz: 

Minőségellen

őrzés, 

monitoring 

és értékelés

Módszertan 
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O1 | A jelenlegi helyzet, 
forgatókönyvek és iránymutatások az 

életkor-barát és többgenerációs 
irányítási stratégiák közös keretének 

kialakítása felé

O2 | Az idős és több generációs 
munkaerő és a kapcsolódó stratégiák 

értékelési eszköze

O3 | Ezüst aranyba fordítása -
eszköztár az alkalmazottak és 

alkalmazók számára

O4 | Útmutató az életkor-barát, több 
generációs (on-the-job) 

tevékenységekhez

O5 | Sparkling Grey Train-the-trainer 
csomag
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 Projekt eredmények 

TARGET 

GROUPS 

Fém-, és textilipari 

KKV-k 

KKV tulajdonosok, 

vezérigazgatók  

Trénerek, 

tanácsadók és 

szakemberek 

Trénerek, 

tanácsadók és 

szakemberek 

 

HR 

menedzserek 

Szakértők és 

döntéshozók 
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Módszertan Kutatás 

 

Kulcsfogalmak: 

✓ idősbarát; 

✓ többgenerációs;  

✓ idősebb munkavállalók; 

✓ Intergenerációs (generációk közötti) 

tanulás; 

✓ aktív idősödés; 

✓ a tehetséges alkalmazottak vonzereje / 

megtartása; 

✓ a tudás átadása / megtartása; 

✓  a munkaidő meghosszabbítása / 

nyugdíjazás előkészítése 
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Az információforrások 
azonosítása és leírása - az 
irodalom, a cikkek és a 
dokumentumok, a 
jelentések, a 
keretdokumentumok, a 
gyakorlatok és egyéb 
információforrások 
összeállítására vonatkozik, 
és annak relevanciájának 
megjelölésével katalogizálja 
azokat.

Ir
o

d
al

m
i á

tt
ek

in
té

s A kutatási témákra 
vonatkozó megállapítások 
leírása - utal a fogalmak, 
az értékelési eszközök 
példáira, az oktatási és 
képzési programok 
példáira, valamint a 
gyakorlatok, tippek, 
módszerek vagy eszközök 
példáira.

UK & 
Ausztrália

Európai 
szint

Spanyo-
lország, 
USA és
Kanada

Dél-
America 
(Brazil

kivételéve)

Portugália
& Brazília

Ország 

lefedettség

Magyarorsz
ág, Dél-
Korea, & 

Japán

Franciaors
zág, 

Belgium & 
Luxembou

rg

Ausztria, 
Németorszá

g & Svájc
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Gyakorlatok, 
tippek, müdszerek, 
vagy eszközök

Tréning programok

Értékelő eszköztár
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Eredmények Terepmunka 

A FEJLESZTÉSI 

ERŐFORRÁSOK 

JELLEMZŐI 

ÉRTÉKELÉSI 

ESZKÖZÖK 

ÚTMUTATÓK, 

KÉZIKÖNYVEK ÉS 

ESZKÖZTÁRAK 

TRÉNING 

PROGRAMOK 

FORMA 
Mind online, mind 

offline. 

Mind online, mind 

offline. 

Mind online, mind 

offline. 

KITERJESZTÁS/HOSSZ 

Rövid / Fókuszált 

(10 és 30 perc 

között). 

Nagyon rövid / 

fókuszált (kevesebb 

mint 20 oldal). 

Rövid / célzott (3 és 10 

nap között). 

MÓDSZER 

- Interjúk; 

- Felmérések; 

- Ellenőrző listák. 

- Legjobb gyakorlatok; 

- Gyakorlati tippek / 

utasítások; 

- Feladatok. 

- Esettanulmányok; 

- Csoport dinamika; 

- Gyakorlati tippek / 

utasítások. 

 

 

 

 

 

  

Interjúk a munkáltatói / 

munkavállalói képviseleti 

szervezetekkel 
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Közelgő kihívások: a hallgatólagos tudás 

átadásának hatékonysága a fiatalabb generációk 

számára, főként abban az esetben, ha az idősebb 

munkavállalók nyugdíjazását nem tervezik, és ha 

mindkét ágazat vonzereje alacsony. A formális 

eljárások és protokollok a nagyvállalatokra 

korlátozódnak, míg a kkv-k csak akkor ösztönzik a 

tudás átadását, ha a munkavállaló, aki ezt a tudást 

birtokolja, elmegy a vállalttól. A vállalatok most 

digitális csatornákat adoptálnak, hogy elérjék a 

fiatalabb munkaerőt, miközben az idősebb 

munkavállalókat sürgősen át kell képezni, hogy 

szembenézzenek az Industry 4.0-ből eredő új 



 

 

Eredmények Terepmunka 
TÉMÁK AZ 

ERŐFORRÁSOK 

FEJLESZTÉSÉRE 

MENEDZSEREK, 

ALKALMAZÓK, HR 

MENEDZSEREK 

TRÉNEREK/KÉPZŐK, 

TANÁCSADÓK, 

SZAKEMBEREK 

 

DOLGOZÓK 

ÉRTÉKELŐ 

ESZKÖZ 

1. Tehetséges idősebb 

munkavállalók megtartása; 

2. Multigenerációs csapatok; 

3. Útmutató és oktató 

programok új alkalmazottak 

fogadására; 

4. Gyakorlatok a hatékony 

tudás átengedésére / 

megtartására a vállalaton 

belül, különböző korú 

munkavállalók között. 

1. Az idősebb 

munkavállalók képzése és 

fejlesztése; 

2. Tehetséges idősebb 

munkatársak megtartása; 

3. Multigenerációs 

csapatok; 

4. Mentoráló és 

oktatóprogramok új 

alkalmazottak fogadására. 

1. Tehetséges idősebb 

munkavállalók megtartása; 

2. Az idősebb 

munkavállalók képzése és 

fejlesztése; 

3. Multigenerációs 

csapatok; 

4. Gyakorlatok a hatékony 

tudás átengedésére / 

megtartására a vállalaton 

belül különböző korú 

munkavállalók között. 

ÚTMUTATÓK, 

KÉZIKÖNYVEK ÉS 

ESZKÖZTÁRAK 

1. Tehetséges idősebb 

munkavállalók megtartása; 

2. Multigenerációs csapatok; 

3. Mentorálás, 

oktatóprogramok új 

alkalmazottak fogadására; 

4. Rugalmas 

munkalehetőségek az 

idősebb munkavállalók 

munkaidejének 

meghosszabbítása 

érdekében. 

1. Tehetséges idősebb 

munkavállalók megtartása; 

2. Multigenerációs 

csapatok; 

3. Mentorálás, 

oktatóprogramok új 

alkalmazottak fogadására; 

4. Az idősebb 

munkavállalók képzése és 

fejlesztése. 

1. Tehetséges idősebb 

munkavállalók megtartása; 

2. Az idősebb 

munkavállalók képzése és 

fejlesztése; 

3. Multigenerációs 

csapatok; 

4. Mentorálás, 

oktatóprogramok új 

alkalmazottak fogadására. 

TRÉNING 

PROGRAMOK 

1. Multigenerációs csapatok 

és mentorálás; 

2. Tehetséges idősebb 

munkatársak megtartása; 

3. Mentorálás, 

oktatóprogramok új 

alkalmazottak fogadására; 

4. Gyakorlatok a hatékony 

tudás átengedésére / 

megtartására vállalaton belül 

különböző korú 

munkavállalók között. 

1. Gyakorlatok a tényleges 

tudás átengedésére / 

megtartására vállalaton 

belül különböző korú 

munkavállalók között; 

2. Tehetséges idősebb 

munkatársak megtartása; 

3. Felnőttképzéssel 

foglalkozó 

munkahelytervezés; 

4. Multigenerációs 

csapatok és mentorálás. 

1. Tehetséges idősebb 

munkavállalók megtartása; 

2. Idősebb munkavállalók 

képzése és fejlesztése; 

3. Multigenerációs 

csapatok és mentorálás; 

4. idősebb pályázók 

toborzása és kiválasztása 

és idősebb dolgozók 

karriertervei. 



 

 

KÉRDŐÍVEK 

INTERJÚK 

KONSZENZUSÉPÍTÉS 

Érvényesítés a 
döntéshozók-

kal

Iránymutatáso
k az életkor-

barát és 
többgenerációs 
menedzsment 
stratégiákhoz

Érvényesítés a 
szakértőkkel

Víziók, 
forgatókönyve
k és stratégiák

Módszertan Terepmunka 
 

 

 

✓ Alkalmazók, Menedzserek, HR menedzserek 

✓ Trénerek, Tanácsadók, Szakértők 

✓ Dolgozók 

 

 

 

✓ A munkaadók / 

alkalmazottak képviseleti 

szervezetei 

 

 

✓ HR Szakértők: Delphi 

kérdőív 

✓ Döntéshozók: Strukturált 

Interjúk 
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Módszertan Konszenzusépítés 

 

  

 A releváns tényezők azonosítása 

 A mátrix létrehozása 

 Példa biztosítása a partnereknek 

 A lehetséges forgatókönyvek, 
víziók és stratégiák felépítése 

01 

VÍZIÓK, 
FORGATÓKÖNYVEK ÉS 

STRATÉGIÁK 

 A szakértői panel létrehozása 

 A Delphi technika támogatása 

 A kérdőív első fordulója 

 A kérdőív második fordulója 

 Áttekintés a lehetséges 
forgatókönyvekről, víziókról és 
stratégiákról 

ÉRVÉNYESÍTÉS 
SZAKÉRTŐKKEL 

02 

Az életkor-barát és 
többgenerációs irányítási 
stratégiák iránymutatásai 
tervezetének kidolgozása 

03 

ÚTMUTATÓ 

 A politikai döntéshozókkal 
folytatott konzultáció támogató 
eszközei 

 Az érvényesítési csoport 
létrehozása 

 Az interjú megvalósíítása  
 Riport "A politikai döntéshozók 

számára készült forgatókönyvek 
és iránymutatások" 

04 

ÉRVÉNYESÍTÉS POLITIKAI 
DÖNTÉSHOZÓKKAL 



 

 

Tudás átadás a tudás, az 
ötletek és a tapasztalatok 

a tudás forrásától 
kerülnek átadásra a 

fogadó forrásig. 

 

Eredmények Kutatás  

 

 

  

egy olyan munkahely, amely hangsúlyozza a 

kölcsönös tiszteletet és a munkahelyi 

beilleszkedést, és átfogó támogatást nyújt 

minden korosztályú munkavállalónak azzal, 

hogy politikákat, eljárásokat, beállításokat és / 

vagy struktúrákat kombinálva megszünteti a 

korcsoportok által elkülönített korlátokat, és 

ösztönzi valamennyi munkavállaló részvételét 

koruktól függetlenül. 

Kor-barát 

 

!!!! 

 

 

Generációk közötti 
tanulás a tudás 

cseréjére utal legalább 
két különböző 

generáció között egy 
adott témában. 

 

Idősebb dolgozók 45 
évesnél idősebb 

munkavállalók, akik a 
pályafutásuk utolsó 

szakaszában vannak, és 
így érett tudással 

rendelkeznek egy adott 
szakmából, ügyletből vagy 

gyakorlatból. 

 

15 
Értékelő módszer 

20 
Tréning program 

58 
Gyakorlatok, 
tippek, módszerek, 
eszközök 
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ORPHEUS project info is at 

 www.orpheus-audio.eu 


