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1 Bevezetés 

A Sparkling Grey projekt célja, hogy támogassa a kkv-k életkor-kezelési stratégiákkal 

kapcsolatos szervezeti politikáját és gyakorlatát, amelyek ösztönzik az egész életen át tartó 

tanulást és megkönnyítik az idősebbek számára az OER-hez való hozzáférést, azzal a céllal, 

hogy meghosszabbítsák a munkában töltött éveik hosszát és felkészüljenek a nyugdíjazásra, 

úgy, hogy ezek a folyamatok közben igazodjanak a vállalatok és az idősebb munkavállalók 

igényeihez és érdekeihez is. Hidat teremtve a szervezetek és az idősebb munkavállalók között, 

a projekt a többgenerációs munkaerő potenciálját is felhasználja az életkor-barát munkahelyek 

előmozdítására, valamint a tudás átadásának és a nemzedékek közötti tanulás fellendítésére, 

amely mind a vállalatok, mind az idősebb munkavállalók számára előnyös. Ezenkívűl felismerve 

azt, hogy a rendszerszintű kihívásokkal is foglalkozni kell, a projekt célja a politikai szintű viták 

ösztönzése annak fenntartható keretének létrehozása érdekében, amely megfelelően 

foglalkozik az idős munkaerővel kapcsolatos szervezeti és egyéni kihívásokkal.  

A Sparkling Grey ágazati fókuszban van, és a fém- és textilágazatot célozza meg, amelyek 

Európa 2 vezető gyártó iparát képviselik, és több mint 6 millió embert foglalkoztatnak. 

A célkitűzések és a célcsoportok: 

- Tudatosítani kell az emberekben az idősödő munkaerőben lévő potenciált, és támogatni kell 

a döntéshozókat egy olyan közös keret létrehozásában, amely annak feltárására szolgál az 

intelligens és inkluzív növekedést katalizáló képzési tevékenységek révén;  

- A fém- és textiliparban működő kkv-k életkor-kezelési stratégiáinak fejlesztése, miközben 

támogatják a munkaadók, vezetők és HR-szakemberek képességét az életkoruk és több 

generációs munkaerő potenciáljának jobb kiaknázására, tehetséges idősek megtartására és a 

nyugdíjazási folyamatok fokozatos tervezésére,  

- Az élethosszig tartó tanulás megvalósuljon az idősebb munkavállalók számára, bevonva őket 

rugalmas és kiigazított tanulási lehetőségekbe, amelyek támogatják karriermenedzsment 

képességeiket, növelik kulcskompetenciáikat, ösztönzik az együttműködést a fiatalabb 

munkavállalókkal, és növelik motivációjukat és elégedettségüket;  

- Az innovatív és bevált eszközök elérhetőségének fokozása az életkor-barát munkahelyek 

létrehozásának elősegítése, valamint az idős és több generációs munkaerő potenciáljának 

kiaknázása érdekében, amelyet a munkaadók, a munkavállalók és a szakmai tanácsadók és 

oktatók felhasználhatnak; 
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- A szakmai fejlődés lehetőségeinek növelése és a résztvevő szervezetek és egyének közötti 

együttműködés erősítése olyan nemzetközi kontextusban, ahol a bevált gyakorlatokat és 

tapasztalatokat cserélik. 

A projekt eredményei tartalmazzák: 

- Az alapkutatás biztosítását célzó stratégiai dokumentum, amely elősegíti a projekt 

outputjainak fejlesztését, és elősegíti a mélyreható vitát és a közös megértést az életkor-barát 

és több generációs irányítási stratégiák intézményi feltételeinek előmozdítása érdekében, hogy 

az felvirágozhasson; 

- IKT-alapú eszköz, amelynek célja a kkv-k támogatása a munkaerő jellemzőinek mérésére és 

diagnosztizálására, valamint a jelenlegi/jövőbeli irányítási stratégiákra az életkor és a 

többgenerációs szempontok kezelésére; 

- A munkaadók és a munkavállalók számára külön tervezett képzési források célja a hatékony 

életkor-barát és több generációs politikák és gyakorlatok végrehajtásának támogatása a kkv-

kban, valamint az egész életen át tartó tanulás ösztönzése.; 

- Munkahelyi tevékenységek sorozata, amelynek célja a többgenerációs csapatmunka, valamint 

a tudásmegtartás és -átadás elősegítése; 

- Képzési csomag képzési és tanácsadási szolgáltatók és szakemberek számára a projekt 

eredményeinek további felhasználására; 

- Számos multiplikátor esemény, egy rövid távú közös személyzet képzési esemény és a 

promóciós és terjesztési tevékenységek sokfélesége, amelyek hozzájárulnak a projekt előző 

eredményeinek eléréséhez, valamint a végfelhasználók bevonásához a projekt során. 

Oktatni az oktatót csomag 

Az oktatni az oktatót csomag célja, hogy képzést és útmutatást nyújtson a szolgáltatóknak 

(szervezeteknek) és szakembereiknek (oktatók, tanácsadók, tanácsadási szakemberek), olyan 

erőforrás-készlettel, amely olyan irányítási stratégiákra koncentrál, amelyek hatékonyan kezelik 

az öregedést és a több generációs munkerőt. Ez a csomag az oktatni az oktatót módszertanból, 

az oktató kívánatos profiljából, a képzési programból és a tananyagokból, az értékelési 

eljárásból és eszközökből, a tanúsítási követelményekből és kritériumokból áll. 

Az oktatni az oktatót kidolgozása három fő tevékenységet tartalmazott: 

- Tevékenység 1) Előkészítő intézkedések 

- Tevékenység 2) Végrehajtás 

- Tevékenység 3) Érvényesítés és finomhangolás 
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 Tevékenység 1) Előkészítő intézkedések  

A tevékenység fő feladata az volt, hogy meghatározza az oktatni az oktatót csomag 

makrostruktúrájának kialakítását. Ebben a szakaszban meghatározták a képzési program fő 

vázlatait és az oktatókkal szemben támasztott követelményeket, a képzési anyag tartalmát, az 

értékelési szabványokat. A fentieket az Inno-Motive fejlesztette ki, és minden partnerrel 

megosztotta azokat kommentálásra.  

 Tevékenység 2) Végrehajtás  

A képzés fő vázlatainak megtervezése után megkezdődött a tényleges fejlesztés. Az első lépés 

a csomag tartalmának fejlesztéséből állt. Ebben az időszakban minden partner feladata volt a 

saját moduljaik forgatókönyveinek kidolgozása, valamint az interakciók, gyakorlatok és az e-

modulok értékelési teszteinek megtervezése. Annak érdekében, hogy az összes modul stílusa 

és formája egységessé váljon, a WPL előre készített sablonokat és lépésről lépésre útmutatót 

adott a forgatókönyv készítőinek. 

A második lépést a csomag e-megoldássá történő megbeszélésével kapcsoltuk össze. Ebben 

a lépésben az összes forgatókönyvet átalakították e-formátumba, az interakciókat és az 

értékeléseket a modulokra programozták. Annak érdekében, hogy könnyen javíthatók 

legyenek, megosztottuk az összes e-modul linkjét a „Rise Apps” segítségével, amely lehetővé 

tette az online kommentálást minden egyes képernyőképen.  Minden partnert felkértünk az e-

modulok áttekintésére, és szükség esetén kiigazításokra, javításokra.  

A harmadik lépés megfelel a belső tesztelésnek/jelentéstételnek. Ez az utolsó lépés 

közvetlenül kapcsolódik a rövid távú közös személyzetképzési eseményhez, ahol a projekt 

munkatársai részt vettek. Ezt a képzési rendezvényt a 4. találkozóval együtt hajtották végre 

(Magyarországon). 

 Tevékenység 3) Érvényesítés és finomhangolás  

Ennek a kiadásnak az utolsó tevékenysége az útmutató tesztelésére és fejlesztésére szolgál, és 

a végfelhasználók aktív részvételét igényli. A kísérleti teszteléshez kapcsolódó feladatok 

magukban foglalják a külső tesztelésre vonatkozó iránymutatások kidolgozását, a csomag 

külső tesztelését a végfelhasználók által, valamint jelentések kidolgozását (az előzőleg 

megadott közös sablon alapján). Ezeket a kísérleti teszteket személyes ülésen hajtották végre, 

és a partnerek biztosítják a képzési anyagokat. Ezeket a feladatokat követve, valamint a nemzeti 

jelentésekben összegyűjtött és rendszerezett eredmények alapján a kimeneti vezetők egy és 

teljes jelentést készítettek, amelyben részletezték azokat a fejlesztési területeket, amelyek 

később az oktatni az oktatót csomag finomhangolására összpontosítottak. A csomag végleges 

verziója kész volt a terjesztésre és a felhasználásra. A validációs útmutató elő let készítve a 

folyamat támogatására (lásd az érvényesítési útmutató mellékletét). 
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2 A kívánt profil facilitátorai   

Nagyon fontos feladat a későbbiekben kiválasztandó 

oktatók minimális követelményeinek előre 

meghatározása, akik képesek magas színvonalú 

képzéseket folytatni a Sparkling Grey Eszköztár és a 

tananyag alapján.  

A fő cél itt az volt, hogy meghatározzuk az oktatók 

sajátos készségeit és tapasztalatait, hogy képesek 

legyenek ezen képzések megfelelő lebonyolításához. 

Az oktatók feladatai: kiépíteni képességüket a projekt 

eredményeinek kiaknázására a kkv-k jobb életkor-

menedzsmentjéhez az innovatív és kiigazított HR 

stratégiák révén, amelyek az idősödő munkaerő számára 

szólnak.  

 

 Készségek és képesítések  

Szükséges képesítés  

 Bachelor fokozat üzleti, HR, képzési, oktatási vagy kapcsolódó területeken; 

 Lenyűgöző kommunikációs, prezentációs és interperszonális készségek; 

 Legalább 3 éves bizonyított tapasztalat oktatási/képzési/tanácsadói pozícióban; 

 A legújabb vállalati képzési technikák szilárd ismerete; 

 Kiváló prezentációs, időgazdálkodási és szervezési képességek. 

Tapasztalat 

 Legalább 3 éves képzési/oktatási tapasztalat. 

Nyelvtudás 

 Középszintű angol nyelvtudás (olvasás és beszéd) és/vagy a megtartandó képzés helyi 

nyelvi ismerete 

Elérhetőség  

 A kkv/ügyfél által igényelt idő rendelkezésre állása és elkötelezettsége a kurzus 

befejezéséhez;  

 Elérhetőség a „személyes” képzés vezetése;  

 Hajlandóság „multiplikátorként” járni a későbbi helyi képzésekhez. 
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Felelősségek  

 Együttműködés a vezetéssel a vállalati képzési igények azonosítása érdekében; 

 Megfelelően ütemezni a képzéseket; 

 Felügyelt és közvetlen szemináriumok, workshopok, egyéni képzések és előadások; 

 Tervezze meg és hajtson végre egy hatékony képzési tantervet; 

 Készítsen elő és tegyen elérhetővé nyomtatott/e-másolatú oktatási anyagokat, például 

modul-összefoglalókat, videókat és prezentációkat; 

 Az új alkalmazottak kiképzése és irányítása; 

 Fejlesszen ellenőrző rendszereket annak biztosítása érdekében, hogy minden 

alkalmazott a képzésnek megfelelően végezze el a munkafeladatot. 

 

 Tapasztalat 

A tréner tapasztalatainak ellenőrzéséhez néhány interjúkérdést is készítettünk, amelyek 

segítenek annak megállapításában, hogy a jelölt készen áll-e arra, hogy Sparkling Grey oktató 

legyen. 

Interjúkérdések javaslata 

1. Hogyan kezelne egy olyan alkalmazottat, aki nem gondolja, hogy a Sparkling Grey 

képzés szükséges? 

Ezzel tesztelheti a jelölt interperszonális készségeit. 

2. Ha meg kellene határoznia egy olyan vállalat képzési igényeit, aki küzd a 

többgenerációs csapat felépítésével, hol kezdené? 

Ezzel megbizonyosodhat a jelölt képzettségéről a képzési programokban. 

3. Tudna mondani olyan esetet, amikor a képzés nem érte el a várt eredményeket? 

Ezzel felfedheti a jelölt lehetséges gyengeségeit. 

4. Fel tudna vázolni egy képzési tanterv elkészítésének folyamatát, valamint a 

résztvevők vállalati igényeihez igazítását? 

Ezzel tesztelheti a jelölt óratervezési képességeit. 

5. Le tudna írni három olyan alkalmazotti képzési módszert, amelyek jól működnek az 

Ön számára? 

Ezzel bizonyíthatja a jelölt tudását a legújabb képzési módszerekről. 
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3 Elérhető erőforrások 

A projekt során a fő cél az volt, hogy olyan hasznos eszközöket fejlesszenek ki, amelyek hidat 

teremtenek a szervezetek és idősebb munkavállalóik között, támogatják a többgenerációs 

munkaerőt az életkor-barát munkahelyek előmozdítása, valamint a tudás átadása és a 

nemzedékek közötti tanulás ösztönzése érdekében, amely mind a vállalatok, mind az 

idősebbek számára előnyös. Ezért fejlesztettük ki a következő eszközöket, amelyek a 

célcsoportok számára elérhetők a mindennapi munkafolyamatok szabad felhasználása és 

beillesztése érdekében.  

Ezek az egyéni és szervezeti szintű célcsoport tagjai számára elérhetők: 

1) Értékelési eszköz  

2) Eszköztár mind a munkaadók, mind a munkavállalók számára 

3) Munkahelyi tevékenységek (csak egyéni szinten) 

 

Az összes elérhető eszközt az alábbiakban felsoroljuk egy rövid leírás segítségével, és az LMS 

webhelyen érhetők el.  

 Értékelési eszköz 

Az idős és többgenerációs munkaerő és a kapcsolódó stratégiák értékelési eszközének célja a 

munkaerő jellemzőinek és a jelenlegi/jövőbeli vezetési stratégiák mérése és diagnosztizálása 

az életkor és a többgenerációs szempontok kezelése érdekében. 

Az online értékelési eszköz a Sparkling Grey tanulási platformon keresztül érhető el ( 

https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login  ). A bejelentkezés után a „Katalógus” 

menüben megtalálhatja az „Egyéni szint” és a „Szervezeti szint” értékelési eszközöket. 

https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login
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Az értékelő IKT eszköz egy online 

eszközből áll, amely a munkaerő 

tulajdonságainak mérésére és 

diagnosztizálására, valamint az 

életkor és a többgenerációs 

szempontok kezelésére szolgáló 

irányítási stratégiákra vonatkozik 

(ideértve a kialakuló 

karrierfejlesztést és a 

rugalmasságot, a nyugdíjazást 

támogató eljárásokat, a tudás megtartását/átadását stb.) és a fejlesztési területek azonosítása 

szolgál.  

 Ez egy egységesített eszköz, amelyet a pszichometrikus megközelítés szerint készítettek. A 

kérdőív kitöltése után minden felhasználó automatikus jelentést kap, amely tartalmazza 

az értékelés eredményeit. Az eszköz használható munkaadók, vezetők és HR vezetők 

(közvetlen végfelhasználók) számára. Egy jól kidolgozott és szabványosított felmérés 

eredményei, amelyek célja a szervezet jelenlegi valóságának felmérése, valamint a 

tulajdonosok és a vezetők támogatása az életkor-barát és több generációs irányítási stratégiák 

elfogadásában vagy megerősítésében. Ezek a stratégiák elősegítik az ezüstről arannyá 

változtatását, azaz az idősebb, tapasztalt és tehetséges munkavállalók motiválását, vonzását és 

megtartását; az ismeretek tárolása és átadása az egyik nemzedékről a másikra, fenntartva az 

értékes know-how-t a szervezetekben; valamint a nyugdíjazási folyamatok hatásainak 

csökkentése mind az egyének, mind a szervezetek számára.  

 

 Eszköztár 

“Az ezüstről arany eszközkészletekké alakítása a munkáltatók és a munkavállalók 

számára” célja, hogy támogassa a hatékony életkor-barát és több generációs politikák és 

gyakorlatok végrehajtását a fém- és textilipar kkv-kban; az egész életen át tartó tanulás 

ösztönzése és a digitális kompetenciák fejlesztésének elősegítése. 
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Mindkét eszközkészlet elérhető a tanulási oldalon (https://sparklinggrey.e-

learning.cc/webapp/login ).  

 Itt szintén két célcsoport van: Egyének és Szervezetek.  

Miután bejelentkezett a webhelyre, 

ki lehet választani a kívánt szintet. 

Ezután az egyes szintek moduljai 

külön-külön hozzáférhetők.  

A modulok ugyanazt a logikát 

követik.  

 

 

 Az összes anyag letölthető a weboldalon, és 

felhasználható a képzésekre. A következő anyagok 

megtalálhatók minden modulban: 

o Jelenléti ív 

o Modul terv 

o Kézikönyv 

o PowerPoint prezentáció  

o Esettanulmányok 

o Praktikus források 

o Csoport dinamika 

o Végső tanulási értékelés (helyes válaszokkal) 

o Képzés értékelése 

 

SZERVEZETI SZINT 

Szervezeti szinten az eszközkészlet támogatja a hatékony életkor-barát és több generációt 

átfogó politikák és gyakorlatok végrehajtását a fém- és textilipar kis- és középvállalkozásaiban, 

valamint az idősebb munkavállalók élettartamának meghosszabbítását, miközben előkészíti a 

nyugdíjazási folyamatokat, amelyek során a tudás átadása és a nemzedékek közötti tanulás 

szorgalmazása.  

Célcsoportok:  

A modulok közvetlenül a munkáltatókhoz (üzleti tulajdonosok), vezetőkhöz és HR vezetőkhöz 

szólnak. Ugyanakkor más egyének és szakemberek is profitálhatnak a modul tartalmából és 

https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login
https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login
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anyagaiból, például az idősebb munkavállalók, oktatók, tanácsadók és tanácsadási 

szakemberek, szakértők és döntéshozók. 

A szervezeti szintű eszközkészlet 4 modullal rendelkezik: 

Modul 1: A tehetséges dolgozók 

vonzása és megtartása 

Modul 2: Idősebb munkavállalók 

képzése és fejlesztése 

Modul 3: A munkában töltött évek 

meghosszabbítása 

Modul 4: Intergenerációs 

környezet 

 

Modul 1: A tehetséges dolgozók vonzása és megtartása 

A modul általános célja:  

Elősegíti az időskorú munkavállalókkal szembeni életkor-barát pozitív hozzáállást a felvételi és 

kiválasztási folyamatok, valamint a munkamenedzsment során, névlegesen ezen munkavállalók 

megtartása révén. Pontosabban, a modul célja: 

o Az idősebb munkavállalók felvételi és kiválasztási folyamatának javítása; 

o A szervezeten belüli szocializáció ösztönzése és az életkor-barát munkakörnyezet 

elősegítése;  

o Az idősebb munkavállalók elégedettségét és bevonását elősegítő stratégiák integrálása 

a szervezetekben; 

o Az idősebb munkavállalók megtartását lehetővé tevő stratégiák végrehajtása. 

Tartalmak 

 Bevezetés 

- Öregedő munkaerő 

- Stratégiák a tehetséges idősebb munkavállalók vonzására és megtartására  

 Tehetséges idősebb munkavállalók vonzása  

- Az életkor-barát toborzási eljárások 

▪ A belső és külső toborzás technikája 

- Az életkor-barát kiválasztási eljárások 

▪ Technikák 

 A tehetséges seniorok megtartása 
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- a szociális szempontok fontossága az idősebb munkavállalók megtartása 

szempontjából: életkor-barát munkahelyek kialakítása   

▪ A munkavállalók kapcsolati igényeit kielégítő társadalmi tevékenységek 

javaslása 

- Az életkor-barát munkahely megteremtésének előnyei és a generációk közötti 

együttműködés fontossága 

- A munkakörnyezet adaptálása az idősebb munkavállalók sajátos igényeihez 

▪ Belső politikák az életkor-barát munkahely elősegítésére: 

meghatározások és megvalósítások  

 

Modul 2: Idősebb munkavállalók képzése és fejlesztése 

A modul általános céljai:  

o A hatékony életkor-barát és több generációs politikák és gyakorlatok végrehajtásának 

támogatása a fém- és textilipar kkv-kban.  

o Az idősebb munkavállalók lehetőségeinek és tapasztalatainak javítása hozzájárul a 

vállalat versenyképességének fokozásához. 

o Elősegítik képesítéseiket és a képzéshez való hozzáférést, fejlesztik készségeiket és 

kompetenciáikat, és biztosítják, hogy hozzáférhessenek szakmai karrierjük 

áttekintéséhez.  

Az ebben a modulban található konkrét célok:  

o A képzés előnyeinek bemutatása a szervezetek és a munkavállalók számára;  

o Az idősek fő képzési eszközeinek/módszereinek azonosítása;  

o Különbség magyarázata a tudás és a know-how között;  

o A képzési igények elemzése: A képzési igények diagnosztizálása, valamint a képzési 

igények felmérésének módszerei és technikái 

o A képzés hatékonyságának értékelése: képzés értékelése, értékelések fajtái, technikák 

és eszközök a képzés hatékonyságának felméréséhez, a tanulás munkahelyi átadása.  

o Az informális képzés alkalmazása a munkahelyi képzésben;  

o Megmutatni, hogy az idősebb munkavállalók miként járhatnak el oktatókként vagy 

mentorként.  

Tartalmak 

 Bevezetés 

- A képzés előnyei a szervezetek és a munkavállalók számára; 

- Fő képzési eszközök/módszerek az idősek számára;  

- Különbségek a tudás és a know-how között;  

 

 Hogyan lehet meghatározni a képzési igényeket  
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 - A képzéshez diagnosztizálni kell;  

 - A képzési igények felmérésének módszerei és technikái 

 

  Hogyan értékeljük a képzés hatékonyságát? 

- Értékelés a képzésben 

 - Az értékelés típusai 

 - Technikák és eszközök a képzés hatékonyságának értékeléséhez a célkitűzések és az 

értékelés különböző típusai szerint 

- Indikátorok kiválasztása: a tanulás áthelyezése a munkahelyre és az elégedettség szintje.  

 

 Informális képzés:  

- Informális képzés a munkahelyi képzésen;  

- Az idősebb munkavállalók belső oktatók vagy mentorok lehetnek. 

 

Modul 3: A munkában töltött évek meghosszabbítása 

A modul általános célja: 

A „munka életének meghosszabbítása”: a fém- és textilágazat kkv-k támogatása a hatékony 

életkor-barát és több generációs politikák és gyakorlatok végrehajtásában, ösztönözve az 

időskorú munkavállalók munkájának meghosszabbítását. Pontosabban, a modul célja a 

munkáltatók, vezetők és HR szakemberek kapacitásának megerősítése: 

o Az idősebb munkavállalók életkorának és a többgenerációs munkaerőben rejlő 

lehetőségek jobb kiaknázása; 

o Az életkor-barát munkahelyet támogató stratégiák integrálása; 

o Olyan stratégiák integrálása, amelyek elősegítik az egyéni és a szervezeti igények 

összeegyeztetését; 

o Olyan stratégiák végrehajtása, amelyek lehetővé teszik az idősebb munkavállalók 

hosszabb karrierjét. 

 

Tartalmak 

 Bevezetés 

- Aktív öregedés 

- Életkor-barát munkahely 

 Az egyéni és a szervezeti igények összehangolása 

- Munka (újra) tervezés 

▪ A munka (újra) tervezés típusai 

▪ A munka (újra) tervezés folyamatai 

▪ Előnyök a szervezetek számára 

- Rugalmas munkarendezés 

▪ A rugalmas munkamegállapodások végrehajtásának folyamata 
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▪ A rugalmas elrendezések típusai 

▪ Előnyök a szervezetek számára 

- Egészségügyi és jóléti programok 

▪ Előnyök a szervezetek számára 

▪ Egészségügyi és jóléti program végrehajtása 

 Hosszabb karrier engedélyezése 

- Karrierfejlesztés 

- A vállalatok előnyei az időskorúak munkában töltött éveinek 

meghosszabbításában: végső egyensúly 

 

Modul 4: Intergenerációs környezet 

A modul általános célja: 

 “Az „intergenerációs környezet” célja a fém- és textilágazat kkv-k támogatása a manapság 

tapasztalt generációk közötti környezet és annak pozitív hozzájárulása megértésében a 

szervezetek számára.  

Pontosabban, a modul célja:  

o A különféle generációk fogalmának magyarázata a munkában;  

o Olyan stratégiák végrehajtása, amelyek lehetővé teszik a nemzedékek közötti élet 

nehézségeinek minimalizálását a szervezet mindennapi életében;  

o Integrálni azokat a stratégiákat, amelyek elősegítik a nemzedékek közötti együttélés 

lehetőségeit;  

o A közös jellemzők azonosítása;  

o Az egyes profilokban kifejlesztett készségek jobb felhasználása.  

 

Tartalmak 

  Bevezetés  

 - Generációk megértése a munkahelyen  

 - Generációs különbségek  

 - A többgenerációs munkaerő előnyei 

 

  Kommunikációs stratégiák 

 - Generációk közötti kommunikáció 

 

  Együttműködés építése  

 - Munkacsoportok 

 

  Építsd meg az öntudatot 

 - A generáció öntudatossága: hova tartozom?  

 - Generációs önismeret: megüt és hiányzik 
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 - Öntudat: tudd, mit akarsz 

 

  Tudás átadása  

 - Stratégiák a tudás átadására 

  ▪ Munkahelyi árnyékolás  

  ▪ Gyakorlati közösségek 

 ▪ Mentorálás  

 - Mentorálás/tutorálás különböző nemzedékek munkavállalói között 

EGYÉNI SZINT 

Egyéni szinten az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és a digitális kompetenciák 

fejlesztésének elősegítése. Az eszközkészleteket képzési programok (elméleti modulok, 

esettanulmányok/bevált gyakorlatok, gyakorlati tippek stb.), Oktatási anyagok/eszközök (az 

összes modult kísérő gyakorlati feladatok) és (előtte/alatt/utána) értékelő eszközök alkotják. 

Az eszközkészleteket külön kell megtervezni, hogy azok összhangban álljanak végfelhasználóik 

- nevezetesen a munkáltatók (tulajdonosok/vezetők/HR vezetők) és az alkalmazottak (idősebb 

munkavállalók)- igényeivel. Az egyéni szintű eszköztár 3 modullal rendelkezik: 

Modul 1: Nem formális 

tanulás a munkahelyen és az 

intergenerációs tanulás 

Modul 2: A munkában 

töltött évek 

meghosszabítása és karrier 

tervek 

Modul 3: Nyugdíjazás 

előkészítése 

 

Minden modulhoz tartozik egy Kézikönyv, valamint egy sor hasznos gyakorlat és tevékenység 

(gyakorlati források, csoportdinamika, értékelés), amelyek közvetlenül felhasználhatók. 

Az „egyéni szintű” modul közvetlenül az idősebb munkavállalókra irányul. Más egyének és 

szakemberek azonban szintén profitálhatnak a modul tartalmából és anyagaiból. 

 

Modul 1: Nem formális tanulás a munkahelyen és az intergenerációs tanulás 

A modul általános célja: 

 A „nem formális tanulás a munkahelyen és a nemzedékek közötti tanulás” célja a nem 

formális tanulás és a készségek fontosságának előmozdítása a mentorálás és a tutori 
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módszerek területén a szervezeten belül. Pontosabban, a modul célja az idősebb 

munkavállalók kapacitásának megerősítése: 

o A „nem formális tanulás” és az „intergenerációs tanulás” megközelítéseinek 

megismerése, például a társakkal és a csapatokkal történő tanulás. 

o A mentális és tutori készségek megszerzése a nem formális és a generációk közötti 

tanulás részeként.  

o A munka minőségének javítása, a meghosszabbított élettartam és a korai visszavonulás 

visszatartása;  

o A tudás előmozdítása a rugalmas és adaptált tanulás révén;  

o A nemzedékek közötti tanulás ösztönzése; 

o Az önértékelés és az elégedettség növelése. 

 

Tartalmak 

 Bevezetés 

 - A nem formális tanulás és annak relevanciája 

 - Az intergenerációs tanulás és annak relevanciája  

  Nem formális tanulás, mint eszköz a tudásátadás és a nemzedékek közötti tanulás 

számára: 

 - Seniorok a fiatal dolgozókat tanítják  

 - Senior dolgozók a fiataloktól tanulnak  

 Kölcsönös tanulás:  

 - Tanulás társakkal és csapatokkal 

 Mentorálás és tutorálás 

 - Mentorálás  

 - Tutorálás 

 Tudás átadása:  

 - Értékek átadása  

 - Tapasztalatok megosztása  

 - Vállalati kultúra építése 

 

Modul 2: A munkában töltött évek meghosszabítása és karrier tervek 

A modul általános célja: 

Hangsúlyozni kell az oktatás és a képzés fontosságát, mint a munka életének 

meghosszabbítását és az ismeretek átadását a vállalatban. Hangsúlyozni kell az egész életen 

át tartó tanulás fontosságát, valamint az általa kínált különféle lehetőségeket, nem csak az 

egész életciklus során történő tanulást, hanem az ezen munkavállalók ismereteinek és 

tapasztalatainak megosztását is. A folyamatos tanulás segíti az idősebb munkavállalókat egy 
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stratégia kidolgozásában annak érdekében, hogy meghosszabbítsák munka- és 

karrierterveiket, aktívak maradjanak, valamint átadhassák és megtartsák az ismereteket.  

Pontosabban, a modul célja:  

o Megérteni az oktatás és képzés fontosságát a munka szempontjából, valamint azok 

előnyeit. 

o Hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a vállalkozáson belül legyen egy képzési terv és 

egy egész életen át tartó tanulást kínáljon.  

o Ismerje meg a munkatervezés által kínált lehetőségeket és annak előnyeit az idősebb 

munkavállalók számára. 

o  A fő jellemzők meghatározása érdekében egy jó mentornak/tutornak meg kell 

könnyítenie a tanulást. 

 

Tartalom 

  Bevezetés: 

 - Miről szól a képzés? 

 - Hogyan értjük meg az „oktatás és képzés” fogalmát?  

 - A képzés előnyei a szervezetek és a munkavállalók számára; 

 - Különbségek a: tudás és a know-how között;  

 - Fő képzési módszerek és eljárások;  

 - Élethosszig tartó tanulás.  

 

  Képzési terv:  

 - Képzésen vesz részt a vállalaton kívül (saját kezdeményezésére) és a vállalaton belül 

is.  

 

 Munkatervezés:  

 - What it is and benefits for senior workers.  

 

  Tutorálás és mentorálás  

 -  Hogyan lehetek tutor, vagy mentor? 

  - A mentorhoz/tutorhoz megkövetelt kommunikációs készségek;  

 -  A tanulást elősegítő és gátló tényezők. 

 

Modul 3: Nyugdíjazás előkészítése 

Mivel Európában az emberek hosszabb ideig élnek, fontos egészségesnek és aktívnak maradni. 

Ennek a modulnak az a célja, hogy foglalkozzon az egészséges öregedés előnyeivel, elemezze 

a különféle lehetőségeket, stratégiákat és eljárásokat a munka élettartamának 

meghosszabbítására és megtanulja az egészséges nyugdíjazás előkészítésének kezdetét. A 

modulban található konkrét célok: o Hangsúlyozza az aktív és egészséges öregedés 
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fontosságát és annak előnyeit; o A munkahelyen végrehajtandó különféle stratégiák 

bemutatása a nyugdíjra való felkészülés támogatása érdekében; o Az idősebb munkavállalók 

ösztönzése a jövő és a nyugdíjazás tervezésére, számos variációval és lehetőséggel. 

Tartalmak 

 Bevezetés 

 - Aktív öregedés  

 - Tervezett nyugdíjba vonulás 

 

  Rugalmasság és biztonság  

 - Munkakörülmények 

 - Egészséges öregedés 

 

  Dolgozni a családi egyeztetésen  

 

 Tervezze meg a jövőt 

 - A nyugdíjba vonulás olyan kulcsfontosságú életterületeket és stratégiákat vezet be, 

amelyekkel kezelni tudják őket 

 - Időmenedzsment  

 - Hobbik, egyetemek időskorúak számára, önkéntesség stb. 

 - Az életmód hozzájárul a fizikai és pszichés egészséghez 

 

 Útmutató a „munkahelyi” tevékenységekhez 

O4 | Útmutató az életkor-barát többgenerációs (munkahelyi) tevékenységekhez 

Célok: biztosítani egy sor tevékenységet a többgenerációs csapatmunka, valamint a 

tudásmegtartás és -átadás elősegítésére. A munka során végrehajtandó tevékenységek 

bevezetésével, elősegítve a többgenerációs csapatmunkát, valamint a tudásmegtartást és -

átadást. Ezen tevékenységek példái a történetmesélős workshopok, a gyakorlati közösségek, 

az utólagos áttekintések. 

A következő „munkahelyi tevékenységek” itt találhatók:  

1. Új munkavállalók befogadása:  

o Mentor duók új munkavállalók számára 

o Üdvözlő reggeli 

o Jégtörő játékok 

o Következő interjú 

 

2. A tudás átadása és megtartása:  

• Video történetek 

• Intergenerációs blog 

• Különböző perspektívák 

• Történetmesélős napok 
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3. Többgenerációs csapatok:  

• Csoportos játékok szervezése csapatok között 

• Szemináriumok szervezése 

• Menedzsment projekt kidolgozása duóban 

• Megfigyelési nap és a feladatok cseréje 

 

4. A nem formális és az intergenerációs tanulás:  

• Tanulás egymástól 

• Hány éves vagyok én? 

• Menő & Kínos listák 

• Online vásárlás zenére? 

 

 Sparkling Grey platform 

 A Sparkling Grey Learning Platform egy olyan tanulásmenedzsment rendszer (a továbbiakban: 

LMS), amely mindenki számára elérhető a tanulási tartalom és tananyagok eléréséhez.  

Regisztrálhat és beléphet a következő címen:: https://sparklinggrey.e-

learning.cc/webapp/login 

 

Miután bejelentkezett, vannak rövid videók, amelyek segítenek a felhasználókat a platform 

különböző funkcióival, valamint a beállítások és a kurzusokhoz való hozzáférés segítésével.  

https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login
https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login
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 Miután bejelentkezett, különféle tevékenységeket végezhet a Menü gomb segítségével.  

 

 A videók végigvezetik a résztvevőket: 

1) Bejelentkezés és jelszó beállításai 

A „regisztráció” gombbal regisztrálhat 

a platformon, és visszaigazoló e-mailt 

kaphat a regisztráció megerősítéséhez, 

és a bejelentkezés.  

Ha Ön már felhasználó, használja a 

korábbi bejelentkezési adatait a 

bejelentkezéshez. 

2) Nyelvi beállítások 

A nyelvválasztás képernyőn a zászlóra kattintva 

választhatja ki a megfelelő nyelvet. 

A nyelv beállítása után két szint jelenik meg: 

“Egyéni és szervezeti szint ”. Válassza ki a 

tanfolyamokhoz megfelelőt. 

MUNKVÁLLALÓK számára – válassza az egyéni szintet 

VEZETŐK SZÁMÁRA – válassza a szervezeti szintet 
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2) Hogyan regisztráljunk tanfolyamokra 

 Miután kiválasztotta a „szerepét”, lefoglalhatja 

a kívánt kurzusokat a kiválasztott eszközre 

kattintva (értékelési eszköz, eszköztár vagy 

munkahelyi tevékenységek az egyének számára)  

 

 

3) Szemináriumi szoba 

Ha rákattint a „szemináriumi szoba” elemre a jobb oldali legördülő menüben, láthatja, hogy 

mely tanfolyamokat foglalta le, és mi a tanulási útja. A színek a folyamat állapotát jelzik. 

Piros: még nem kezdte el 

Sárga: folyamatban 

Zöld: teljesítve 
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4) Hogyan töltsük le az oktatási anyagot 

 

Az „Asztalom” oldalon előfordulhat, hogy az 

összes tanfolyam tartalma megjelenik.  

Az oldal ikonra kattintva letöltheti a 

hozzáférni kívánt anyagot. 

Ha végzett a munkával, jelentkezzen ki, és 

folytassa később, ha szükséges. 
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4 Képzési módszertan 

A képzési módszertant kidolgozták és finomították a magyarországi PILOT képzés során, ahol 

a partnerszervezetek résztvevői áttekintették a kurzust és megcsinálták a végső tervet, hogy a 

legjobban megfeleljenek a jövőbeli tanulók igényeinek. 

 Képzés előkészítése 

A hivatalos tanúsítás lehetővé tétele érdekében elkészítettük az Oktatni az oktatót tanfolyam 

akkreditációját a magyar akkreditációs rendszer révén. Ennek eredményeként, ha a tanfolyam 

akkreditációját jóváhagyták, a kurzus bármelyik EU országban megtartható, és hivatalos 

igazolást adhat a hallgatók számára - a kurzus átadása után. 

A kötelező dokumentáció e-mailben kérhető: info@innomotive.hu segítséget nyújtanak a 

tanúsított kurzus kötelező intézkedéseinek végrehajtásához. 

Abban az esetben, ha az akkreditált kurzust hivatalos kurzusként valósítják meg, minden 

tanfolyamra kötelező dokumentációt kell feldolgozni a tanúsítványok átadása érdekében (a 

Magyar Oktatási és Akkreditációs Rendszer által jóváhagyva). Ez magában foglalja a tanulási 

megállapodást, a részvételi lapokat, a tanfolyam adminisztrációs kézikönyv sablonjait, a 

bizonyítványokat, az értékelő lapokat..  

Azoknak a szervezeteknek, oktatóknak és tanároknak, akik nem akkreditált kurzusként kívánják 

folytatni a képzést, szabadon megtehetik. Ebben az esetben a dokumentáció kevésbé 

korlátozott, minták találhatók a tanfolyam előkészítésének alátámasztására (lásd a 

mellékleteket). 

 Képzési program 

A következő képzési program azon oktatók és tanácsadók kapacitásának fejlesztésére 

vonatkozik, akik képzési vagy tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak a textil- és fémipar kkv-k 

számára. A rendelkezésre álló források más ágazatokban is készen állnak a megvalósításra, ám 

ebben az esetben gondosan elemezni kell az anyagokat és azok tartalmát a kkv-k 

célcsoportjának és kontextusának megfelelően. 

A kurzus általános célja: azoknak az oktatóknak és tanácsadóknak a kapacitása, akik képzési 

vagy tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak a textil- és fémipari kis- és középvállalkozások 

számára. 

Célcsoportok: oktatók, tanácsadók, tanárok 

A kurzus felépítése: A tanfolyam „vegyes tanulás” megközelítéssel épül fel, amely magában 

foglalja a szemtől szembeni üléseket és az online egyéni tanulási periódusokat.  

mailto:info@innomotive.hu
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Az oktatni az oktatót tanfolyam megvalósítható és a célcsoportok aktuális igényeihez 

és elérhetőségéhez szabható. Az alábbiakban csak egy ajánlást készítettünk arról, 

hogyan lehet a kurzust „kevert tanulás” formátumban megvalósítani. 

 

A tanfolyam két fő elemből áll: 

 

Első elem: két (2) napos workshop szervezzése a helyszínen és helyszín kiválasztás a 

kurzusnak – teljes helyszíni ütemtervvel.  

 

Második elem: távoli, online három (3) napos online osztálycsomag (e-learning), amely 

egyéni fókuszú tanulást tartalmaz. 

 

A résztvevők dönthetnek úgy, hogy részt vesznek a teljes kurzuson, vagy választhatják, 

hogy a kurzust a csoport pontos igényeihez igazítják (szemtől szemben, online, kevert 

módon). 

 

Kurzus áttekintés 

 

A tanfolyamhoz további oktatási anyagok állnak rendelkezésre. A tananyag 10 e-

learning modulból és egy Oktatni az oktatót kézikönyvből áll.  

• Az e-modulok áttekintést nyújtanak a rendelkezésre álló erőforrásokról, és 

néhány gyakorlatot tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a tanulók számára, 

hogy kipróbálhassák újonnan szerzett tudásukat arról, hogy melyik eszközt kell 

használni az adott helyzetben.  

• A Kézikönyv oktatók számára készült. Magában foglalja a teljes szimulációs 

forgatókönyvet arról, hogy miként kell a két napos időszakban a személyes 

üléseket vezetni (lásd a mellékletet).  

 

Az online tanult tartalom maximális megőrzésének és megértésének biztosítása 

érdekében azt javasoljuk, hogy az oktatók vezessenek be egy „Készség-labort” 

mechanizmust az ismeretek értékeléséhez minden tevékenység előtt, alatt és után. Ezt 

könnyen össze lehet hangolni a Tanulási menedzsment oldal segítségével, ahol az 

oktatók képesek fórum-beszélgetéseket indítani, ellenőrizni a hallgatók beiratkozását, 

ellenőrizni és figyelemmel kísérni az előrehaladást.  

 

Mint korábban említettük, a tanfolyamnak 5 napig tartónak kell lennie, bár a résztvevők 

rövidebb idő alatt is be tudják fejezni azt. A személyes szemináriumok helyben zajlanak, 

ahol az oktatók és a hallgatók modern és kényelmes térben léphetnek kölcsönhatásba 

a tervezett tevékenységek ütemterve alatt. 

 



Partnerships for adult education 

Project no: 2016-1-PT01-KA204-022852 

 

 

 

A teljes kurzust egy „vegyes tanulási” formátumnak megfelelően fejlesztették ki, amely 

interaktív workshopokat foglal magában és rugalmas tanulási időt biztosít az e-oktatók 

segítségével.  

 

 

 

 

 

 
A „vegyes tanulás” megközelítés ajánlott felépítése : 

 Javaslatként az alábbiakban felsoroljuk a személyes és az online öntanulás óráinak idejét.  

 

 

Modul áttekintés: 

 

1)Bevezetés a Sparkling Grey platformba 

2 NAP (16  ÓRA) 

INTERAKTÍV 

‘HELYSZÍNEN’  

3 NAP 10 E-

MODULRA (36 ÓRA) 

42 ÓRA TANULÁSI 

IDŐ 

Modules F2F Online

1)Introduction of the Sparkling Grey Platform 1 2

2)Methods and techniques for delivering training and consultancy 1 2

3)Attraction /  Retention of talented employees (organizational level) 2 4

4)Training and development of senior workers (organizational level) 2 4

5)Prolonging work life and preparing retirement for senior workers (organizational level) 2 4

6)Intergenerational environment (organizational level) 2 4

7)Non-formal learning at the workplace and intergenerational learning (individual level) 1 2

8)Prolonging work like and career’s plan (individual level) 1 2

9)Preparing retirement (individual level) 1 2

10)Hands-on practice 3 0

Total hours 16 26
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1: https://360.articulate.com/review/content/eec595ca-30da-4dc1-88c6-f846f948f56f/review 

2)Tanítási és tanácsadási módszerek és technikák 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: https://360.articulate.com/review/content/ec84818b-caf2-45a2-8896-

203d7a1747f3/review 

3)Tehetséges dolgozók vonzása/megtartása (szervezeti szint) 

https://360.articulate.com/review/content/eec595ca-30da-4dc1-88c6-f846f948f56f/review
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https://360.articulate.com/review/content/83adc43b-20e4-43fa-bbc9-

ad3a158d344e/review 

4)Senior dolgozók képzése és fejlesztése (szervezeti szint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/0ebbe74c-be84-480a-b0c3-

af250cce0b4e/review 

https://360.articulate.com/review/content/83adc43b-20e4-43fa-bbc9-ad3a158d344e/review
https://360.articulate.com/review/content/83adc43b-20e4-43fa-bbc9-ad3a158d344e/review
https://360.articulate.com/review/content/0ebbe74c-be84-480a-b0c3-af250cce0b4e/review
https://360.articulate.com/review/content/0ebbe74c-be84-480a-b0c3-af250cce0b4e/review
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5)Munkában töltött évek meghosszabítása és a nyugdíjazás előkészítése senior 

dolgozóknak (szervezeti szint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/47be1d34-1c70-46ef-816d-

582cb8764bd9/review 

 

 

6)Intergenerációs környezet (szervezeti szint)  

 

https://360.articulate.com/review/content/c7a16816-1e7e-4fa5-85e6-

b51f0a5789c7/review 

https://360.articulate.com/review/content/47be1d34-1c70-46ef-816d-582cb8764bd9/review
https://360.articulate.com/review/content/47be1d34-1c70-46ef-816d-582cb8764bd9/review
https://360.articulate.com/review/content/c7a16816-1e7e-4fa5-85e6-b51f0a5789c7/review
https://360.articulate.com/review/content/c7a16816-1e7e-4fa5-85e6-b51f0a5789c7/review
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7)Nem formális tanulás a munkahelyen és az intergenerációs tanulás (egyéni szint) 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/a674af0d-6289-4691-b28d-

caef6680c2c0/review 

 

 

8)Munkában töltött évek meghosszabítása és karrier tervek (egyéni szint) 

 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/fc2c0b3f-b54c-4e81-89d6-

4da827c0fddb/review 

9)Nyugdíjazás előkészítése (egyéni szint) 

https://360.articulate.com/review/content/a674af0d-6289-4691-b28d-caef6680c2c0/review
https://360.articulate.com/review/content/a674af0d-6289-4691-b28d-caef6680c2c0/review
https://360.articulate.com/review/content/fc2c0b3f-b54c-4e81-89d6-4da827c0fddb/review
https://360.articulate.com/review/content/fc2c0b3f-b54c-4e81-89d6-4da827c0fddb/review
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https://360.articulate.com/review/content/9d1f7aba-cda1-4a01-96a6-

80f71c1d02bc/review 

10) Gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://360.articulate.com/review/content/9c61fe7a-0d68-41ef-b1ae-
3b95a29e913c/review 

 

 Értékelési eljárások és eszközök  

 

A résztvevőket különféle szakaszokban és a képzési folyamat során értékelni fogják annak 

biztosítása érdekében, hogy képesek legyenek megérteni a képzés tartalmát, és 

rendelkezzenek minden készséggel és tudással, amely hasonló képzésekhez szükséges az új 

tanulók számára.  

https://360.articulate.com/review/content/9d1f7aba-cda1-4a01-96a6-80f71c1d02bc/review
https://360.articulate.com/review/content/9d1f7aba-cda1-4a01-96a6-80f71c1d02bc/review
https://360.articulate.com/review/content/9c61fe7a-0d68-41ef-b1ae-3b95a29e913c/review
https://360.articulate.com/review/content/9c61fe7a-0d68-41ef-b1ae-3b95a29e913c/review
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Értékelési típusok: 

1) Megfigyelés: Az értékelést a tanácsadó végzi személyes ülésen. 

Az oktatónak javasoljuk, hogy a csoporton belüli személyes ülés során figyelje a következőket: 

 a tanuló aktivitása 

 kommunikációs készség (gondolataik megfelelő kifejezése, a csoport tagjaival 

való kommunikáció) 

 a gyakorlati példák felhasználásának képessége a tartalom megfelelő 

magyarázatához 

 tolerancia és „aktív hallgatás” 

Az oktatónak javasoljuk, hogy írjon egy rövid értékelést (1/2 oldal/résztvevő), hogy 

összefoglalja, mit figyelt meg. Az összefoglaló alapján ajánlást kell tenni: 

Vagy „ajánlom” vagy „nem ajánlom” a kurzus befejezéséhez.  

2) Teszt eredmények: A belső kvízek/tesztek értékelése minden modul után 

 Minden résztvevőnek el kell érnie az egyes modulokon belüli teljes tesztek 75%-ának 

minimális küszöbértékét. Ezt az oktató ellenőrizheti az egyes résztvevők LMS rendszerében.  

 

 Tanusvátny követelményei és kritériumai  

A végleges bizonyítvány megszerzéséhez a tanulóknak meg kell felelniük a fenti 

követelményeknek. Ha a hallgató bármilyen okból nem felel meg a követelményeknek, 

lehetőséget kell biztosítani számára a kurzus befejezéséhez. 

Ha az oktató megfigyelése „nem ajánlott”, az oktató köteles külön online vagy személyes 

találkozót tartani a résztvevővel. Az ülés során az oktatónak meg kell könnyítenie a 

beszélgetést, hogy a résztvevő bizonyítsa képességét a kritériumok teljesítésére..  

Ha a teszt pontszáma nem éri el a 75%-ot, az oktatónak online vagy személyesen kell tartania 

egy találkozót a résztvevővel, és együtt kell elvégezniük a teszteket. Ez lehetőséget ad a helyes 

válaszok közös megbeszélésére, lehetővé téve a tanuló számára, hogy megértse a helyes 

döntéseket.  

Miután a tanuló részt vesz és sikeresen teljesítette a fent említett üléseket, a tanúsítványt át 

lehet adni.  
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A tanúsítványsablon szerkeszthető verziója a mellékletben található.  
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5 Mellékletek 

 Jelenléti ív minta 

Jelenléti ív 

Kurzus  

Modul  

Hely  Dátum  

 

Nº. Név  Aláírás  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   
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 Képzés értékelés minta 

Képzés értékelés 

A képzés neve: _________________________________________________________________________ 

Az értékelés dátuma: ______________________ 

 

Kérjük, karikázza be az Ön véleményéhez legjobban illő számot. A megítélendő 

pontokat értse meg a következőképpen: 

 10 pont – Nagyon elégedett vagyok 

 1 pont – Nem megfelelő/nagyon elégedetlen 

 

1. Mennyire elégedett az oktatókkal az elvégzett képzés elméleti részében? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10 

 

2. Mennyire elégedett az oktatókkal a képzés gyakorlati részében? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 

2.1.  Az oktatók teljesítményének értékelése 

Kérjük, olvassa el az oktatókkal, tanácsadókkal és segítőkkel kapcsolatos alábbi 

állításokat (1-10 pont) 

 

1 Az oktató szakmai készségei  

2 Az oktató önbizalma és elszántsága  

3 Az előadó kommunikációja (világos, érthető)  

4 Az oktató képessége, hogy kapcsolatot létesítsen a résztvevőkkel  

5 Az oktató pontossága  

6 A tartalom felépítésének illusztrálása  

7 A képzés során a vizsga a foglalkozás során rendszeres volt  
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3. Mennyire elégedett a kapott képzési anyagok minőségével? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 

4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés szintjével? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 

5. Mennyire volt elégedett az elvárásainak ellenőrzésére alkalmazott módszerekkel? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 

6. Mennyire elégedett az oktatási intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? 

(oktatási technika, gyakorlati feltételek, felszerelés, fűtés, világítás, higiénia stb.) 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 

7. Mennyire elégedett az oktató szervezet képzési tevékenységeivel? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 

8. Mennyire elégedett az oktatási intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 

9. Mennyire felelt meg az elvárásainak az általános képzés? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10 
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 Tanusítvány minta 
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This project has been funded with support from the European Commission.  

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the  

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the  

information contained therein. Project Nº.: 2016-1-PT01-KA204-022852 

 Oktatni az oktatót kézikönyv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OKTATNI AZ OKTATÓT KÉZIKÖNYV 

 

www.sparkling-grey.eu 
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Partners: 

 INOVA+ - Portugal https://inova.business/ 

 Bitmedia - Austria http://www.bitmedia.at/en/ 

 
Association E-

Seniors - France 
http://www.e-seniors.asso.fr/ 

 
Inno-Motive - 

Hungary 
http://www.innomotive.hu/ 

 
Fondo Formacion 

Euskadi - Spain 
http://www.ffeuskadi.net/ 

 

Centro Tecnológico 

das Indústrias Têxtil 

e do Vestuário -

Portugal 

http://www.citeve.pt/ 

 
Federación Vizcaína 

de Empresas del 

Metal - Spain 

http://www.fvem.es/es/ 

 
FyG Consultores - 

Spain 
http://www.fygconsultores.com/ 
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Bevezetés 

 

Kedves résztvevők, 

Üdvözöljük a legutóbbi „oktatni az oktatót” modulban, amelynek célja, hogy segítséget 

nyújtson egy gyakorlati összefüggésben annak meghatározásában, hogy a projektben 

kifejlesztett erőforrások hogyan alkalmazhatók. 

A modul elõtt már megtanulta és tesztelte a különféle forrásokat. Ideje alkalmazni azt, amit 

megtanult. A Történetmesélés révén különféle források felhasználását fogja elemezni. Ebben a 

szimulációban meghívjuk Önt a vezetők és/vagy a munkavállalók szerepének betöltésére. 

Szimulációs folyamatot használunk a különböző erőforrások tesztelésére és értékelésére. A 

szimuláció célja annak mérése, hogy a résztvevők hogyan tudják a gyakorlatban felhasználni 

az erőforrásokat és a képzési anyagból nyert ismereteket. 

 

Cél 

Az oktatók segítése az “oktatni az oktatót” kurzusok szervezésében a résztvevők számára.  

 

Célcsoport 

Oktatók, akik másokat képeznek a Sparkling Grey eszközökről. 

A szimuláció áttekintése 

A történetmesélést egy valódi textil- és ruházati társaság alapján hozták létre. Különböző 

helyzeteket azonosítottak, amelyeket meg kell oldani..  

Kis csoportokban történő megbeszélés segít megtalálni a legjobb megoldásokat a 

történetmesélés által bemutatott helyzetekre. A szimuláció utolsó elemeként a szereplõket 

felkérik, hogy mutassák be tervüket arról, hogy miként néznek szembe a kihívásokkal, és 

hogyan tudnak átjutni a jelenlegi problémákon, akadályokon. Ezt a testület záró ülésén 

mutatják be, ahol az igazgatóság dönt arról, hogy jóváhagyják-e a terveket. Sok kérdést is 

feltesznek, ezért a csoportnak magyarázatot kell készítenie arról, hogy miért választotta és 

javasolta a problémák megoldására szolgáló konkrét módszereket. 

Kérjük, olvassa el a Történetmesélést, valamint az oktatók és a résztvevők szerepét.  
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Történetmesélés: 

 A TexNew textilgyártó társaságot 1980-ban alapították, 100 alkalmazottal, a fonás területén. 

Az évek során számos kiterjesztést hajtottak végre, a gépek és 

az épített terület vonatkozásában. A 90-es években a társaság 

menedzsmentje erőteljes felújításon ment keresztül, és új 

felszereléseket vásárolt. 10 éves tevékenység után már 430-ra 

növelte az alkalmazottak számát, és új tevékenységi 

ágazatokat fejlesztett ki, elismert vállalattá vált a vertikális 

termeléssel rendelkező háztartási textilipar területén, 

integrálva a különböző területeket, mint például a tervezés és 

fejlesztés, a fonás, a festés, befejező munkák, darabolás, minőség-ellenőrzés és logisztika. 

Az ágazat növekedett, és a TexNew ezt a növekedést követi azzal, hogy versenyképes piaci 

szegmensében. Jelenleg új piacokra terjeszti üzleti tevékenységét, ami egyidejűleg azt 

jelentette, hogy növelni kell a munkaerőt, és át kell fogalmazni egyes feladatokat és 

foglalkozásokat. 

A társaság növekedésével a vezetés nemcsak a munkaerőbe, hanem a technológiába is 

beruházott, miközben új eszközöket korszerűsített és szerzett be. A globalizáció és a 

technológiai fejlődés szükségessé tette a vállalat stratégiájának átgondolását. 

 

 

 

A TexNew számos olyan helyzettel szembesült, amelyek tükrözött és stratégiai beavatkozást 

igényelnek.  

Megoldandó problémák 

•100 alkalmazott1980

•430 alkalmazott1990

Adminisztrátor

3 ember

HR és Pénzügy

6 ember

Marketing

5 ember

Munkahelyi 
biztonság

5 ember

D&R

4 ember

Dizájn & 
fejlesztés

6 ember

Termelés

320 ember

Logisztika

80 ember

Vezérigazgató

1 ember

TEXNEW 
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1) Az üzleti tevékenység kibővítésével a TexNew új eszközöket szerez be, és átalakít 

néhány munkakört. IHR munkatársaként némi kihívással kell szembenéznem, mivel 

alkalmazottai több mint 80% -a 45 éves vagy annál idősebb. A munkavállalók többsége 

a cég megalakulása óta dolgozik, és több fejlődési szakaszon ment keresztül. A 

legnagyobb kihívás azonban az idősebb alkalmazottak motivációjának megőrzése, 

mivel néhányat más gépekre és/vagy szektorokra kell áthelyezni. 

 

2) A képzési területet a TexNew mindig nagyra értékelte. A technológiai fejlődés és a 

nyugdíjkorhatárhoz közeli alkalmazottak számának növekedése miatt a vezetés 

átgondolja a képzési stratégiáját. 

A vállalat kicseréli a műszaki berendezéseket, és a felelős alkalmazottak képzésen 

vesznek részt azok használatáért. Ezután továbbadják az új információkat a 

munkacsoportjuknak. 

 

3) Az üzlet bővítésével a TexNew a berendezések egy részét modernizálta, még 

versenyképesebbé téve azokat. Tudva, hogy örökségének egy része a dolgozók tudásán 

alapszik, a TexNew tudja, hogy alapvető fontosságú a minőségi és hosszú élettartamú 

szakmai élet előmozdítása munkatársaik számára. Ennek érdekében át kell szervezni a 

vállalatot, különös tekintettel egyes munkaterületekre, amelyek bizonyos 

munkavállalók számára demotiválóak lehetnek. 

A jó tervezés és a korai előkészítés alapvető fontosságú a munka (újra) felépítéséhez.  

 

4) Jelenleg a csoportvezetők többnyire idősebb munkatársak. Új munkamódszerek 

létrehozásával azonban új alkalmazottakat toboroznak vezetői pozíciók átvételére. 

Az újonnan érkezők felvételével mind az idősebb, mind az újonnan belépő 

munkavállalók tudják, hogy a nemzedékek közötti különbségek kihívást jelentenek.  

 

Az oktatók szerepe:  

• Irányítsa a csoportot a szimulációhoz (magyarázza el a szabályokat és a feladatokat); 

• Legyen segítő; 

• Ellenőrizze az időt; 

• Összegezze a vitákat; 

• Értékelje az eredményeket. 

 

A képzésben résztvevők szerepe: 

A szimulációhoz a következő szereplőkre lesz szükség: 



Partnerships for adult education 

Project no: 2016-1-PT01-KA204-022852 

 

 

 

 

 

VEZÉRIGAZGATÓ - JONATHAN 

 

Szerep: Jonathan a TextNew vezérigazgatója. Neki és a csapatának át 

kell szervezni a vállalatot, különös tekintettel egyes munkaterületekre, 

amelyek bizonyos munkavállalók számára demotiválóak lehetnek. A jó 

tervezés és a korai előkészítés alapvető fontosságú a munka (újra) 

felépítéséhez. 

A cég vezetőjeként Jonathan néhány kollégát kér, hogy segítsen neki. 

 

 

 

 

 

Résztvevők 

Vezérigazgató HR Vezető Senior csoportvezető HR technikus 

FFE Bit Media 

INOVA+  

FYG 

FVEM  

E-Seniors 

Problem nº 3 Problem nº 1 Problem nº 2 Problem nº 4 

 

Szimulációs szabályok 

Ahhoz, hogy megtalálja a megfelelő választ a problémájára, alkalmazhatja a Sparkling Grey erőforrásokat. 

Egynél több erőforrás is használható a szimuláció megoldására. 

Lesz egy igazgatósági ülés, ahol a felelős vezetőknek prezentálniuk kell egy tervet, amely megoldja a 

problémákat a vezetői tagok számára.  
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HR VEZETŐ - MARY 

 

 

   Szerep: Mary a TextNew HR menedzserje. A képzésért, az önfejlesztésért 

és a kompetencia fejlesztéséért felelős. A legnagyobb kihívás az idősebb 

alkalmazottak motivációjának megőrzése, mivel néhány idősebb 

dolgozók más gépekre és/vagy szektorokra kell áthelyezni. 

 

 

HR TECHNIKUSOK LAURA ÉS ALBERTO 

 

Szerep: Laura és Alberto közvetlenül Mary-nek 

dolgoznak. Feladatuk az, hogy elősegítsék egy olyan 

program felépítését, amely képes motiválni az idősebb 

munkavállalókat ebben az új helyzetben. Mint fiatal 

technikusok, még nehezebbé teszi Laura és Alberto 

számára az idősebbekkel folytatott kommunikációt és a 

munkát, mivel az életkorbeli különbség látszólag nagy. 

Mindkettejüknek meg kell találniuk a módját arra, hogy ezt a problémát megoldják és utána 

koncentrálhassanak az igazi problémára. 

 

SENIOR CSOPORTVEZETŐK JOHN, JULIE ÉS JONATHAN 

 

Szerep: John a TextNew gépi munkacsoportjának vezetõje. 

Jelenleg a csapatában 25 senior és 5 junior alkalmazott 

dolgozik. Az új gépsor összeállításakor Johnnak el kell 

küldenie a dolgozóik egy képzésre, de csak 10 személyt tud 

küldeni. Ki kell találnia, hogy kit fog küldeni és hogyan fogja 

a maradék 15 dolgozó megtanulni az új gépek használatát?   
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Szerep: Julie, mint csapatvezető, 15 olyan munkavállalóért felel, akik 

60 évesnél fiatalabbak. Közülük 7 munkavállaló tervezi, hogy 

elhagyja a vállalatot, és jövőre nyugdíjba vonul. Lehetetlen ilyen 

rövid idő alatt új munkavállalókat találni. Julie-nak új módszereket 

kell találnia arra, hogy meggyőzze őket, hogy maradjanak még, és 

meghosszabbítsák a munkaciklusukat azért, hogy egy kis időt 

nyerjen.  

 

 

 

Szerep: Jonathan a textil műszaki irányító helyiség 

csoportvezetője, 3 idősebb és 10 junior munkavállalóért 

felelős. Az új gépek miatt a Vezérlőszoba informatikai 

berendezése teljesen ki lett cserélve. Idősebb munkavállalói 

küzdenek az új technológia elsajátításában, és növekszik a 

távolság a fiatal és az idősebb kollégák között. Csapatként 

kell működniük. Jonathannak meg kell találnia a módját egy 

többgenerációs csapat felépítésére, és lehetővé kell tennie az 

idősebb munkavállalók számára, hogy elfogadják a fiatalabb 

kollégáktól származó ismeretek átadását. 
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Tervező ülés 

 
Általános cél: 

 

Segíteni az oktatókat az “oktatni az oktatót” kurzusok szervezésében a résztvevők számára.  

Időtartam: 2h30 

Az ülés 
szakaszai 

 

Időtartam 

 

Konkrét célkitűzések 

Módszerek & 

pedagógiai 

technikák 

Tevékenységek & 

pedagógiai gyakorlatok 

Fizikai és elméleti 

források 

Bevezetés 10m - A téma rövid bevezetése; 

- Útmutatások prezentációja. 

- Aktív módszer: 

párbeszéd. 

- Útmutatások a 

szimulációhoz 

 

-Számítógép & 

internet; 

- Sparkling grey 

források.  

Fejlesztés 2h10 - Tesztelje és érvényesítse a 

különböző erőforrásokat; 

- Feladatok meghatározása; 

 - A különböző Sparkling Grey 

források elemzése; 

- Készítse el az eredményeket és 

mutassa be őket. 

 

- Aktív módszer: 

Szimuláció 
 

- Történetmesélés 

- Megoldandó problémák 

Következtetés 10m - Kétségek tisztázása; 

- Tartalom szintézis. 

- Kérdező 

módszer: 

tisztázza a 

kétségeket. 

 

- Kétségek tisztázása; 
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Sparkling Grey Források 

IO2 : Egyéni szint 

Mennyire vagyok felkészült a nyugdíjazásra? 

Ez a megfelelő idő nyugdíjba menni? 

Mi a jelenlegi foglalkoztatási fokozatom? 

Képes vagyok-e a munka és a magánélet közötti egyensúlyra? 

Nemzedékek közötti csapatmunka 

Nem formális tanulási megközelítése 

Nemzedékek közötti tudásmegosztás 

IO3 : Egyéni szint 

MODUL 1 

esettanulmány 1 – Japán seniorokat alkalmaz 

esettanulmány 2 – Deloitte 

praktikus erőforrás 1 -  önértékelés a többgenerációs csoportokban végzett munkaért 

praktikus erőforrás 2 - online tutorálás 

csoport dinamika 2 – a munkahelyen 

csoport dinamika 3 - hídépítés 

csoport dinamika 4 – vloggolás 

csoport dinamika 5 - online játék 

MODUL 2 

esettanulmány 1 -  idősebb munkavállalók képzése 

praktikus erőforrás 1 - challenge cards 
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praktikus erőforrás 2 - video: munkahelyi tanulás 

csoport dinamika 2 – agyírás 

MODUL 3 

esettanulmány 1 - Hazenberg építkezési vállalat 

praktikus erőforrás 1 - 100€ teszt 

praktikus erőforrás 2 – az öregedés mítoszának megtörése 

csoport dinamika 2 – a jövő most jött el 

IO4 :: Egyéni szint 

Új munkavállalók fogadása 1:  Mentori duók új munkavállalók számára 

Új munkavállalók fogadása 2: Üdvözlő reggeli 

Új munkavállalók fogadása 3: Jégtörő játékok 

Új munkavállalók fogadása 4:  Következő interjú 

Tudás átadása és megtartása 1: Video történetek 

Tudás átadása és megtartása 1:  Video történetek 

Tudás átadása és megtartása 3: Különböző perspektívák 

Tudás átadása és megtartása 4:  Történetmesélős napok 

Tudás átadása és megtartása 4:  Történetmesélős napok 

Többgenerációs csapatok 2:  Szemináriumok szervezése 

Többgenerációs csapatok 3:  Menedzsment projekt kidolgozása duóban 

Többgenerációs csapatok 4:  Megfigyelési nap és a feladatok cseréje 

Nem formális és intergenerációs tanulás 1: Tanulás egymástól 

Nem formális és intergenerációs tanulás 1: Tanulás egymástól 

Nem formális és intergenerációs tanulás 3: Menő&kínos listák  

Nem formális és intergenerációs tanulás 3: Menő&kínos listák  
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Nem formális és intergenerációs tanulás 3: Menő&kínos listák 

IO2 :: Szervezeti szint 

Munkahelyi környezet 

Megtartás 

Toborzás és kiválasztás 

Többgenerációs munkaerő kezelése 

Tudás átadása a többgenerációs csapatok között 

Több generáció 

Kísérleti tanulás 

Hogyan lehet fokozni a tudás megtartását 

Élethosszig tartó képzés 

Életkor-barát képzési elvek 

Senior munkavállalók tapasztalatainak megerősítése 

Folyamatos képzés: igen vagy nem? 

Életkor-barát HR tervezés 

Életkor-barát HR mérés 

IO3 :: Szervezeti szint 

MODULE 1 

esettanulmány 1 – Bmw 

esettanulmány 2 - siemens as 

praktikus erőforrás 1 -  az idősebb alkalmazottak felvételének előnyei 

praktikus erőforrás 2 - 10 alkalmazottmegtartási határozat 

csoport dinamika 2 – állás interjú 
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csoport dinamika 3 – pozitív kommunikáció 

csoport dinamika 4 – vak bizalom 

csoport dinamika 5 – üdvözlő duók 

MODUL 2 

esettanulmány 1 – Kaco 

esettanulmány 2 - American express 

praktikus erőforrás 1 – munka rotáció 

praktikus erőforrás 2 – egypontos lecke 

csoport dinamika 2 – képek 

MODUL 3 

esettanulmány 1 - made in inox 

esettanulmány 2 – aquacultural 

praktikus erőforrás 1 – motivációs videó 

praktikus erőforrás 2 – kvízek 

csoport dinamika 2 -  esettanulmány 

MODUL 4 

esettanulmány – egy nap a múzeumban 

praktikus erőforrás 1 – kommunikációs térkép 

praktikus erőforrás 2 – generációs falfestmény 

csoport dinamika 2 – a generációs különbségek napos oldalát nézve 

csoport dinamika 3 – a generációk megértése a munkahelyen 
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www.sparkling-grey.eu. 


