
 
1. oldal  •  Alkalmazásközpontú képzések. OHE 

„És tudja, és tudja, és tudja!” – de miért nem alkalmazza? 
Az alkalmazásközpontú képességfejlesztés módszertana 

(Az Országos Humánerőforrás Egyesület konferenciáján elhangzott előadás segédanyaga) 

 

 

Prezentációnkból fontos felismeréseket kaphat arra vonatkozóan, hogy miért érdemes új utakat keresni 
kapcsolati képességek fejlesztéséhez. Megtudhatja, hogy alapvetően milyen tényezőkön múlik ezen 
képességek fejlesztésekor a gyakorlati alkalmazás.  

 

 

Ha újévi fogadalmainkat megtartanánk, akkor az emberek legnagyobb része évről-évre egészségesebben és 
harmonikusabban élne. De ez sajnos nincs így. Az, hogy egy bizonyos viselkedés a javunkra válnék, még a 
legjobb szándék mellett sem elegendő arra, hogy viselkedésünk valóban változzék. 

A szervezetekben dolgozó hr-szakemberek és trénerek is ismerik ezt a jelenséget. A „tu-
dás+jóakarat=gyakorlati megvalósulás” képlete sajnos nem mindig érvényesül. Ha egy tréningrésztvevő az 
újonnan megszerzett tudást nem használja a napi gyakorlatában, akkor szoktak a tanulási transzfer, vagyis az 
alkalmazás problémájáról beszélni. 

A sikeres alkalmazás egy szeminárium vagy tréning után valószínűtlen – így szól ennek a prezentációnak a 
provokáló tételmondata. Akkor a tréninget mindjárt dobjuk is ki az ablakon? Szó sincs róla! Minőségi terem-
tréningek mindig is lesznek: ez egy hatékony módszer arra, hogy új viselkedéseket egy védett környezetben, 
professzionális visszajelzéssel kísérve közvetítsünk. Sőt, még hatékonyabbak lehetnének a tréningek, ha a 
résztvevők az újonnan tanult képességeket a napi munkájukba is átvinnék… 

 

Prezentációnkban új utakat mutatunk fel együttműködési kompetenciák fejlesztéséhez, méghozzá egy ez 
idáig ismeretlenebb területen: a tréningterem védőfalain kívül. 

Kapcsolati képességek fejlesztésekor azt is megvizsgáljuk, hogyan lehet összekötni az tréningterem esemé-
nyeit a munkahelyi gyakorlattal. Milyen alapvető lépések tesznek egy kapcsolati képességeket fejlesztő kép-
zést valóban hatékonnyá? 

Kiindulásként megvizsgáljuk, hogy miért oly valószínűtlen a gyakorlati alkalmazás egy-egy szemináriumtré-
ninget követően – és ebből levezetve azt is megvilágítjuk, hogy milyen eszközök eredményezik ténylegesen a 
társas-kapcsolati képességek fejlődését. 

 

 

Az alkalmazás tipikus akadályai a szervezetben 

 

1. A megszokott viselkedésünket nem adjuk fel olyan könnyen 

Ha valaki sétált már az Északi-tenger partjának fennsíkján, akkor saját maga is láthatta, hogy néz ki egy kita-
posott ösvény. A juhok által kitaposott ösvények úgy szelik át a zöld gyepet, mint apró erecskék. Itt minden 
magától értetődik, és egyetlen állatnak sem kell „gondolkodni”, hová lépjen. 

Mi emberek is szívesen mozgunk ismerős vidékeken, és szívesen őrizzük a szokásos viselkedéseinket. Még 
akkor is, amikor valóban szeretnénk, nehezünkre esik a járt utat elhagyni, például egy tárgyalási helyzetben 
másképp viselkedni, mint azt az évek során tettük. És ahogyan az újévi fogadalmak a privát életünkben leg-
többször nem tartanak túl sokáig, a munka világában egy-egy jól sikerült tréning utáni magas motivációnk is 
legtöbbször csak rövidtávú viselkedésváltozáshoz vezet. 

Egy jó teremtréningben elsősorban azt lehet elérni, hogy szerepjátékok és gyakorlatok után adott visszajel-
zésben a résztvevőknek lehetővé tesszük, hogy viselkedésüket önkritikusan megvizsgálják, és egy megváltoz-
tatott viselkedés hatását kipróbálják. 

Az önreflexiónak ezt az újonnan felébresztett képességét azonban a munkahelyen a rutinok és az időnyomás 
hatására legtöbbször gyorsan elfelejtjük.  
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2. A megértés nem jelent egyben alkalmazást is 

A könyvesboltokban roskadoznak a polcok azoktól a kiadványoktól, amelyek az életmóddal és életvezetéssel 
foglalkoznak: hogyan lehetünk az életünkben elégedettebbek és boldogabbak. De mi történne, ha ezt a tu-
dást minden olvasó tényleg azonnal a gyakorlatban is alkalmazna? Ez elképzelhetetlen – és valójában talán 
nem is kívánatos. Nem tudjuk a viselkedésünket gombnyomásra megváltoztatni, még akkor sem, amikor 
magunk is megértettük, hogy egy bizonyos viselkedés miért tenne sikeresebbé, elégedettebbé vagy még 
inkább szeretetre méltóvá bennünket. 

A tréningeken is azzal a céllal közvetítik a tudást, hogy a résztvevők viselkedése változzon: így például a moti-
vációs vagy vezetéselméleteknek abban kellene segíteni a résztvevőket, hogy a kollégáikkal, ügyfeleikkel vagy 
beosztottaikkal zajló társas interakcióikat sikeresebben tudják alakítani. És habár a tiszta tudásközvetítés a 
tréningeknek időben csak kisebb részét képezi, a gyakorlatok és a tréneri visszajelzés is valamiképpen a kom-
petens viselkedésről vallott elképzelést közvetíti. Egy tréning után majdnem mindig értik a résztvevők, hogy 
mit és miért kellene változtatniuk, de ezt valójában nem teszik meg. 

 

3. Mindig van valami sürgősebb teendőnk 

Megértően és kissé rezignáltan bólogatni – ez minden, ami tipikusan egy trénernek marad, amikor két hónap-
pal a tréning után érdeklődik a résztvevőknél arról, hogy milyen tapasztalataik vannak a szemináriumi tartal-
mak gyakorlati alkalmazásánál. Mindenkinek jó indokai vannak persze arra, hogy miért nem lehetett az új 
viselkedést a gyakorlatban alkalmazni: 

 Az egyiknél kiderült, hogy egy fontos határidőt előre hoztak, és ezért az egész csapatnak éjszaka is dol-
gozni kellett. 

 Egy másik résztvevőnek váratlanul egy új kollégát kellett az osztályán betanítani. 
 Egy harmadik lemaradt a munkájában, mert az új számítógépes rendszer nem működött zökkenőmente-

sen. 
 Egy következőnél egy ügyfél olyan árajánlatot tett, ami minden más feladatot háttérbe szorított. 
 … és a többieknél is „egyszerűen túlságosan sok tennivaló adódott” ahhoz, hogy az új viselkedést ügyfe-

lekkel, kollégákkal, beosztottakkal nyugodtan kipróbálhatta volna. 

 

4. Mások nem a „terveknek megfelelően” reagálnak 

Még ha egy résztvevő az összes eddigi akadályt le is küzdötte, és az újonnan kipróbált viselkedést a munkahe-
lyén ténylegesen alkalmazza is, a tanulási transzfer akkor is meghiúsulhat: méghozzá akkor, ha a résztvevőnek 
nem sikerül kommunikációs partnereinek (kollégáinak, beosztottjának, ügyfeleinek stb.) viselkedését a „ter-
vek szerint” befolyásolnia. 

Társas kompetenciák fejlesztése mindig annak a teljes kapcsolati rendszernek a teljesítményjavulásához kap-
csolódik, amelyben az illető résztvevő dolgozik. Hogy az ő megváltoztatott viselkedésére hogyan reagálnak az 
ügyfelei, beosztottai, csapattársai, ugyancsak döntő a tréning sikere szempontjából. 

 

Az előzőekben bemutattuk, hogy miért valószínűtlen a gyakorlati alkalmazás egy teremtréninget követően. 
Egy néhány napos tréning célirányos feladatokkal egy hosszú évek során kialakuló személyes cselekvési min-
tázatban, illetve egy kiterjedt élő rendszerben kíván változást elérni. Ez így nem működőképes! 

 

 

Tanulási transzfer – amin múlik! 

 

Hogyan lehet tehát kapcsolati-együttműködési képességeket fejleszteni azzal az igénnyel, hogy tartós válto-
zásokat és a kívánatos pozitív eredményeket a képzéssel elérjük? A következő négy javaslat kristályosodik ki a 
korábban elmondottakból: 
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1. A résztvevő hosszabb távon használja az új viselkedést 

Hogy egy képzés során egy kidolgozott társas viselkedést meg lehessen változtatni, a résztvevőt abban kell 
támogatni, hogy az új viselkedést hosszabb időn keresztül újra és újra tudatosan alkalmazza egészen addig, 
amíg az szintén rutinná válik nála. 

Ha új utakat keresünk, vagyis egy bizonyos viselkedést változtatunk, ez bátorságot és hajlandóságot követel 
ahhoz, hogy személyes komfortzónánkat elhagyjuk, és minden egyes lépést tudatosan válasszunk ki és figyel-
jünk meg. És amíg az addig járatlan területen kitaposott ösvények keletkeznek, és új viselkedésmódokat csi-
szolunk ki, ez bizony eltart egy darabig, tehát időt igényel. 

 

2. A tanulás valójában az alkalmazással kezdődik 

A tulajdonképpeni tanulás a kognitívan megértett tartalmak gyakorlati átültetésével kezdődik. A tanulási 
transzfer ezért nem eredménye, hanem része kellene hogy legyen egy tréningnek. 

Minden cselekvésünk mögött mentális modellek húzódnak meg: belső értékek, elgondolások, vélekedések, 
amelyek a cselekedeteinek irányítják. Hogy a viselkedés megváltozzék, mindenekelőtt ezeket a „mentális 
térképeket” kell újrarajzolni. Mivel ezeket a mentális térképeket elsősorban valós tapasztalatok formálják és 
ezek képeződnek ott le, csak valós tapasztalatokkal lehet azt tartósan megváltoztatni. 

 

3. A transzfer kötelezettségeket igényel 

A reális tapasztalatokon alapuló tanuláshoz időnként személyes célok kitűzése is szükséges a szokásos mun-
ka- és teljesítménycélok mellett. Mivel a munkahelyen mindig sürgősebb feladatokat kell befejezni, mint új 
viselkedések kipróbálása más emberekkel kapcsolatban, ebből fontos következtetések adódnak: kötelező 
köztes megállókkal kell a résztvevőket egy hosszabb időszakon át arra ösztönözni, hogy tudatosítsák, hogy a 
munkafolyamattal párhuzamosan egy tanulási folyamatban is részt vesznek. 

 

4. A tanulási transzfer reflexiós körök által valósul meg 

Az alkalmazásnak reflexiós hurkok sorozatában kell történnie, hogy a résztvevő megfelelő utakat találjon arra, 
hogyan bánhat szociális környezete (rendszere) előre nem látható reakcióival. 

Ha valaki egy elő rendszerben egyik napról a másikra másképpen viselkedik, nagy valószínűséggel nem azt az 
eredményt fogja elérni, amit szeretett volna. Rendszereket ugyanis nem lehet „gombnyomásra”, célirányos 
intervenciók segítségével egy kívánatos irányba megváltoztatni. A résztvevőknek ezért viselkedésüket társas 
környezetükben ajánlatos kis lépésekben változtatni, illetőleg a kiváltott reakciókat időről-időre önkritikusan 
megvizsgálni, majd az így nyert felismeréseket a következő alkalmazási lépésbe beépíteni. 

 

 

Kívánatos tehát, hogy az alkalmazási fázis kimondottan a képzés része legyen, és a résztvevők az alkalmazás 
közben nyert tapasztalataik feldolgozásában külső támogatást kapjanak: erre gondolunk, amikor alkalma-
zásközpontú képzésről beszélünk. 

 

Hogy a fenti négy követelménynek eleget tegyünk, társas képességek fejlesztését mindig egy hosszabb fo-
lyamat keretében szükséges megtervezni, amit a munkafolyamatban szerzett reális tapasztalatok is befolyá-
solnak. Az olyan már bevált módszereket, mint a tréning vagy az e-learning, kombinálni kell a különféle mun-
kavégzés közbeni tanulási módszerekkel, amelyekben a mindenkori viselkedés megfigyelése és feldolgozása 
kulcsfontosságú szerepet játszik. Kapcsolati kompetenciák fejlesztése leginkább ilyen kombinált tanulási fo-
lyamatok keretében történhet! 

 

Antal Sándor 

Szervezetfejlesztési és képzési tanácsadó 

 


