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Felnőttképzés vezetőknek és vállalkozóknak 

Az elmúlt években új oktatási formák jelentek meg úgy a vállalati 
vezetők, mint a vállalkozók képzése területén. A Deutsche Bahn AG 
2003-ban alapított Vezetői Akadémiájának célja, hogy a német vas-
utak felső vezetőit a mindennapi vezetés és menedzsment növekvő 
és változó feladataira felkészítse. A vállalati egyetemek az integrált 
kompetencia- és stratégia-fejlesztésre kínálnak lehetőséget. A kis- 
és középvállalatok esetében az e-tanulás koncepciói hozzájárulhat-
nak ahhoz, hogy professzionálissá tegyék a kkv-k üzemen belüli to-
vábbképzési programjait. 
 
Tárgyszavak: értékteremtés; vezetői program; MBA;  

stratégiafejlesztés; kompetencia; kis- és középvállalat; 
e-tanulás; továbbképzés; menedzsment. 

Bevezetés 

A DB Akademie fő feladata, hogy aktuális felkészültséget adjon a 
Deutsche Bahn AG felső vezetőinek a kezébe ahhoz, hogy meg tudjanak 
felelni a mindennapi vezetés és menedzsment növekvő és változó igé-
nyeinek. A DB Akademie innovatív, konszernspecifikus oktatási tartalom-
ra törekszik, összekapcsolja a vállalat- és személyzetfejlesztést, és a ta-
nulást a DB-konszern stratégiai folyamatába integrálja. 

A 2003. január óta működő akadémia nem egy meglévő továbbkép-
ző intézet „átkeresztelésével” jött létre, hanem teljesen újonnan alapítot-
ták. Előnyös volt, hogy nem hordozta magán egy korábbi intézmény 
meggyökeresedett struktúráját, hátrányos viszont, hogy emiatt a kon-
szernen belül meg kellett küzdenie az elfogadásért. Tevékenységének 
kezdetét három szakaszra lehet osztani: 

– A kezdeményezési szakasz a konszern igazgatóságának 2002. 
évi határozatával kezdődik, amivel elhatározták az akadémia lét-
rehozását és a felső vezetők képzésének a teljes konszernen be-
lül egy kézben összpontosítását.  



– A második szakasz az elfogadtatás időszaka volt, kb. 2004 szep-
temberétől 2005 végéig. Ez alatt alakították ki a speciális prog-
ramkínálatot, ami előirányozta a kötelező vezetői programok bőví-
tését fakultatív tréningekkel. A stratégiai „párbeszédplatformok” – 
párbeszédprogramok – létrehozása mellett beindítottak egy kibő-
vített programportfoliót is (menedzsmentprogramok és vezetői ha-
tékonyságprogramok). 

– A vezetői programot nem kötelező kínálati elemekkel bővítették. 
Ezt a tartalmilag kiegészített vezetői programból és a már említett 
három programpillérből álló tartalmat egyetemek, szakfőiskolák és 
üzleti iskolák közreműködésével alakították ki. Ennek célja, hogy 
lehetővé tegye a programkínálattal szembeni tudományos igényt 
(a nemzetközi normák szerinti akkreditálási képességet) és az ok-
tatási tartalom speciálisan a vasút igényeire szabását. 

A menedzsmentoktatás négy pillére 

Ez a koncepció minden lényeges pontban megfelel azoknak a kon-
cepcionális normáknak, amiket a szakértők a korszerű menedzsmentok-
tatás létrehozásához meghatároznak. Ezek a fokozott gyakorlatorientált-
ság, az elmélet és gyakorlat összekapcsolása, az önkritikus reagálás le-
hetővé tétele, valamint a tanulást elősegítő keretfeltételek. A négy prog-
rampillér tartalmi kialakítása a DB-konszern vezetőfejlesztéséhez igazo-
dik és azzal szorosan összekapcsolódik. 

Az alapítási szakaszban kifejlesztett, négy programszerű pillért tar-
talmazó alapmintát most töltik meg élettel. Ennek során a DB-specifikus 
programelemek és egységes bázismodulok ésszerű integrációjára törek-
szenek úgy, hogy az elvileg előnyben részesített házon belüli rendezvé-
nyek mellett a programokat szükség szerint külső együttműködő partne-
rekhez kiküldéssel is kiegészítik. 

Nyitott kapcsolat a tanulópartnerekkel 

Ebben az összefüggésben a DB Akademie nyitott kapcsolatot tart 
fenn a részt vevő tanulópartnerekkel. Alapjában véve nem kötnek ki exk-
luzív együttműködési formákat: A mindenkori együttműködés terjedelmét 
és időtartamát kizárólag a képzés vonatkozású értékteremtés határozza 
meg. Ezzel a strukturális rugalmassággal megteremtik annak feltételét, 
hogy a DB Akademie tartalmilag mindig olyan aktuális témákhoz igazod-
jon, amelyek a DB-konszern és felső vezetői számára fontosak. 

 



A DB Akademie célkitűzéseit a következők jellemzik: 
1. felső vezetők képzése és fejlesztése, 
2. párbeszéd a (kibővített) konszernigazgatóság és a felső vezetés 

között, 
3. szakterületen és üzleti területen átnyúló és külső know-how 

transzfer, valamint tapasztalatcsere, 
4. a felső vezetők körében az egész konszernt átfogó háló létreho-

zása, 
5. stratégiai párbeszédplatform konszern- és üzleti terület témákban. 

Konzervatív vonal 

A DB Akademie lényeges tulajdonságaiban kifejezetten eltér más 
vállalati egyetemektől. Bár a korszerű információs és kommunikációs 
technikák lehetővé teszik, hogy a szolgáltatások nagy részét virtuálisan 
kínálják, de ebben a kérdésben a DB Akademie tudatosan konzervatív: 
A jelenlétet igénylő rendezvények szemtől-szembe interakcióját a tudást 
elősegítő párbeszédek és a magatartás- és cselekvésorientált tréningek 
fő formájának tekintik. Bár fontosnak tartják a virtuális tanulási lehetősé-
gek (helytől és időtől független adathozzáférés, interaktív e-tanulási plat-
formok, intranetbázisú kommunikáció) megteremtését, az oktatás kialakí-
tásában csak kiegészítő szerepet kapnak. Ennek oka: A DB Akademie 
célcsoportját jól képzett felső vezetők képezik, akiknek képzésére nem a 
tartalmi tudásrések, hanem a dinamikus vezetés mindennapjaiban je-
lentkező gyakorlati kihívások miatt van szükség. Nyilvánvaló, hogy az 
ehhez szükséges vezetési, szociális és módszerkompetencia támogatá-
sát szolgáló ésszerű tréningintézkedéseket csak nagyon nehezen lehet 
virtuális formában kínálni.  

Ehhez járul kiegészítésként, hogy a kreatív problémamegoldások és 
innovatív ötletek a legritkább esetben keletkeznek néptelen térben. Ezért 
a DB Akademie a DB-konszern felső vezetői kézzel fogható találkozó-
helyének tekinti magát.  

Értékteremtés akadémiai fokon 

A DB Akademie további egyedülálló ismérve, hogy az oktatási prog-
ramnak középtávon lehetővé kell tenni az MBA-végzettség megszerzé-
sét. A vállalati egyetemeknél a szokásostól eltérően a DB Akademie nem 
azt az utat választotta, hogy az MBA-programot egy neves üzleti iskolá-
tól megvásárolja: A DB Akademie legfőbb célja az oktatás vonatkozá- 



sú értékteremtés a DB-konszern részére, és nem pedig az, hogy az 
egyén tudományos fokozatot szerezzen. A DB Akademie programjaival 
szembeni magas minőségi igényeket egy tervezett kreditpontrendszer 
tükrözi.  

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a DB Akademie tartós si-
kere végső soron egy forradalmi fejlődési folyamat eredménye. Értékte-
remtését nemcsak az oktatási kínálat határozza meg, hanem elsősorban 
a személyzetfejlesztés összekapcsolása a szervezetfejlesztés folyama-
tával. A DB Akademie-t a konszernnél akkor fogják üzleti partnerként el-
fogadni, ha a fontos stratégiai témákkal foglalkozik és mint találkozási 
platform támogatja a vezetők azonosulását a DB-konszernnel. 

Vállalati egyetemek 

Németországban 1998-ban alapították az első vállalati egyetemeket, 
amelyek a későbbiekben nagy jelentőségre tettek szert a vállalatok stra-
tégiai orientációjában. Ez természetesen szükségessé teszi a szervezeti 
és egyéni kompetenciák figyelembevételét és fejlesztését.  

Vállalati egyetem elméleti felépítményeként alkalmas a stratégiai 
menedzsment kompetenciabázisú szempontja, ami a „belső” és „külső” 
szemléletmódokat integrálja: az olyan források egyszerű meglétét, mint 
például a tudás, felváltja a vállalkozói képességekre koncentrálás, annak 
a konkurens vállalatokénál jobb és gyorsabb felépítése, integrálása. 
Nagy versenyintenzitás és környezeti dinamika esetén egy vállalat szá-
mára főleg annak a kompetenciának van jelentősége, amivel a meglévő 
forrásokat kihasználja és egyidejűleg újakat épít fel. Ezt decentralizálás-
sal, a központi egységek közötti szoros kapcsolat létrehozásával lehet 
megvalósítani.  

A kompetenciák értékét tehát csak a mindenkori környezeti feltéte-
lek figyelembevételével lehet megállapítani, de figyelembe kell venni az 
időkomponenseket is. A szervezeti kompetenciák a vállalat hosszú tanu-
lási folyamatain alapulnak (kompetenciák útfüggősége). Egyidejűleg a 
szervezeten belüli tanulás képességét saját kompetenciaként lehet ér-
telmezni – röviden a tanulási folyamatok a kompetenciáknak egyaránt 
feltételei és eredményei is. 

A kompetenciabázisú menedzsment figyelembevételével kizárt, 
hogy a tanulást és stratégiafejlesztést elkülönítve kezeljék. A szempont 
logikája következtében éppen ezek a tanulási folyamaton alapuló kom-
petenciák azok, amelyek megadják a vállalat stratégiai orientációját. 

 



Ennyiben a két szempont kölcsönösen befolyásolja egymást és a straté-
giai tanulási folyamatok alakítását szolgáló intézkedések egyidejűleg a 
stratégiamegvalósítás útjaként is értelmezhetők (1. ábra). 
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1. ábra Vállalati egyetemek mint az integrált kompetencia-  
és stratégiafejlesztés eszközei 

 

Stratégiai HR-menedzsment 

A szervezeten belüli tanulásnál az egyéni kompetenciák összekap-
csolásáról van szó, valamint arról, amit egy vállalat tudás, rutinok vagy 
tapasztalatok formájában az egyéntől függetlenített tárolórendszerként 



létrehoz és ami kialakítása következtében a szervezeten belüli kompe-
tenciák kopását megakadályozza.  

Kézenfekvő, hogy ebben nagy feladata van a stratégiai menedzs-
mentnek. A személyzetmarketingből és -kiválasztásból, kommunikáció-
ból, képzésből és továbbképzésből, személyzetfejlesztésből és -veze-
tésből, mennyiségi és minőségi személyzettervezésből, a bérezés és 
munkaidő-szabályozás kérdéséből rendelkezésére álló formális és in-
formális intézkedések úgy vannak egymással összehangolva, hogy sem 
a vállalat stratégiai orientációjával, sem egymással nem ellentmondá- 
sosak. 

A „stratégia” azzal foglalkozik, hogy a külső esélyeket és kockázato-
kat is figyelembe kell venni. Konkrétan: Mit jelent például, hogy állami 
vállalatból olyan kifejezetten szolgáltató vállalatot hozzanak létre, ami a 
saját és kapcsolódó üzleti területeken felkészült a változó piaci követel-
ményekre, tehát rugalmas?  

Ami logikusan hangzik és ennek ellenére gyakran hiányzik, az elő-
ször is a teljes körű állapotfelvétel. A HR-menedzsment eszközei, mint 
eladási tréning, hiábavalóak lennének, ha egyidejűleg nem irányulnának 
a vállalati kultúrára vagy a tényleges vevőigények nem lennének ismer-
tek. A tréningköltségek is csak akkor fizetődnek ki, ha a belső folyamatok 
nem tartanak túl sokáig és a már emlegetett rugalmasság a gyors belső 
és külső tudástranszferen keresztül biztosított. 

Állandó összhang 

Az érintett magatartás-feltételezések szervezeti szinten az egyes 
szereplőknél olyan döntéseket és magatartást feltételeznek, amit meg-
fordítva a példaként felsorolt eszközök befolyásol(hat)nak.  

A stratégiafejlesztés és -megvalósítás tehát az egyéni kompetenciák 
állandó összhangján alapul – a döntéshozókén és a munkatársakén egy-
aránt. Ennek során a számtalan kompetenciát, amivel ma rendelkezni 
kell, átlátható magatartás-meghatározó tényezőkre lehet felbontani: ké-
pességek, készségek és tudás mellett – amelyekre a továbbképzés irá-
nyul – az indítékok, célok, értékek, normák, beállítottságok és tapaszta-
latok azok, amelyek a cselekvésre képessé tesznek. 

Ha tehát a vállalat szellemében kell tanulni, ésszerűek a szeminári-
umok. Elszigetelt alkalmazásuk azonban azért nem elég hatásos, mert a 
kompetenciahálónak csak egy részével foglalkoznak és a vállalati össze-
függéseket gyakran nem veszik kellőképpen figyelembe. A kapcsolódó 
teamfejlesztő intézkedések például hozzájárulhatnak a közösségi érzés-

 



hez, javíthatják a kommunikációt vagy a vállalattal szembeni elkötele-
zettséget és a tanulás sikerességét. 

A tanulás tartalmát a vállalati stratégiából vezetik le és lényegében 
az határozza meg őket, hogy új területre lépnek-e (hódítás), meglévő te-
vékenységeket szabványosítanak vagy javítanak (kiaknázás) vagy mind-
két stratégiát követik-e. Az állami vállalatok példájánál ilyen integrációról 
kellene hogy szó legyen: A gyorsaság fokozása és a kínált szolgáltatá-
sok minőségének javítása a munkatársaknál olyan tanulási tartalommal 
érhető el, mint minőségmenedzsment és az olyan új követelményeket, 
mint vevőorientáltság a marketing tartalommal lehet teljesíteni. 

Új orientációnál jelentősége van néhány kulcsszemélynek, akiket az 
intézkedések irányítása és integrálása céljából képeznek vagy toboroz-
nak. Itt egyrészt a feladatorientált kompetenciáknak van fontos helyér-
tékük; ide tartozik például a célorientáltság és -mérés, a visszacsatolás, 
célmegállapodások és a kontrolling eszközei.  

Másrészt „látnoki” és kapcsolatorientált kompetenciákra is szükség 
van, amelyekhez az olyan tanulási tartalmak tartoznak, mint bizalomte-
remtés, motiváció és kreativitás. Ezeket a kompetenciákat különböző 
szereplők felé lehet közvetíteni, miközben fontos azok cseréje és össz-
hangja ahhoz, hogy ne két irányba vezéreljenek. 

A képzésnek tehát időben, tartalmilag, hely vonatkozásában és 
célcsoportorientáltan összehangoltnak kell lenni ahhoz, hogy a tovább-
képzés mellett a munka- és feladatkialakítás formáit is tartalmazza. 

Előnyben részesített oktatási kínálat 

Németországban a vállalati egyetemek mögött legtöbbször egy vál-
lalat felső vezetésének szóló előnyben részesített oktatási kínálatok rej-
lenek, amivel főleg a célcsoport tekintetében nemzetközi összehasonlí-
tásban lényeges különbségek vannak. Ha a fejtegetéseket integrált 
kompetencia- és stratégiafejlesztéssé kötegeljük, a szervezeti kérdések 
ugyanolyan nagy szerepet játszanak, mint az egyének szigorú bevoná-
sa. A vállalati egyetemek ideális eszközt képezhetnek ahhoz, hogy a 
stratégiai menedzsment mérlegeléseinek következtében versenyelőnyö-
ket teremtsenek. 

Ez egy olyan összperspektívát feltételez, ami a konkurenciának 
megnehezíti, hogy ugyanolyan gyorsan kezdeményezzen tanulási fo-
lyamatokat és ezeket kompetenciává fejlessze és integrálja. A vállalati 
egyetem vállalati központi kommunikációba kapcsolása nélkül nem lehet 
a szervezeten belül megfelelő tanulási feltételeket teremteni vagy a vál-



lalati szervezetbe integrálás nélkül nem lehet ezeket a lehetőségeket 
megvalósítani. 

A gyakorlatba enged betekintést „A vállalati egyetemek előnyei és 
hátrányai” címmel Lipcsében megrendezett konferencia. Az előadások 
szerint a kínálatok többsége továbbra is a vállalati vezetőknek szól. A 
vezetőknek és vezető-utánpótlásnak szóló legszerteágazóbb kínálattal a 
Lufthansa School of Business rendelkezik, amiket stratégiai eljárását 
2004-ben az „International Best Practice” díjjal tüntették ki. 

Pótolnivalók a kkv-k képzésmenedzsmentjében 

Az üzemi képzés helyzetéről Németország és Európa vonatkozásá-
ban készült legújabb tanulmányok azt mutatják, hogy a kis- és középvál-
lalatoknak Németországban még sok pótolnivalójuk van ahhoz, hogy az 
üzemi képzést és továbbképzést professzionálisan tudják kezelni. Erre a 
vizsgálatok alábbi eredményeiből lehet következtetni: 

– Az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató kisvállalatok közül az intéz-
ményesített képzésmenedzsment tekintetében csak keveset lehet 
aktívnak minősíteni annak ellenére, hogy ők teszik ki a német vál-
lalatok 80%-át.  

– Az európai továbbképzésről készült második adatfelvétel szerint a 
német vállalatok minden képzési mutató tekintetében az európai 
rangsor közép vagy alsó mezőnyében voltak. A német vállalatok 
munkatársai lényegesen ritkábban vesznek részt továbbképzés-
ben, mint más európai országok dolgozói. Másrészt az üzemi 
képzés költségei Németországban az európai átlag felett vannak. 
Az üzemi továbbképzés Németországban különösen költségigé-
nyes, ami főleg a kisvállalatokat érinti. Az egyes vállalatkategóri-
ákban a továbbképzés igénybevétele az alábbiak szerint alakul: 

foglalkoztatottak száma    részvételi idő/év (óra)  
max. 49 fő            23 
50–249 fő            31 
250 fő felett           27 

– 1700 német üzem bevonásával készült tanulmány szerint a német 
vállalatok többsége növelte az üzemi továbbképzésre fordított ki-
adásait, de az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató üzemeknek csak 
50 százaléka rögzíti rendszeresen ezeket a költségeket. Így a kis-
vállalatok csak részben képesek arra, hogy üzemi képzésüket 
stratégia alapján kezeljék és költséghatékonyan valósítsák meg, 

 



amit a professzionális, versenyorientált továbbképzés-menedzs-
ment elengedhetetlen feltételének lehet tekinteni. 

A jövőben tehát a kisvállalatoknak stratégiaorientált képzésme-
nedzsmentet kell bevezetni és professzionálisan kell kezdeményezni a 
költség tekintetében kedvező, hatékony és munkahelycentrikus üzemi 
képzést. Ha az e-tanulás meghatározott formái a kkv-k számára tanulás-
elméletileg, didaktikailag, munkatechnikailag és üzemgazdaságilag al-
kalmasak lennének, esetleg lenne esélyük arra, hogy a nagyvállalatokkal 
szembeni hátrányukat behozzák (2. ábra).  
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2. ábra Stratégiaorientált képzésmenedzsment levezetése 
 

E-tanulás az üzemi képzésben 

A személyi számítógépek elterjedésével és kapacitásuk növekedé-
sével a 90-es években növekedett a remény az „új médiák” alkalmazásá-
ra a tanulásban. A pedagógiai elvárások középpontjában a hatékonyabb 
és függetlenebb tanulási feltételek álltak. Az e-tanulásról készült tanul-
mány az új évezred kezdetén a következő előnyelvárásokat állapította 
meg: 

– a tudás (és munkatársak) fokozott rendelkezésre állása, 
– idő- és költségmegtakarítás, 
– könnyebb aktualizálhatóság, 
– a munkatársak fokozott motivációja az önálló tanulás iránt, 
– jobb tanulásminőség. 
A megkérdezett vállalatok szubjektív becslése szerint az elvárások-

ból bizonyos mértékig az időmegtakarítás, a fokozott rendelkezésre állás 



és költségmegtakarítás valósult meg. Egyidejűleg az e-tanulás beveze-
tésének megnövekedett költsége komoly akadálya annak, hogy az új 
médiát az üzemi képzésben hatékonyan alkalmazzák. További probléma 
az elfogadás hiánya a munkatársak részéről, valamint a nem megfelelő 
külső oktatási kínálat. 

Az ilyen felismerések az elmúlt években oda vezettek, hogy reáli-
sabban mérték fel az e-tanulás tényleges innovációs lehetőségeit. Az 
1992 – 2001 közötti időszakot felölelő, az üzemgazdasági képzésről ké-
szült elemzés rámutat az európai vállalatoknál a tanulás esélyeire, koc-
kázataira, haszonértékeire, akadályaira és hatásaira az új médiával. 
Ezekből a következő fő felismeréseket kell kiemelni: 

Nemzeti és nemzetközi szempontok 

1995 és 1998 között 8%-ról 27,9%-ra növekedett azoknak a német 
vállalatoknak az aránya, amelyek számítógép-bázisú tréning (CBT, Com-
puter-Based-Training = komputerre alapozott tanulás) alkalmazásával 
kezdeményeztek üzemi oktatást. Európában Svédország, Görögország 
és Olaszország fordít legtöbb időt az e-tanulásra – Németország Euró-
pában csak a középmezőnyben van. A CBT-t alkalmazó finn, dán, brit, 
osztrák és német vállalatok többsége multinacionális cég, nagyobb okta-
tási költségkerettel rendelkeznek és általában gyakrabban használnak 
PC-t a továbbképzésben. 

Célcsoportok 

Időráfordítást tekintve a PC-vel folytatott tanulás már most lekörözte 
az írásos médiákkal tanulást. Németországban elsősorban a 30 év alat-
tiak viszonyulnak pozitívan az e-tanulási kínálatokhoz. A tanulás iránt 
érdeklődők pártfogolják a jelenlétet igénylő és az online tanulás kombi-
nációját. Ha a vállalatok aktívak a házon belüli e-tanulási kínálatok tekin-
tetében, az üzemi képzés célcsoportjai nagyobb arányban fogják azokat 
igénybe venni. 

Témasúlypontok 

A német nagyvállalatoknál az e-tanulást főleg az „iroda-szoftver”, 
„kereskedői kompetenciák” és „nyelvtanulás” területén használják. A 
szolgáltató vállalatok e-tanulással elsősorban kiválasztott szakmai témá-
kat oktatnak és a médiát az információk terjesztésére használják.  

 



Az e-tanulás bevezetésének fő problémái 

Az új évezred elején még a munkahelyek technikai alkalmasságá-
nak hiánya volt az e-tanulás csekély használatának fő oka, de nem vol-
tak meg a munkahelyen tanulás időbeli feltételei sem és hiányzott az in-
ternet-hozzáférés is. Fontos tanuláselméleti és kommunikációs nehéz-
ség, hogy önálló tanulásnál az új médiával hiányoznak a tanulás és 
kommunikáció közösségi hatásai. Az e-tanulási rendszer megvalósítása 
és karbantartása gyakran drágább a tervezettnél. Végezetül a munkatár-
sak az új médiával folytatott önálló tanulást nem vagy csak részben fo-
gadják el. 

E-tanulási koncepciók 

Az online továbbképzés kiegészíti és bővíti a jelenlétet igénylő okta-
tást, de nem tudja és nem is akarja azt helyettesíteni. A hibrid formák és 
a nagyfokú interaktivitás biztosítja az ösztönzést a részvételre és a tanu-
lás sikerét. A kkv-knál a munkahely a legfontosabb tanulási hely az e-
tanuláshoz.  

Költségek 

A bankágazatban már a 90-es évek közepén költségmegtakarítást 
és az esetek több mint a felében több mint 20 százalékos időmegtakarí-
tást tudtak elérni a CBT segítségével.  

További három empirikus megállapítás bővíti az e-tanulás felisme-
résterét az üzemi képzésben: 

– A „Webbázisú tréning (WBT) a kkv-knál” című tanulmány az e-
tanulás kkv-knál bevezetésének három fő problémáját határozza 
meg: 
Piaci átláthatóság hiánya 
Az e-tanulás modulok kínálata átláthatatlan és a termékek minő-
sége követhetetlen. 
A munkatársak és döntéshozók önálló tanulási képességének hi-
ánya 
A munkatársak nem készek arra, hogy a munkahelyen és szabad-
időben önállóan tanuljanak. 
Az üzemi tanulási kultúra hiánya 
A vállalatnál nem sokra értékelik az üzemi tanulást. 

– A Kaiserslauterni Egyetem Távoktatási és Egyetemi Továbbképző 
Központja online szemináriumkínálatának értékelésével igazolja a 



specifikus, munkához kötődő haszonprofilt. A résztvevők a kínála-
tokat főleg esténként és/vagy a hétvégeken veszik igénybe, leg-
többször heti 3-9 órában. A résztvevők szerint a tanulási hatás és 
a kurzusok színvonala magas. Jónak ítélik az aszinkron online vi-
ták minőségét is. Összességében ennél a tanulásnál a célcsoport 
magasan motivált, és többségük úgy nyilatkozik, hogy a jövőben 
is részt vesz online rendezvényeken. 

– Az Oberrhein Virtuális Egyetemmel kapcsolatban olyan műszaki 
és kommunikációs határokat lehetett megállapítani, amelyek 
megnehezítik vagy gátolják az online tanulást: A hálózat túlterhe-
lése esetén az 500 kbit/s sávszélességű rendszerek a videoát-
vitelhez és a 64 Mbit/s sávszélességű rendszerek a hangátvitel-
hez nem mindig biztosítanak optimális hangminőséget. Ez pedig a 
tanuláshoz alapvető. A helyi előadóterem nem megfelelő hang-
technikája is rontja az átvitel minőségét és ezáltal a résztvevők 
tanulási sikerét. 

Bár a fenti tanulmányok módszertani tekintetben egymással nem 
összehasonlíthatók, azonban feltárják az e-tanulás hasznának össze-
függéseit. Mindenképpen rámutatnak arra, hogy megvalósításuk a kkv-k 
számára előnyöket ígér. A jövőbeni megvalósításokat természetesen fi-
gyelemmel kell kísérni azért, hogy a multimédiás tanulás kkv-kra jellem-
ző sajátosságait kidolgozzák. 

Sikeres e-tanulás didaktika 

Az e-tanulás határainak felismeréséből az elmúlt években olyan di-
daktikai szempontok és módszertani megoldások származtak, amelyek 
az új médiákkal megvalósuló tanulás sikerét inkább valószínűsítik. Mivel 
ezek általános pedagógiai–didaktikai irányelvek, a kkv-kra is érvényesek. 
A következő módszerek tartoznak ide: 

Vegyes tanulás 

A vegyes tanulás a jelenlétet igénylő tanulási fázisokat a PC-n ön-
irányításos tanulással kombinálja. A jelenlétet igénylő szakaszokat mé-
diás programokkal kapcsolják össze, a hagyományos és új médiák di-
daktikai pozíciója egyenértékű és az önálló tanulási szakaszokat cso-
portszituációkkal, frontális tanulási egységekkel, mentorkommunikációval 
és szemtől szembe tanulási szituációkkal váltogatják. A tanulás rendsze-
rint a témába bevezetéssel és a társadalmi kapcsolatok felépítését szol-

 



gáló indító rendezvénnyel kezdődik, amit az online- és jelenlétet igénylő 
munka moduljainak többszörös váltakozása követ. A vegyes tanulás elő-
nye, hogy a hagyományos szemináriumszituációkat az emberek közötti 
fontos kapcsolatok létrehozására használja fel és önálló tanulási szaka-
szokkal kombinálja. Éppen a kkv-k munkatársainak inkább szkeptikus 
célcsoportját lehetne a vegyes tanulás kínálatával az új médiák segítsé-
gével végzett, részben önálló tanulásra ösztönözni (3. ábra). 

 

 

indítás 1. heti jelenlét 
(4 nap) 

2. heti jelenlét 
(4 nap) 

záróvizsga 
(0,5 nap) (0,5 nap) 

e-tanulás (1 ) 
4 nap 4 héten  

keresztül  

e-tanulás (2)  
6 nap 6 héten  

keresztül 

e-tanulás (3)  
4 nap 4 héten  

keresztül  
 (egyéni és csoportos 

munka) 
 (egyéni munka)  (egyéni munka) 

 
3. ábra Példa a vegyes tanulásra 

 

Kooperatív tanulási környezet 

A kooperatív tanulás a tanulók egymás közötti, valamint a tanulók és 
tanárok közötti kommunikáció és interakció strukturális normáit feltétele-
zi. A kooperatív tanulási környezet elősegíti autonóm tanulócsoportok 
kialakulását és a tananyag közös feldolgozását. A kooperatív e-tanulás 
előnye, hogy a résztvevők önálló tanulási motivációit kívülről jövő köve-
telményekkel támogassák, ill. ösztönözzék. A kkv-k részére az ilyen ta-
nulásösztönzők munkatársaik eddigi tehetetlenségi ereje miatt alapvevő 
jelentőségűek. Az ilyen didaktikai megoldások főleg akkor ésszerűek, ha 
a virtuális kommunikációs csoportok megfelelnek a valós munkacsoport-
oknak. 

E-tutorok  

A tanulás e-tutor általi kísérése bevált eszköz a résztvevők motivá-
ciójának és ezzel tanulási sikerének fenntartására. Az e-tutorok megha-
tározott időpontokban kommunikálhatnak a tanulókkal (pl. chat kereté-



ben vagy mail-kapcsolattal) vagy pedig aszinkron módon foglalkoznak 
kérdésekkel, javítanak feladatokat és értékelnek vagy egyéb tartalmi tá-
mogatást szolgáltatnak. A nem jelentéktelen személyzetigény miatt ez a 
módszer főleg olyanoknak alkalmas, akik személyes okokból (pl. anya-
ság, rokkantság, nagy távolság, decentralizált tanulócsoportok) nem tud-
nak részt venni hagyományos képzésben. Az e-tutor szolgáltatás előnye, 
hogy a tanulókat a tanulás során szisztematikusan figyelemmel lehet kí-
sérni és ezáltal támogatni őket az előrehaladásban. Ahhoz, hogy a kkv-k 
elfogadják, ésszerű lenne a belső oktatók köréből e-tutorokat megnyerni. 

Tantárgyak 

Ezek dolgozzák fel a tanulási területek sorrendiségét. Bennük témá-
kat kínálnak modulárisan, amiket optimális esetben egyenként kell fel-
dolgozni. A sorrendet a tanuló határozza meg. A tantárgyak azt az előnyt 
kínálják, hogy a tanulás közben a súlypontokat önállóan határozzák meg 
és ezeket a személyes igényekhez lehet igazítani. A kkv-k tantárgyait 
közösen olcsóbban lehetne elkészíteni. A fejlesztési költségeket az azo-
nos ágazat vagy azonos felhasználási terület több vállalatára lehetne 
felosztani, miközben később mindegyikük hasznosíthatná azokat. Ezt 
esetleg regionális kamarák vagy szövetségek részvételével is meg le-
hetne valósítani. 
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Ígéretes keretfeltételek 

A kkv-k szinte siralmasnak mondható továbbképzési helyzetét e-
tanulással a fő sikertényezők megvalósításával lehetne megszüntetni. 
Nem lehet mindig egyetlen vállalat feladata, hogy minden tényezőt saját 
maga valósítson meg – a gazdasági egyesüléseknek, ágazati szövetsé-
geknek és gazdasági kamaráknak egyértelmű feladata a vállalati folya-
matok ösztönzése és oktatási termékek fejlesztése. Az e-tanulással vég-
zett sikeres üzemi továbbképzés fő elemeit a már hivatkozott tanulmány 
a következők szerint határozza meg: 

– A szakmai nyilvánosság (pl. kamarák, szövetségek) bizalmat te-
remt az elektronikus tanulás iránt. 

– A tanulás, képzés, továbbképzés az üzemi innovációs stratégia és 
vállalati kultúra lényeges eleme. 

– Az üzemi döntéshozók és oktatók meggyőzése annak hasznáról. 
– A foglalkoztatottakat időben bevonják az új tanulási módszer kon-

cepciójába. 
– Az e-tanulás úttörőit az üzemben támogatják.  
– A technikai feltételek rendelkezésre állnak.  
– Az alkalmazáshoz elegendő jó minőségű termék kapható. 
– Az e-tanulást megfelelő tanácsadással, coaching-gal és tutor-

tevékenységgel támogatják. 
Az e-tanulás elterjedésének és elfogadásának további sikertényezői: 
– Az e-tanulás vállalaton belüli sikere összhangban van a vállalat-

vezetés elkötelezettségével. 
– Ugyanez érvényes a menedzsment általi támogatásra. 
– Ha kkv-k e-tanulást megvalósítanak, nagyobbak a sikerhatások, 

mint a nagyvállalatoknál. A nagyobb sikernek valószínűleg az az 
oka, hogy a kkv-knál egyre nagyobb az e-tanulás megvalósításá-
nak a jelentősége és ezáltal jobban oda figyelnek rá. 

– Az e-tanulás sikere függ a vállalaton belüli IT-támogatástól. 
– Az e-tanulás sikerét azonban a munkatársak általi elfogadás befo-

lyásolja a legjobban. A kkv-k számára legfontosabb feladat ezért, 
hogy munkatársaikat meggyőzzék az e-tanulás hasznáról. 

Azok a munkatársak, akiknek munkahelye alkalmas e-tanulásra és 
szívesen próbálnak ki új szoftvereket, a számítógépet naponta és sza-
badidőben is használják, már korábban is részt vettek e-tanulási prog-
ramban és nem idősebbek 30 évesnél, lényegesen gyakrabban használ-
ják a CBT/WBT-t. Azok a munkatársak, akiknek fontos az időbeli rugal-
masság, akiknek munkahelye, valamint otthoni számítógépük az elektro-



nikus tanulásra alkalmas, és az autógyártás, élelmiszer/fogyasztási cikk 
és pénzügyi szolgáltatások területén dolgoznak, gyakrabban tervezik, 
hogy a jövőben a CBT/WBT-t önálló tanulásra használják. 

Ha a sikert ígérő e-tanulás fenti kritériumait komolyan veszik, annak 
jelentősége lesz a kkv-k számára. Tekintettel a bevezetőben vázolt hely-
zetre, az e-tanulás megvalósításának katalizátor hatása lenne azoknál a 
kkv-knál, amelyek üzemi képzését tartósan professzionalizálnák. A tar-
talmakat össze kellene hangolni a házon belüli stratégiákkal, e-tanulási 
modulokat kell fejleszteni, e-tutorokat kiválasztani és kiképezni, kombi-
nált tanulási szemináriumokat kialakítani, megvalósítani és értékelni. 
Ezek annak a professzionális képzésmenedzsmentnek a központi fel-
adatai, amit az e-tanulás kkv-knál történő bevezetésével meg lehetne 
valósítani (4. ábra). Mindez hozzájárulna a vállalatok versenyképessé-
gének javításához és ezáltal munkahelyek biztosításához. 
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