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Melyik tréningcéget válasszam? 

Avagy mi a helyes koncepcionális megközelítés egy fejlesztésnél?! 

Egy vállalati értékesítési folyamat fejlesztési lépéseinek tartalmi elemei 
nálam soha nem előre legyártott tematikából állnak!  

Ennek oka nagyon egyszerű. Az ügyfelek ma már nem célként tekintenek 
egy-egy tréningre vagy coachingra, hanem egy szükséges eszközként 

vizsgálják azt. És ez a helyes felfogás! 

Annak megállapítása, hogy milyen eszközhöz kell nyúlni egy képzés során 

csak akkor határozható meg pontosan, ha a képzést végző szakember 
átlátja és megérti a fejlesztendő feladatot. 

Ma egy megfelelő tréningcéget, képzési megoldásokat nyújtó szakembert 

kereső ügyfél abba a kihívásba ütközik, hogy szinte kivétel nélkül 
mindenki személyre szabott tréningeket nyújt, mindenki a saját 

megoldását tartja legjobbnak a piacon, és kész, előre legyártott 
tematikával áll elő az egyeztetés szinte legelső szakaszában anélkül, hogy 

tisztába lenne a fejlesztendő terület valós ok-okozati összefüggéseivel. 

Egy ilyen megoldás a megvalósítást követően a megrendelőnél csupán 

költségtételként fog szerepelni, ami ugyan leírható lesz az adóból, de más 
befektetési haszna csekély eséllyel könyvelhető el. 

Bármilyen képzésről is beszéljünk, az csak akkor fordítható át megtérült 
befektetéssé, ha a valós problémákat beazonosítottuk közösen az 

ügyféllel, majd ezt követően úgy állunk hozzá egy képzési program 
összeállításához, hogy az ne csupán elméleti szinten adjon hozzáadott 

értéket. 

Ezért az általam nyújtott fejlesztések szinte kivétel nélkül nagyságrendileg 

70%-ban helyzetgyakorlatok és lehetőség szerint valós ügyfélesetek 

vizsgálatának beiktatásával, és 30%-ban elméleti készségtárral látja el a 
résztvevőket. 

A helyzetgyakorlatok és valós esettanulmányok a gyors és mérhető 
tapasztalati tanulást, a strukturált elméleti blokkok pedig a könnyen 

értelmezhető kommunikációs és egyéb szabályokat valamint alkalmazható 
eszközöket támogatják. 

A legvégső cél, hogy úgy távozzanak a résztvevők egy képzésről, hogy  

 már a másnapi munka során értsék, tudják és átlássák, mit kell 

tenniük és miért,  
 hogyan alkalmazzák a megtanult módszereket 

 és mindezt kellő elkötelezettség mellett fordítsák haszonra! 

Ezt segíti az egyéni akciótervek elkészítése, és a képzések során 

folyamatosan kialakított ügyféldiganosztikai lapok megismerése. 
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Egy képzési program folyamata az alábbi fontosabb lépéseken 

megy keresztül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Értékelés 

Az ábrából is jól látható, hogy egy fejlesztési projekt első lépése nem a tréninggel 
kezdődik, hanem az értékeléssel, mely az 1. Lépésben kicsit különbözik a 
későbbi már folyamat részeként újra visszatérő állomástól. 

Az 1. Lépés ugyanis helyzetfelmérésről szól. Itt leginkább mi tanulunk abból a 
célból, hogy megértve a valós helyzetet, a valós fejlesztendő területeket, a 
leghatékonyabban kialakított képzési folyamatot tudjuk elindítani 

Ennek eszköze részben az előzetes egyeztetések, majd szükség esetén a kész 
koncepció további pontosítása. Nem titok, hogy azért is javasolt  

A követő értékelési szakaszoknál – ami már egy későbbi, a számonkérést követő 
állomás – nem a helyzetfelmérés kap majd szerepet, hanem a visszamérés és a 
konklúziók levonása. Azaz leülve az érintett döntéshozókkal átbeszéljük, hogy: 

 
 Mit értünk el az eddigi befektetéssel?  

 Mit kell erősítenünk?  

 Mit kell megváltoztatnunk? 

 

2.) KÉPZÉS 

3.) TÁMOGATÁS 

4.) 
SZÁMONKÉRÉS 

1.) ÉRTÉKELÉS 
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2.) Képzés 

Amit nagyon szenzitíven kell kezelnünk, hogy első lépésben mindig az egyéni 
hozzáállást, motivációs szintet, identitást és prekoncepciókat kell kezelnünk. 
Csak ezt követően nyúlhatunk a technikai információk átadásához! 

A képzéseim kialakítása során – ahol alapvetően tudást, módszertant adok át – 
legfontosabb szempont a moduláris rendszerben való gondolkodás.  

Hogy ez mennyire tagolt és részletes, az a későbbiekben megismert diagnózistól 
függ. Feleslegesen nem szakítok több részre egy-egy témakört, de ha fontos, 
több állomást javaslok kialakítani. 

Jellemzően a következő tematikai lépésszabályokat szoktam betartani: 

 
 1. modul (tanulunk) 

 Helyzetgyakorlat (tapasztalunk) 

 Visszamérés (visszajelzést kapunk) 

 2. Modul (tanulunk) 

 …. 

 Egyéni akciótervezés (tervezünk a tanulásban, mint 

folyamatban) 

 

 

3.) Támogatás 

Támogatás alatt sok mindent érthetünk. Alapvetően nekem, mint külsős 
megbízottnak a legfontosabb felelősségem az eddig átadott tudás, mint 
befektetés mihamarabbi megtérülése a cél. Ehhez számos eszközt 
felsorakoztathatok, de ennél fontosabb kérdés a felelősségi körök 
meghatározása. 

Azaz ki mit tesz meg az eredmények realizálásáért?! 

Szereplők 

Nekem kell javaslatot tennem arról, hogy a fejlesztési folyamatban milyen 
feladatokat tudok külsős szereplőként felvállalni, és milyen hozzáadott értéket 
kell teremteni a belső szereplőknek (képzésben résztvevők, belső tréner, 
operatív vezető…). 

Legfontosabb cél, hogy konzulensi szerepet felvállalva segítsem át az 
érintetteket azon a hídon, ami az elméleti tudást választja el a gyakorlati 
alkalmazástól. 

Ebben szerepet kapnak közvetett módon a fejlesztésben résztvevőket 
támogatók (Pl. vezetők, azaz ők mit tegyenek a rendszer működtetése 
érdekében) és közvetlen módon a fejlesztésben résztvevők (jellemzően az 
operatív munkatársak) 
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Eszközök 
 
 Csoportos vagy egyéni coaching 

 Interjúk 

 Tesztek írása 

 On-the-Job mentorálás (munkavégzés közben való visszajelzés és 

támogatás) 

Ennek kialakítása mindig az egyéni helyzettől és körülményektől függ.  

 

4.) Számonkérés 

Ennél a pontnál van a legkevesebb hozzáadott értéke az én 
szerepemnek, viszont rendkívül fontos állomása egy képzési 
projektnek. Itt kapunk mérhető eredményeket a fejlesztésről. 
Itt kapunk választ, hogy a számok nyelvére fordítva mennyire 
érezhető az eddigi befektetés hatása. 

Itt tapasztalják meg leginkább a vezetők a szignifikáns 
eredményváltozásokat a készségek és a kitűzött üzleti célok 
elérésében egyaránt. 

Ezek az eredmények szolgálnak alapul a következő 
szükséges fejlesztési lépések kialakításában. 
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