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1. A modul bevezetője 

Ebben a részben általános áttekintést nyújtunk a képzési modul anyagában előforduló 

legfontosabb kérdésekhez. A bevezető célja az olvasó érdeklődésének felkeltése és 

ébrentartása. 

A képzési program egésze először a kulcsfontosságú területeken (stratégia, pénzügyek, 

jogi, társadalmi és kulturális aspektusok) kíván ismereteket nyújtani a KKV, elősorban 

családi vállalkozások generációváltásának különböző kérdéseiben. 

A jelen mentorálási modul, mint az INSIST projekt 4 képzési moduljának egyike, a KKV 

tulajdonosok tudatosságát kívánja növelni a vállalkozás átadásának időszakban. 

A másik célcsoport egy olyan, kialakítandó, KKV tulajdonosokat támogató mentori 

közösség, amely támogató szereppel bír abban, hogy a KKV tulajdonosok meg tudjanak 

bírkózni a vállalati életciklus kulcsfontosságú időszakaiban jelentkező kihívásokkal. A 

potenciális mentoroknak ezen modul során lehetőségük lesz arra, hogy esetek 

feldolgozásán, csoportmunkákon, helyzetelemzéseken át lássanak bele a mentori 

tevékenység sajátosságaiba, felfedezhessék a mentorálást, mint egy átfogóan 

alkalmazható támogatási eszközt, és mindezeken keresztül saját mentori képességeik és 

készségeik is fejlődjenek. 

 

1.1. Áttekintés 

Adjunk rövid áttekintést a kurzusról, megadva a kurzus célját, a kurzus révén elérendő 

általános eredményeket, valamint az általa érintett központi témákat. 

A modul célja a mentorálás elveinek megismertetése előadások és tevékenység-alapú 

foglalkozások segítségével, a KKV utódlás témaköréhez kapcsolódva.  

A mentorálási fogalmakat és a legfontosabb fejlesztendő készségeket előadások és 

műhelyfoglalkozások keretén belül sajátítjuk el. 

 

1.2. A kurzus tematikája 

Határozzuk meg a kurzus tematikáját. 

A kurzus a KKV üzleti mentorálási tevékenységhez kapcsolódó különböző területek sokféle 

aspektusával foglalkozik, mint például: 

 a KKV tulajdonosnak az utódlási folyamat támogatása érdekében nyújtott, sikeres 

mentorálási tevékenységek feltételei 

 a „jó mentor” definiálása 

 mentori képességek és készségek azonosítása és fejlesztése különböző 

technikákat, módszereket alkalmazva 

 az interperszonális kommunikáció szabályai 
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 a mentorálási tevékenységek eredményei és hatékonysága a KKV-utódlással való 

összefüggésben 

 „best practice”-k keresése 

 mentorálási gyakorlatok - útmutatások 

 

Az egyes célcsoportoknak különböző eredményeket kell elérniük az előzetes 

tapasztalataikra és a kurzussal kapcsolatos reális elvárásaikra való tekintettel.  

 

1.3. Célközönség 

Adjunk leírást a kurzus célközönségéről. Ahhoz, hogy megfelelően megtervezzük a képzést, 

kulcsfontosságú ennek a célcsoportnak a meghatározása.  

Soroljuk fel, milyen feladatokat kell elvégezni a célközönségnek. Soroljuk fel, milyen 

előzetes tudással/készségekkel kell rendelkezniük a hallgatóknak, ill. melyekre kell szert 

tenniük a kurzuson való részvételhez. 

 

A kurzust két különböző célközönség számára terveztük, akiknek az elvárásaik is 

különbözők: 

1 – Gyakorló/tapasztalt szakemberek:  

A kurzus eredményeképpen képessé válhatnak arra, hogy üzleti mentori tevékenységbe 

kezdjenek, KKV tulajdonosokat támogatva napi munkájuk során, vállalkozásuk 

utódlásának előkészítésében. Előzetes tapasztalataik és egyéni, szociális készségeik, soft-

skill-jeik fejlesztése és értékelése kulcsfontosságú annak biztosítása érdekében, hogy a 

jelöltek képesek legyenek eredményes mentorálási tevékenységeket nyújtani KKV 

tulajdonosok számára.  

 Előzetes tapasztalat: a jelöltnek lehet KKV-ban szerzett munkatapasztalata, amely 

során megismerkedett a KKV-k működési sajátosságaival, kultúrájával, így ezen 

tapasztalataira alapozva a KKV tulajdonos bizalmát és elismerését megszerezheti. 

Ilyen előzetes tapasztalatként megfogalmazható például a legalább 3 éves KKV 

vezetői munkatapasztalat vagy korábbi KKV tulajdonos 

 

 A készségek és tudás előzetes értékelése: néhány kulcsfontosságú egyéni, szociális 

készség megléte elengedhetetlen annak érdekében, hogy a jelölt elérhesse az 

összes elvárt eredményt és sikeres mentorálási tevékenységet tudjon folytatni. 

o rálátás a KKV-kat érintő, helyi jogi és pénzügyi kérdésekre (számviteli 

szakértői képesítés nem szükséges)  

o stratégiai, értékesítési és marketing megközelítés 

o nemzetközi piaci lehetőségek értékelésének képessége (hasznos lehet) 
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2 – MSc hallgatók:  

A kurzus elvégzése után képesek lehetnek arra, hogy pontosan megértsék és elemezni 

tudják a KKV-kban felmerülő mentorálási helyzeteket és értékelni tudják a siker, illetve a 

megoldandó nehézségek összefüggéseit.  

Másfelől felismerhetik és fejleszthetik saját készségeiket és képességeiket, így fel tudják 

mérni, hogy a KKV környezetben szerzett munkatapasztalatokat követően képesek-e 

gyakorolni a mentori munkát. 

 

 

2. A modul célkitűzései 

Meg kell határoznunk a képzési modul célkitűzéseit. Ezek olyan általános célok legyenek, 

amelyeket a résztvevő el kell, hogy érjen a képzési modul végére. A célkitűzések 

meghatározása során rendkívül fontos, hogy a képzési modult és az egész képzési 

programot összefüggő egységként kezeljük. A modul célkitűzéseit úgy kell 

meghatároznunk, hogy leírásukban magas szintű tanulási eredmények elérését kínáljuk 

(ami fontos lehet pl. a képzés potenciális oktatói számára akkreditációs vagy marketing 

célból). Ügyeljünk arra, hogy igazodjunk a Projekt jelentkezési lapon megadott indikatív 

tanulási eredmények meghatározásához. 

A képzési modul a családi vállalkozások területén alkalmazott mentori megközelítéshez 

segít tudásalapot teremteni. Fő célja, hogy támogassa a vállalkozás tulajdonosát a 

vállalkozás átadása feltételeinek megszervezésében.  

 

Tan- és segédanyag szükséglet 

Adjunk meg minden, a kurzus elvégzéséhez szükséges tan- és segédanyagot, illetve 

technológiát. 

 Egy kisméretű, laptophoz csatlakoztatható videó készülék a 3. lecke interjús 

feladataiban a kikérdezések kivetítéséhez.  

 

Számonkérés 

Írjuk le a kurzus során használt számonkérési stratégiát, beleértve az elő- és utóteszteket, 

képesítési tanúsítványt, a teljesítéshez szükséges követelményeket, záróvizsgákat, 

valamint a sikeres teljesítéshez szükséges pont/százalékos értéket. 

 

Referencia lista 

Készítsünk listát a kurzus kidolgozása során felhasznált hivatkozásokról. 
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The Situational Mentor: An international review of Competence, szerk. David Clutterbuck 

és Gill Lane (2004), Gower Publishing Limited, ISBN: 0 566 08543 7 

The Handbook of Mentoring at work: Theory, Research and Practice, szerk. Belle Rose 

Ragin és Kathy E. Kram, (2007), Sage Publication Inc., ISBN 978-1-4129-1669-1  

Advising Family Enterprises; Examining the Role of Family Firm Advisors, SAGE : Family 

Business Review, 

http://c.ymcdn.com/sites/www.ffi.org/resource/resmgr/FFI_on_Friday/ffi-vol4-34-

editorial.pdf 

 

Értékelési stratégia 

Készítsünk rövid áttekintést az egyes célcsoportokhoz tartozó értékelési stratégiákról 

(gyakorló szakemberek, MSc hallgatók). 

Az értékelés eltérő lehet a gyakorló szakemberek és az MSc hallgatók esetében, illetve 

leckénként is lehetnek eltérések.  

Az 1. és 2. lecke főleg a leckék anyagán, valamint egy egyéni írásbeli munkán alapul, amely 

utóbbi a tananyagnak a KKV kontextusra történő alkalmazására összpontosít.  

Az egyéni munka után a 3. lecke inkább a reflektív naplóra összpontosítson, arra késztetve 

a résztvevőket, hogy saját tapasztalatuk alapján reflektáljanak az elvárt tanulási 

eredménnyel kapcsolatosan. 

Minden lecke értékelésekor Open Badges jelvényt lehet szerezni. 

 

Műszaki követelmények  

Adjuk meg a műszaki követelményeket (pl. minimális rendszerkövetelmények). 

 Közösségi könyvjelző eszközök  

o Diigo https://www.diigo.com/ 

o vagy Zotero https://www.zotero.org 

 A Drive-on vagy a CooSpace-en kialakítandó, együttműködést lehetővé tevő felület 

 Egy kisméretű, laptophoz csatlakoztatható videó készülék a 3. lecke interjús 

feladataiban a kikérdezések kivetítéséhez.  

 

 

3. Fontosabb fogalmak és kérdések 

Ebben a részben határozzuk meg a Képzési modulban tárgyalt legfontosabb kérdéseket. 

A kérdések vizsgálata során megnevezhetünk más Képzési modulokban előforduló, ide 

kapcsolódó egyéb kérdéseket is. Annak érdekében, hogy minden ide kapcsolódó kérdés 

http://c.ymcdn.com/sites/www.ffi.org/resource/resmgr/FFI_on_Friday/ffi-vol4-34-editorial.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.ffi.org/resource/resmgr/FFI_on_Friday/ffi-vol4-34-editorial.pdf
https://www.diigo.com/
https://www.zotero.org/
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biztosan sorra kerüljön ebben a részben, újra át kell néznünk az egész Képzési program 

összefüggéseit. Ügyeljünk arra, hogy igazodjunk a Projekt jelentkezési lapon megadott 

indikatív modul tartalomhoz. 

A jelen képzési modul célja, hogy megértesse a mentori megközelítés lényegét és növelje 

a KKV-tulajdonosok tudatosságát azt illetően, hogy a vállalkozás átadása során milyen 

fontos szerepet játszik a releváns mentori megközelítés. Végül, a különböző eseteken 

végzett egyéni és csoportos gyakorlatok valamint szimulációk után képessé válhatnak arra, 

hogy maguk értékeljék, mennyire tudják meghatározni a megfelelő mentori megközelítést 

valamely konkrét összefüggésben, majd megítéljék, mennyire képesek és érdekeltek saját 

mentori tapasztalat kialakításában.   

 

 

4. Leckék 

Minden modul leckékre tagolandó. Egy-egy lecke a képzési modul anyagában tárgyalt 

fontosabb altémáknak felel meg. A modul leckékre való tagolásával kezelhető 

mennyiségekbe rendezhetjük a képzés tartalmát. Mivel mindegyik képzési modul anyaga 

60-70 oldal, egy-egy lecke gyakorlatilag ne legyen hosszabb 8-10 oldalnál.  

A közös témájú leckéken kívül a két célcsoport (vállalkozók és MSc hallgatók) különleges 

igényeire szabott leckékre is szükség van, pl. az MSc hallgatók esetében arra, hogy 

multinacionális rálátást nyújtsunk a fontosabb fogalmak/kérdések relevanciáival és/vagy 

egyedi aspektusaival kapcsolatban.  

Az 1. és 2. lecke több részterülettel foglalkozik. Használjuk a mentorálásról szóló 

elsődleges szakirodalmakat, valamint más, ide vonatkozó forrásokat, elemezzük a 

tanácsadás, coaching és a mentorálás közötti különbségeket, és megismerkedünk az 

interperszonális kommunikáció tényezőivel és technikáival. 

A 3. lecke inkább gyakorlatorientált lesz, a célcsoport elvárásoknak jobban megfelelve: 

 A szakemberek lehetőséget kapnak arra, hogy kipróbálják a gyakorló mentor 

szerepét, amely során egy utódlási folyamat alatt lévő KKV tulajdonosát 

támogatják. Így megtanulhatják alkalmazni, elemezni és értékelni a saját 

tevékenységeiket.  

 A hallgatók megérthetik a mentorálás alkalmazásának különböző 

összefüggéseit és megtanulhatnak felismerni és megmagyarázni különböző 

mentorálási megközelítést a KKV-k kontextusában.  

 

A mentorálási modul tehát 3 különálló leckét tartalmaz a következő célelvárásokkal, 

amelyek mindegyik kötelező. 
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1. lecke Annak megértése, hogy mire van szükség a konkrét mentorálási 

interakcióban és hogyan lehet egyezségre jutni. 

2. lecke A kölcsönös tisztelet és bizalom létrejöttét elősegítő, biztonságos és 

támogató környezet kialakításának képessége. 

3. lecke A tudatosítás képessége a céltudatos tevékenységek tervezésének 

érdekében. 

 

4.1. A leckék célkitűzései 

Meg kell adnunk az egyes leckék során elérendő célokat. Világosan meg kell 

fogalmaznunk, mit kell elérniük a modul résztvevőinek az egyes leckék végére. A 

megnevezett célok legyenek az egész képzési modul szempontjából relevánsak, valamint 

jól használhatók a tanulási eredmények részletes leírásához (pl. vizsgaeljárások 

előkészítéséhez).  

A modul kurzusának megkezdése előtt kötelező tartanunk egy előzetes foglalkozást, ahol 

el kell magyaráznunk az értékelési eljárást, amelynek fel kell ölelnie a különböző leckéken 

végigvonuló reflektív napló kitöltését, mint egyéni munkát is. 

 

Ezt a lépést olyan kollaboratív eszközök és platformok segítségével bonyolíthatjuk le, mint 

a:  

 dokumentum megosztás (mindegyik lecke), 

 közösségi könyvjelző tevékenységek (1. lecke), 

 közös dokumentum-alkotás (3. lecke), 

 online tanácskozás (3. lecke) 
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1. LECKE – Alapozás  

Meg kell adnunk a lecke során elérendő célokat és végeredményt. A megnevezett célok 

legyenek az egész képzési modul szempontjából relevánsak, valamint jól használhatók a 

tanulási eredmények részletes leírásához (pl. vizsgaeljárások előkészítéséhez).  

Mindegyik lecke törzsanyaga a meghatározott legfontosabb kérdéseket tárgyalja, 

magyarázza. A kérdések további illusztrálásához esettanulmányokkal és/vagy példákkal, 

illetve vizualizációs módszerekkel bővítsük az előbbit. 

 

Előzetes követelmény: nincs 

Mit kell a résztvevőknek tudniuk az 1. lecke végére?  

A lecke végére minden résztvevő a következő képességek birtokában legyen: 

 a viselkedési szabványnak a saját viselkedésében történő leírása, illusztrálása és 

értékelése, 

 a mentorálási tevékenységek etikai iránymutatásainak leírása és követése, 

 a coaching, mentorálás és egyéb támogatási szakmák közötti különbségek 

elmagyarázása és bemutatása, 

 a KKV tulajdonosok és potenciálisan egyéb szakemberek számára szükséges 

szakértői támogatások elemzése és megkülönböztetése, illetve a támogatások 

időbeni szükségességének felismerése, 

 a KKV tulajdonos és mentor felelősségével kapcsolatos megállapodás elemzése, 

azaz mire vállalkozhat a mentor? 

 

A szakembereknek szóló rész a következő képességeket érinti:   

 A mentorálási kapcsolat iránymutatásainak és specifikus paramétereinek leírása, 

ajánlattétel és egyeztetés a KKV tulajdonossal 

 A mentor felelősségéről és teljesítményéről szóló megállapodás tartalma, elemzése 

és értékelése. 

 A helyes mentorálási módszerek, eszközök megválasztása, a lehetőségek 

értékelése annak érdekében, hogy azok a KKV tulajdonos vállalkozás átadásával 

kapcsolatos szükségleteit, igényeit kielégítsék. 

 

1. lecke: Alapozás 

Annak megértése, hogy mire van szükség a konkrét mentorálási interakcióban, valamint 

hogyan lehet egyezségre jutni 

LO-1.1: A viselkedési szabványnak és etikai iránymutatásoknak a saját viselkedésben 

történő megértése és kimutatása. 
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LO-1.2: A coaching, mentorálás és egyéb támogatási szakmák közötti különbségek 

bemutatása. 

L0-1.3: A mentorálási kapcsolat iránymutatásainak és specifikus paramétereinek 

megértése és szakemberekkel történő hatékony megbeszélése. 

L0-1.4: Megállapodás meghatározása arról, hogy mi a megfelelő és mi nem, mi szerepel 

a kínálatban és mi nem, és melyek a KKV tulajdonos és a mentor felelősségei. 

 

1. lecke: Tartalom  

1. témakör: Etikai és szakmai szabványok  

Közösségi könyvjelzés, mint előkészítő munka:  

egyéni interakció kollaboratív web-eszközön (Diigo vagy Zotero) 

könyvjelző megosztás céljából 

Megosztandó és megbeszélendő témák:  

A KKV-k mentorálási ismeretei és tudatosságuk. / Belső vagy külső  

A tanár, mint a beszélgetés moderátora (a kollaboratív web-eszközön 

belül)  

2 héttel később 

1 web-konferencia 

2 h felülvizsgálat 

1. előadás 

 A mentorálás eredete  

 Mi a mentorálás? Mi a mentor szerepe? Mi nem tartozik a 

mentor szerepei közé? 

 A mentorálás és az egyéb üzleti támogatási módok közötti 

különbség 

 A mentorálási kapcsolat megértése 

 Etikai kérdések: a mentori szerep határai, törvényi 

rendelkezések 

2 x 1h 

Csoportmunkák és beszélgetések 2 x 0,5h 

 

Az élő foglalkozás előtt megosztandó és elolvasandó anyag:  

Mentoring the next generation 

Katherine Grady (Ph.D)  

Family Business Know-How © 2002 

Mentoring across Family Owned Businesses 

http://www.books24x7.com/search.asp?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=David%20Clutterbuck
http://fbr.sagepub.com/content/28/3/193.abstract
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Brian John Distelberg, Thomas V.Schwartz 

Family Business Review September 2015 

SAGE Journals 

 

Az 1. témakör tartalmának áttekintése 

1 – Mi a mentorálás?  

A „mentor” szó a görög mitológiából ered, amely szerint a legendás király, Odüsszeusz, 

amikor a trójai háborúba indult, Mentór nevű barátjára bízta, hogy fiának gondját viselje. A 

szó tulajdonképpen jelentése „állhatatos”, és általában egy tapasztalt személy és egy, a 

fejlődésének kezdeti szakaszán álló ember közötti eltartotti viszonyt jelöl. A szó mai 

jelentése a megbízható tanácsadó képzetével szinonim. különböző szótári definíciói szerint 

„tapasztalt és megbízható tanácsadó”. 

A mentorálás a múltból ismert tanoncság intézményéhez is kapcsolható, amikor egy 

munkás tanoncként kezdte és egészen a mesterember fokozatig jutott szakmájának 

lépcsőfokait végigjárva. 

 

2 – A mentorálás definíciói  

Egy definíció a sok közül: „A mentorálás olyan interperszonális folyamat, amely a szó 

legtágabb értelmében vett emberi növekedést ösztönzi mind a személyes, mind a szakmai 

fejlődés érdekében. (Lawson et al 2005). 

„A mentorálást a tanulási megközelítések legbizalmasabbikának tekinthetjük. 

Elsődlegesen nem a technikai kompetencia fejlesztését célozza, hanem azoknak a – 

túlnyomórészt intuitív – képességeknek az elsajátítását, amelyek révén az emberek 

hatékonyan tudnak működni az igazgatás felsőbb szintjein vagy egy, a korábbiaktól eltérő 

szituációban” (Situational Mentoring /Szituációs mentorálás/– Clutterbuck 2007). 

 

3 – Mi a vállalkozási vagy üzleti mentorálás? 

Egy hatékony vállalkozási mentorálási kapcsolat lehetőséget ad a mentoráltnak arra, hogy 

közép- vagy hosszú távú személyes és szakmai támogatást kapjon. A kapcsolatra alapozva 

a mentorált fel tudja térképezni a személyes és szakmai helyzetét annak érdekében, hogy 

olyan stratégiákat és célokat fejlesszen ki, amelyek pozitív hatással lesznek az üzleti 

vállalkozásra. A mentornak megfelelő személyes tapasztalattal és képességekkel kell 

rendelkeznie ahhoz, hogy megfelelő szintű támogatást tudjon nyújtani a vállalkozás 

tulajdonosának, de ugyanennyire fontos, hogy a mentorálás a legmegfelelőbb módon 

történjen. A mentorálás alapja egy egyenlőségen, nyitottságon és bizalmon épülő kapcsolat 

kiépítése, amelynek elsődleges követelménye, hogy nagyon támogató kapcsolat legyen.  
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Egy jó vállalkozási/üzleti mentorálási kapcsolatban a mentor arra ösztönzi a vállalkozás 

tulajdonosát, hogy vegye számba a saját személyes és szakmai tapasztalatait, valamint 

megosztja az ő személyes és szakmai (mentori) tapasztalatait. A vállalkozás tulajdonosa 

ily módon támogatást kap az üzleti problémák és kihívások új vagy hatékonyabb 

megközelítési módjainak kidolgozásához. 

 

4 – A vállalkozási mentor szerepe  

Szerteágazó tapasztalat: A vállalkozási mentor rendkívül sokféle piaci ágazatban 

rendelkezik tapasztalattal, amelyekre a legkülönbözőbb erősségek és fejlődési 

szükségletek jellemzők. A mentornak mindig az adott mentorált és az adott üzleti helyzet 

igényeihez kell tudnia igazítani stílusát és viselkedésmódját.  

A mentor vezesse rá a mentoráltat arra, hogy sokféle lehetőséget és alternatív cselekvési 

útvonalat keressen egy probléma saját maga általi megoldásához, ahelyett, hogy a mentor 

mondaná meg a válaszokat, megoldásokat. 

Legtöbb mentorálási kapcsolatban az a legfőbb cél, hogy a mentorált olyan új, személyes 

készségekre, tapasztalatokra és tudásra tegyen szert, amelyek új belátásokhoz, nagyobb 

rálátáshoz, valamint új hozzáálláshoz és viselkedésmódhoz, és ezek által nagyobb 

teljesítményhez vezetnek.  

A mentor ne mondja meg a mentoráltnak, hogy mit tegyen! Csak a mentorált döntheti el, 

milyen célokat, tevékenységeket valósít meg. (Hiszen a mentorált kell, hogy viselje az elért 

eredmények következményeit.) 

A mentorálás tehát: 

 Egy olyan, bizonyos ideig tartó, egy az egyhez kapcsolat valamely kevésbé tapasztalt 

személy (mentorált) és egy tapasztalt szakmabeli (mentor) között, amely 

támogatást, útmutatást és gyakorlati segítséget nyújt. 

 Olyan folyamat, amely során egy tapasztalt szakmabeli megosztja személyes 

képességeit, tudását és tapasztalatát egy másik személlyel. 

 Olyan eszköz, amely segítségével egy kevésbé tapasztalt személyt képessé tesznek 

olyan szükséges készségek, tudás és önbizalom megszerzésére, amelyek 

segítségével magasabb szinten tud teljesíteni. 

 Lehetőség egy kevésbé tapasztalt személy számára arra, hogy nem részrehajló és 

nem ítélkező útmutatáshoz és támogatáshoz jusson hozzá. 

 Valamely, előre meghatározott célok és célkitűzések elérése érdekében történő 

együttműködés folyamata. 

 Egy olyan kétirányú folyamat, amely során mindkét fél megelégedésére szolgál a 

közös munkával elért előrehaladás és siker. 

 

Képzési anyag az 1. témakörhöz:  

PowerPoint: 1L1T-Etikai-szakmai szabvány.pptx 



ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership 

2014-1-HU01-KA200-002307  
INtergenerational Succession in SMEs' Transition – INSIST 

 
 

 
A projektet az Európai Bizottság támogatta. 

A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen 
tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 

12 

Tevékenységek: 

1L1T.1  / egyéni: Mi tartozik az üzleti mentor szerepkörébe?   

5 percben egyénileg reflektáljunk a kérdésre a mentori szerep fontos aspektusainak 

meghatározásához. 

További 5 percben osszuk meg a csoportban az egyéni gondolatokat, mielőtt a következő 

dia segítségével összegzésre kerülne sor. 

Időtartam: 10 perc 

1L1T.2 / csoportos: Felsővezetők észrevételei a családi vállalkozásokon belüli 

mentorálásról 

Dolgozat: Mentoring in Family Firms: A reflective Analysis of Senior Executives’ 

perceptions, John Boyd, Michelle Wircenski, Nancy Upton 

Időtartam: 30 min  

Cél: véleményezzük a felsővezetők észrevételeit a különféle helyzetek kockázatainak 

értékeléséhez és próbáljunk kitalálni potenciális megoldásokat problémák 

rendezéséhez. 

 

 

2 témakör. A mentorsághoz szükséges készségek és eszközök  

1L2T 1. TEVÉKENYSÉG: egyéni tesztek: ‘Funkcionális kompetenciák’ 

+ ‘Személyes kompetenciák’ 

0.75h 

Előadás:  

 a mentoráláshoz szükséges kulcsfontosságú készségek, 

a mentorsághoz kötelezően szükséges vállalkozói 

készségek 

 szituációs és temporális fogalmak / az ezekhez 

kapcsolódó, használandó készségek 

 KKV motivációs és mentorálási ciklus 

 reflektív gyakorlatok a mentorálási helyzetben 

2 x 1h 

2. TEVÉKENYSÉG: A Planet Platform esete / csoportbeszélgetések 1 h 

A résztvevők egyénileg dolgoznak a saját reflektív naplójukon 0,5h 

 

A 2. témakör célja: Referenciakeret és formális helyzetek használatával meg kell 

próbálnunk érzékeltetni a mentorálás összetettségét. Rá kell mutatnunk arra, hogy egy 
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kapcsolat minél inkább formalizált és minél inkább méri a mentorálást, annál nagyobb a 

távolság az informális, intuitív eredetéhez képest. 

 

Az összetettség bemutatása különböző nézőpontokból; 

1. A szakirodalomból idézett mondatok a mentori vagy mentorálti nézőpontok 

leírásával  

2. A mentori/mentorálti kapcsolatból történő kiindulás; 

3. Általános mentorálási készségek, 

4. minden mentorálási kapcsolat egyszerre „szituációs” és „temporális”.  

1. Feladat: A következő tevékenység célja annak elősegítése, hogy a hallgatók vitát 

nyissanak a mentorálási kontextusban alkalmazandó különböző kompetencia-területekről. 

 

TEVÉKENYSÉG 1L2T-1 : Egyéni tesztek: „Funkcionális kompetenciák” + ”Személyes 

kompetenciák” 

Időtartam: 45 perc 

Minden hallgatónak osszuk ki a 2 táblázatot (lásd a mellékletben) és adjunk nekik 10 

percet arra, hogy töltsék ki azokat, minden tételt egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelve 

(1: egyáltalán nem fontos, 5: nagyon fontos). 

20 percet adjunk arra, hogy a csoport tagjai (6-8) osszák meg és véleményezzék az 

értékeléseiket. Soroljuk fel az 5 leggyakoribb választ. A csoport készítsen összegzést 

arról, ami a legfontosabbnak tűnik.  

Minden csoport leggyakoribb válaszait osszák meg egymás között a csoportok.  

 

A mentorálás fázisai: különböző készségek 

Bevezetjük a mentorálási folyamat különböző fázisait és minden lépést kulcs 

kompetenciákkal illusztrálunk:  

1. Az összhang kialakítása az a kezdeti fázis, amikor a mentor és a mentorált eldönti, 

hogy akarnak-e egymással dolgozni 

 Ebben a fázisban a következő készségekre van szükség: aktív hallgatás, 

empatizálás és elfogadás; nyitottság és bizalom nyújtása 

2. Az irány meghatározása az a fázis, amikor a mentor és a mentorált tisztázza, hogy 

mit szeretnének kihozni a mentorálási kapcsolatból 

 egy sor készség szükséges hozzá, beleértve az alábbiakat  

a cél meghatározása, tisztázása és kezelése; személyes projekt tervezés és 



ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership 

2014-1-HU01-KA200-002307  
INtergenerational Succession in SMEs' Transition – INSIST 

 
 

 
A projektet az Európai Bizottság támogatta. 

A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen 
tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 

14 

a mentorált konkrét célok iránti elkötelezettségének felmérése.  

 

3. Az előrehaladás a mentorálási kapcsolat központi lényege, amely a legtöbb időt és 

energiát igényli. A viselkedések további eltolódását teszi szükségessé. Ebben a 

szakaszban a mentorok és mentoráltak a következő kompetenciákkal kapcsolatos 

kérdéseket hozzák fel tapasztalataik áttekintése során: 

 az elköteleződés fenntartása 

 a mentorálási párbeszédben elegendő kihívás biztosítása 

 a mentorált segítése abban, hogy egyre nagyobb felelősséget vállaljon a 

kapcsolat kezelésében 

 rendelkezésre állás és megértés tanúsítása, segítve a mentoráltat az 

akadályokkal való küzdelemben. 

4. A lezárásra akkor kerül sor, amikor a kapcsolat meghozta vagy segített meghozni a 

kívánt eredményt, vagy amikor a mentorált elkezd túlnőni a mentoron. Gyakorlatilag 

azok a kapcsolatok is lezáródnak, amelyeket hagynak kifutni. A mentorált elhagyja 

a kényelmes mentorálási fészket.  

5. A szakmai „barátság” irányába történő elmozdulás alap kompetenciának tűnik a 

mentorálási kapcsolat jelen szakaszában. Ez tulajdonképpen a kapcsolat 

újradefiniálására való képességet jelenti a kívánt eredmény megvalósulása után.  

 

A mentorálás dimenziói és kompetencia párok  

A különböző dimenziókat felhasználva (direktív/non-direktív/gondoskodási szükséglet 

/intellektuális szükséglet) beszéljük meg, milyen pozíciókat vehet fel egy mentor a 

mentorált szükségleteivel kapcsolatban.  

2. TEVÉKENYSÉG: Határozzuk meg a releváns megközelítést a releváns mentori 

megközelítés kialakítása érdekében 

A PLANET PLATFORM esete alapján beszéljük meg, melyik mentorálási megközelítés 

lehet relevánsabb a KKV tulajdonos számára.  
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2. LECKE – A kapcsolat együttes kialakítása – törzsanyag 

 

Előfeltétel: nincs 

Mit kell tudniuk a résztvevőknek az 2. lecke végére?  

A lecke végére minden résztvevő a következő képességek birtokában legyen: 

 A használt non-verbális kommunikáció, hangok és szavak elemzésével megérti a 

kontextust 

 Képes észlelni, értelmezni és elmagyarázni, hogy a saját viselkedése hogyan tud 

kihatni a mentorálási folyamatra, 

 Meghallja a KKV tulajdonos aggodalmait, céljait, az általa vallott értékeket, valamint 

az azzal kapcsolatos hitét, hogy mit lát megvalósíthatónak, reálisnak 

 Képes erősíteni a bizalmat azáltal, hogy megtartja elkötelezettségeit és nem 

ítélkező 

 Képes azonosítani azokat a kérdéseket, amelyek aktív hallgatást és az ügyfél 

perspektívájának megértését tükrözik. 

 

A szakembereknek szóló rész a következő képességeket érinti:   

 Tisztelet tanúsítása mások észlelései, tanulási stílusa és személyes lénye iránt, 

 Rugalmasság tanúsítása a mentorálási tevékenységek során,  

 Magabiztosság demonstrálása, ha erős érzelmekkel kell megküzdeni a munka 

során, valamint az ügyfél érzelmeivel történő megbirkózás képessége. 

 

2. lecke: A kapcsolat együttes kialakítása 

Olyan biztonságos, támogató környezet kialakítása, amely kölcsönös tiszteletet és 

bizalmat eredményez:  

LO-2.1 / Annak megértése, hogyan lehet folyamatosan személyes integritást és 

őszinteséget tanúsítani. 

LO-2.2 / Mások észlelései és személyes lénye iránti tisztelet kimutatásának képessége. 

LO-2.3 / Cselekedetek támogatásának képessége, beleértve a kockázatvállalással és a 

sikertelenséggel kapcsolatos félelemmel járó cselekedeteket is 

LO-2.4 / A másokkal spontán kapcsolatok kialakítására való képesség, nyitott, rugalmas 

és magabiztos stílusban: 

- A saját ösztönökhöz való hozzáférés képessége, az ismeretlennel és a 

kockázatvállalással szembeni nyitottság, 

- a humor hatékony használata könnyedség és pozitív energia 

megteremtéséhez, elősegítve a különféle kérdések kezelését, 
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- az erős érzelmekkel való munkában magabiztosság demonstrálása; 

önirányítási képesség. 

 

2. Lecke: Tartalom és forma 

Ebben a leckében az utódlás konkrét kontextusát alkalmazzuk, de az elsődleges cél 

releváns kommunikációs szint létrehozása a mentor és a mentorált (KKV tulajdonos) között 

egy megbízható kapcsolat kiépítése érdekében, amely a fenntartható és sikeres 

mentorálási folyamat kötelező alapja. 

 

1. témakör:   

Előadás: 

 kommunikációs készségek mentorálása  

 kulcs témák az interperszonális kommunikáció terén 

 nonverbális kommunikáció és testnyelv 

 2 x 0,75 óra 

Különféle rövid gyakorlati feladatok, egyéni és a csoporttal megosztott 2 x 0,75 óra 

 

Az 1. témakör célja: 

Az első rész általános kommunikációs kérdéseket érint (formális, informális, szóbeli, 

verbális és nonverbális) illusztrálva minden, a KKV-kban használt mentorálási 

megközelítés pozitív és negatív hatásait. 

Az előadás három tevékenységet is tartalmaz azzal a célzattal, hogy a hallgatókat 

tevékenyen bevonva előkészítse őket a 2. lecke végén lévő csoportmunkára, egy, a 

következő oldalon leírt szerepjátékra. A folyamat célja, hogy áthelyezze a hallgatókat a 

gyakorlatba, hogy megélhessék a kommunikáció és kapcsolatépítés komplexitását egy 

általános mentorálási cél sikerének érdekében.  

 

Felhasználandó anyagok 

PowerPoint prezentáció: 2L1T-Kommunikációs elvek.pptx (30 dia) 

A következő tevékenységekkel kiegészítve (a részletek a pptx prezentációban találhatók) 

 

2L1T-1 Tevékenység: A kommunikáció művészet? (2. dia) – 10 perc 

Cél: A témáról való beszélgetés bevezetéséhez a következő állítást vitassuk meg: „Az 

emberi kommunikáció az egymással való érintkezés őszinte és becsületes módja”  
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2L1T-2 Tevékenység: Hogyan töltjük ki kommunikációs időnket? (3. dia) – 10 perc 

Cél: Véleményezzük, hogy ezen kommunikációk mindegyike esetében az időegyensúlyok 

megváltoztatása hogyan változtatná meg a tevékenységeket.  

2L1T-3 Tevékenység: Olvasási teszt – 10 perc 

Cél: Mutatassuk be és világítsunk rá arra, hogy gyakran milyen könnyen elsiklunk olyan 

információ felett, amely a világosan a szemünk előtt van.  

Kikérdezés: Kérdezzük meg, hogy a résztvevők szerint figyelmen kívül hagyunk-e néha 

olyan információt, amely nagyon fontos és kritikus. Magyarázzuk el, hogy, ha 

tudatosabbak vagyunk azzal kapcsolatban, hogyan hagyunk figyelmen kívül vagy 

szűrünk ki bizonyos információkat, ahogy ebben a tevékenységben bemutatjuk, ez 

segíthet abban, hogy a jövőben, fontos kommunikációk során ne tegyük ezt. 

 

2. témakör:   

Szeminárium:  

Aktív hallgatás: a KKV tulajdonos kommunikációja lényegének megértése, 

az ügyfél segítése abban, hogy ahelyett, hogy elmerülne egy történetben, 

lássa a lényeget és perspektívához jusson. 

Erőteljes kérdezéstechnika: világos, közvetlen kérdések; nyitott végű 

kérdések. 

 2 x 0,75h 

Csoportmunka különböző szerepekkel (3 alcsoport). 2 x 0,75h 

A résztvevők egyénileg dolgoznak a saját reflektív naplójukon 0,5h 

 

Felhasználandó anyag: 

Powerpoint prezentáció: 2.L2.T – aktív hallgatási/kérdezési készségek.pptx 

 

Tartalom: 1. rész – aktív hallgatás 

Az előadás első részének célja az aktív hallgatás dimenzióinak felfedezése definíciók és 

szituációk segítségével.   

2L2T-1: Aktív hallgatás-csoportmunka: 40 perc 

A résztvevők párokat alkotnak egy olyan hallgatási feladathoz, amelyben egy „beszélő” 

egy problémát vitat meg egy „hallgatóval”, aki utóbbi azt a titkos utasítást kapta, hogy 

ne figyeljen rendesen. Ezt követően a csoport tagjai értékelik a „nem megfelelő” és a 
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„megfelelő” odafigyelés aspektusait és egy szerepjátékban gyakorolják a hatékony 

odafigyelési készségek használatát.  

 

Segédanyag: a „Jó odafigyelési készségek ellenőrző lista” c. kiosztandó anyag + minden 

tanulópárnak egy indexlap (lásd a Függelékben). 

 

Leírás: Mondjuk el a résztvevőknek, hogy a következő tevékenység során az odafigyelési 

készségekről fognak tanulni. A következő utasításokat adjuk: 

 Alkossanak párokat! Minden pár egyik résztvevője beszélő, a másik pedig 

hallgató lesz. 

 A beszélő egy nemrégiben történt problémájáról fog beszélni (pl. egy, a szüleivel 

vagy barátjával kapcsolatos konfliktusáról).  

 A hallgató kap egy indexlapot és az azon lévő külön utasításokat kell követnie 

 

Tervezés  

A tevékenységhez úgy készítsük el az instrukciós kártyákat, hogy a következő 

utasításokat írjuk a kártya előlapjára, míg a hátlapján „1”, „2” vagy „3” számozással 

jelöljük azokat:  

1. Körülbelül egy percig odafigyelve hallgassa beszélgetőpartnerét. Ezt követően kezdje 

elvonni a figyelmét. Nézze meg a karóráját vagy a faliórát, tekintsen körbe, ejtse le a 

tollát, de ne tegye nyilvánvalóvá, hogy nem figyel.  

2. Figyeljen oda a partnerére, de ne értsen egyet semmivel, amit mond. Szakítsa félbe, 

amikor beszél, és mondja el, Ön szerint mit kellene tennie, attól függetlenül, hogy kér-e 

tanácsot vagy sem. Mutogasson az ujjával és próbáljon meg agresszív lenni.  

3. Figyelmesen hallgassa a beszélgetőpartnerét. Szavak nélkül próbálja érzékeltetni, 

hogy megérti őt. Nézzen a partnere szemébe és gondosan figyeljen. Ne beszéljen! 

 

Folyamat  

1. Mondjuk el a résztvevőknek, hogy e tevékenység során az odafigyelési 

készségekről fognak tanulni. A következő utasításokat adjuk:  

a.  Alkossanak párokat! Minden pár egyik résztvevője beszélő, a másik pedig 

hallgató lesz. 

b. A beszélő egy nemrégiben történt problémájáról fog beszélni (pl. egy, a 

szüleivel vagy barátjával kapcsolatos konfliktusáról).  

c. A hallgató kap egy indexlapot és az azon lévő külön utasításokat kell 

követnie  
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2. Osszuk párokra a résztvevőket és kérjük meg őket, hogy válasszanak szerepet 

(vagy adjuk ki magunk a szerepeket). Kérjük meg a beszélőket, hogy gondoljanak 

egy olyan, nemrég előfordult problémára, amiről feszélyezettség nélkül tudnak 

beszélni (azaz nem túl személyes vagy bizalmas). 

3. Osszuk ki a hallgatóknak készített instrukciós kártyákat és kérjük meg őket, hogy 

ne mutassák meg ezeket a beszélőknek, mielőtt erre kérnénk őket. Kérjük meg 

a párokat, hogy kezdjék el a beszélgetést és jelezzük előre, hogy három perc 

múlva megállítjuk őket.  

4. Három perc múlva hívjuk össze a csoportot és tegyük fel a következő kérdéseket:  

a. Beszélők, mennyire figyelt oda Önökre a beszélgetőpartnerük? Úgy 

érezték, hogy megért Önöket? Miért érezték így vagy miért nem?  

b. Hallgatók, hogy érezték magukat a szerepükben? 

5. Most kérjünk meg néhány hallgatót, hogy olvassák fel a kapott utasításokat. 

Biztosítsuk a beszélőket arról, hogy a hallgatók a kapott utasítások szerint 

viselkedtek, nem a beszélők által mesélt történetek befolyásolták 

viselkedésüket.  

6. Kérjük meg a csoportot, hogy sorolják fel, milyen módokon árthat a hallgató a 

kommunikációs folyamatnak. Írjuk fel az „ártó” és „segítő” címszavakat egy lapra 

és az első kérdésre kapott válaszokat jegyezzük be az „ártó” címszó alá. Amikor 

készen van az első lista, gyűjtsünk olyan viselkedésmódokat, amelyek segíthetik 

a kommunikációt. Például:  

 

Ártó Segítő 

A távolba nézés Szemkontaktus kialakítása 

Közbeszólás Aggodalom kifejezése 

Olyan megjegyzések, amelyek nem 

kapcsolódnak a beszélő témájához 

Tisztázó kérdések feltevése 

Oda nem figyelés demonstrálása Visszajelzés adása 

 

7. Amikor a listák elkészülnek, győződjünk meg arról, hogy a „segítő” viselkedések 

listája tartalmazza a nonverbális készségeket, mint pl. a testnyelvet (pl. 

szemkontaktus létrehozása, közelebb hajolás a beszélőhöz), valamint a beszélő 

testnyelvére való odafigyelést (pl. arckifejezés, hangtónus). Magyarázzuk el, hogy 

ez a lista az „aktív hallgatást” írja le, ami többet jelent annál, hogy meghalljuk, 

amit a másik mond; azt jelenti, hogy megpróbáljuk megérteni a másik 

mondanivalója hátterében meghúzódó érzelmeket és érdeklődést mutatunk a 
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beszélő mondandója iránt. Írjuk a lap tetejére az „Aktív hallgatási készségek” 

feliratot. 

8. Adjuk a következő utasításokat az aktív hallgatáshoz:  

a. Koncentráljunk arra, amit a másik ember mond.  

b. Figyeljünk oda a beszélő szavainak hátterében meghúzódó nonverbális 

jelekre és érzésekre.  

c. Annak ellenőrzéseképpen, hogy jól figyeltünk-e, kérjünk visszajelzést 

(ahogy a két korábbi tevékenység során is). Ismételjük meg a beszélő 

megjegyzéseit a saját szavaival, anélkül, hogy saját véleményünket 

hozzáadnánk.  

 

Tegyük fel például, hogy egy fiatal apa, Tyrone, a gyereke anyai nagymamájáról a 

következőt mondta: „Lamika anyja akkora egy nagy ….! Ahogy belépek az ajtón, rögtön 

kritizálni kezd!” Egy hallgató, Ike, a következőképpen reagálhat erre: „Hagyd már békén 

Mrs. Johnson-t, ember! Rengeteget tesz a fiadért! Nélküle nem boldogulnátok!” Tyrone 

helyében mit gondolnánk erről a válaszról? Ike alkalmazta az aktív hallgatást? Mit 

érezhet szerintünk Tyrone? Mennyire hangolódott rá Ike Tyrone érzéseire?  

 

A válaszok azt kell, hogy mutassák, hogy Ike nagyon hitvány hallgatóság volt. Az Ike-vel 

folytatott beszélgetés után Tyrone még frusztráltabb lesz. Még akkor is, ha van is valami 

abban, amit Ike mond, Tyrone nem fogja tudni meghallani. Kérdezzük meg mit 

mondhatott volna Ike Tyrone-nak, amiből kiderült volna, hogy tényleg próbálja megérteni 

Tyrone érzéseit. Ike új válaszai ehhez hasonlóak lehetnek: „Szóval úgy érzed, hogy Mrs. 

Johnson zaklat téged?” 

 

9. Mutassunk rá, hogy a mondottak parafrazálásával (azaz ugyanannak az 

üzenetnek más szavakkal való megfogalmazásával) ellenőrizhetjük, hogy jól 

értettük-e a mondottakat. Amennyiben félreértettük, a beszélgetőpartnerünk 

kijavíthat és világosabban elmagyarázhatja, amit mondani akar. Ha jól értettük, 

beszélgetőpartnerünk megtudja, hogy rendesen figyeltünk.  

10. Osszuk ki a „Jó odafigyelési készségek ellenőrző lista” c. kiosztandó anyagot. 

Kérjük meg a résztvevőket, hogy, ha a lapon lévő listában szerepel olyan 

bejegyzés, amely nincs az ellenőrző listán, írják hozzá.  

11. Kérjünk meg két önként jelentkezőt, hogy szerepjátékban adjanak elő egy másik 

beszélgetést az egész csoportnak. Ezúttal az egyikük a beszélő, a másikuk pedig 

jó hallgató lesz. Kérjük, hogy a hallgató próbálja meg a tevékenység során 

azonosított technikákat használni.  

12. A szerepjáték után tegyük fel a következő kérdéseket:  
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13. Szereplők, milyen volt Önök számára az élmény?  

14. Közönség, mit gondoltak a hallgató készségeivel kapcsolatban?  

15. Milyen készségeket használt?  

16. Mit csinálhatott volna a hallgató annak érdekében, hogy még hatékonyabb 

legyen?  

17. Ha a hallgató sok konstruktív visszajelzést kap, kérjük meg a szereplőket, hogy 

játsszák el újra a párbeszédet. Kérjük meg a csoportot, hogy a második 

szerepjátékra is reagáljanak. 

18. Fejezzük be a megvitatandó kérdésekkel.  

 

Megvitatandó kérdések: 

1. Emlékszik-e olyan, a jelen programon kívüli élményre, amikor beszélgetőpartnere 

nem figyelt Önre?  

2. A mostani gyakorlat után hogyan értékelné saját odafigyelési készségeit a 

barátaival, családjával vagy munkatársaival folytatott beszélgetésekben?  

3. Mi az őszinte véleménye az aktív hallgatásról? Tervezi, hogy valaha is használni 

fogja? Hogyan fogja használni a valós életben?  

4. Hogyan tudna az aktív hallgatás hasznára válni a gyereknevelésben? (Ez a 

készség nagyon beválik, ha a gyermek valamiért izgul, vagy megoldandó 

problémája van.)  

 

Ez után a tevékenység után a hallgatók tudatában lesznek annak, hogy milyen hozzáállás 

térhet el a szabálytól. A következő lépés a negatív odafigyelési szokások felfedezéséről 

szól, a rossz szokások tudatosítása érdekében. 

 

Tartalom: 2. rész – Kérdésfeltevési készségek  

Emlékeztetőnek egy gyors áttekintés a különböző típusú kérdésekről 

(nyitott/zárt/rákérdezés) és a „Tölcsér” folyamatról az interjú levezetéséhez, amellyel a 

beszélgetést ellenőrizni és értékelni lehet.  

Ezt követően a GROW modell részletes bemutatása a kérdezési folyamat megértése 

érdekében. 

Tegyük tarsolyunkba: Mentorálás a GROW-val 

Mindig ajánlott, hogy a mentorok úgy alkalmazzák az eszközt, ahogy a foglalkozás 

szempontjából megfelelő; például sok jelölt úgy érkezik a kezdeti alkalmakra, hogy 

nincsenek világos céljaik, és ennél fogva gyakran van szükség némi kutatást végezni a 
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jelenlegi helyzetükkel kapcsolatban, mielőtt kiderül, hogy melyek azok a célok, amelyek 

eléréséért dolgozunk.  

Ezen kívül nem szabad megengednünk, hogy a modell idő előtti konklúziók levonására 

kényszerítsen minket a foglalkozásokon pl. azáltal, hogy túl gyorsan terel a cselekvés 

irányába, mielőtt még minden lehetőség megbeszélésére és tanulmányozására került 

volna sor. 

Mindent összevéve úgy tűnhet, hogy a GROW hasznos coaching/mentorálási eszköz, 

amit azonban kiindulási pontként kellene használni, és minden foglalkozás alkalmával 

felül kellene vizsgálni. A modell értékes és világos utat kínál, amely mind a mentornak, 

mind a jelöltnek segíthet abban, hogy a mentoring folyamaton belül tisztázzák 

álláspontjaikat, de amelyen navigálni kell a megfelelő technikák használatával, lehetővé 

téve a mentor számára, hogy oly módon világítsa meg és élénkítse a folyamatot, ahogy 

az adott egyén számára megfelelő.  

 

Illusztráljuk ennek a videónak a segítségével: Példaként rajzfilm = 

https://www.youtube.com/watch?v=tnm3VwfX7Gs 

Magyarázatként rajz: https://www.youtube.com/watch?v=zHgQWjcg68Y 

L2-2 Tevékenység: Mentorálási gyakorlat = 2 alkalom x 10 perc = 20 perc 

4 tagú csoportokkal (mentor + mentorált + 2 értékelő) 

A mentoráltak valamely olyan helyzetükről beszélnek, amellyel kapcsolatban 

mentorálásra van szükségük (személyes kihívás vagy egyéb, a szakmai életből vett 

nyersanyag). 

7 perc beszéd + 3 perc kikérdezés // váltás /a mentorból+ mentoráltból értékelők 

lesznek. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tnm3VwfX7Gs
https://www.youtube.com/watch?v=zHgQWjcg68Y
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3. LECKE – Tudatosítás az átadás előkészítésének elősegítéséhez - 
Törzsanyag  

 

Előfeltétel: más INSIST modulok sikeres teljesítése és értékelése 

A lecke végére minden résztvevő a következő képességek birtokában legyen: 

 Megérti és az ügyfél számára meg tudja határozni, melyek az ügyfél háttérben 

meghúzódó aggodalmai és mik a különbségek a tények és az interpretáció között, 

 Folyamatosan tud összpontosítani arra, hogy mi fontos az ügyfélnek az átadási 

folyamatban, 

 Hatékony mentorálási tervet tud kifejleszteni és fenntartani átadási tervek 

kidolgozásához. 

 

A szakembereknek szóló rész a következő képességeket érinti:   

 Ráveszi az ügyfelet arra, hogy alternatív megoldásokat fedezzen fel, lehetőségeket 

értékeljen és ezekkel kapcsolatos döntéseket hozzon  

 Bemutatja azt a képességet, hogy a figyelmet folyamatosan arra tudjuk 

összpontosítani, ami az ügyfél számára legfontosabb az átadási folyamatban (a 

különböző átadási forgatókönyvekkel kapcsolatos tudatosság, realisztikus KKV 

valorizáció, potenciális új tulajdonosokkal való kapcsolat minősége). 

 Folytonosságot biztosít a KKV tulajdonos számára az egyes alkalmak között azáltal, 

hogy az átadási folyamat mentorálási tervén tartja a figyelmet és előkészít a 

tárgyalási folyamatra.  

 

3.Lecke 

A tudatosítás képessége céltudatos tevékenységek tervezésének elősegítése 

érdekében  

L0-3.1 Annak képessége, hogy a KKV tulajdonos számára azonosítsuk a háttérben 

meghúzódó aggodalmait, a tények és interpretációk közötti különbségeket, a 

gondolatok, érzések és cselekedetek közötti meg nem feleléseket és rávegyük az 

ügyfelet arra, hogy alternatív megoldásokat fedezzen fel, lehetőségeket értékeljen és 

ezekkel kapcsolatos döntéseket hozzon.  

LO-3.2 Hatékony mentorálási terv kidolgozása és fenntartása olyan átadási tervek 

kialakítása céljából, amelyek eredményei elérhetők, mérhetők, konkrétak és 

céldátumokat tartalmaznak (beleértve a KKV tulajdonosfüggőségét is).  

LO-3.3 Annak képessége, hogy a figyelmet folyamatosan arra tudjuk összpontosítani, 

ami az ügyfél számára legfontosabb az átadási folyamatban (a különböző átadási 

forgatókönyvekkel kapcsolatos tudatosság, reális KKV valorizáció, potenciális új 

tulajdonosokkal való kapcsolat minősége) és folytonosságot biztosítsunk a KKV 
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tulajdonos számára az egyes alkalmak között azáltal, hogy az átadási folyamat 

mentorálási tervén tartjuk a figyelmet és előkészülünk a tárgyalási folyamatra. 

 

A 3. lecke során a hallgatók ilyen típusú feladatokat kapnak: 

1. Az esetekkel kapcsolatos egyéni munka: Az előző modulokból és a jelen Mentor 

modulnak az előző leckéiből elsajátított tudást és készségeket felhasználva, a 

rendelkezésére bocsátott esetek és meglévő kutatási munkák alapján, a 

hallgatónak reflektálnia kell a legfőbb, a KKV tulajdonos által az átadáshoz 

támogatott kérdésekre annak érdekében, hogy képes legyen azonosítani a 

kudarcok kockázatának általános helyzetét. Ez az egyéni munka az értékelés részét 

képezi és a 3. lecke legelejére készül. 

2. Kollaboratív munka: a hallgatóknak csoportokban, egyes eseteken belül, 

problémákat kell megosztaniuk és megbeszélniük egymással a csoportos 

problémamegoldás képességének erősítése érdekében. Reflektálniuk kell az e 

tapasztalat során szerzett öntanulási képességről. 

3. Csoportmunka: élő foglalkozás alatt, csoportokban, szerepjátékként „KKV 

tulajdonosként”, „mentorként” vagy „értékelőként”, az esetek kontextusában 

találkoznak potenciális kockázatokkal és problémákkal. Szimulálniuk kell a KKV 

tulajdonossal való mentorálási találkozást a gyakorlatba ültetendő mentorálási 

ciklus különböző szakaszaiban. A tanár kijelöl a reflektív naplókra való reflektálásra 

szánt időt. 

 

1. témakör: 

Mentorálási módszer a KKV tulajdonosnak az átadáshoz való 

támogatásához / 1. fázis 

 

Egyéni munka: (az esetek és minden rendelkezésre álló kutatási 

anyag alapján): 

„Melyek a sikeres átadás alapjául szolgáló meghatározó tényezők 

és hogyan segítheti a mentorálás a kudarc kockázatának 

csökkentését a cég számára, valamint a foglalkoztatás 

fenntarthatóságát.” 

A létező kutatási munkák és az esetek alapján a hallgató egyénileg 

fogalmazza meg válaszát esszé formájában. 

1 – 2 hét 

Az esetekkel kapcsolatos előkészítő munka / a foglalkozás előtt 

megosztandó a csoporttal: (kollaboratív eszközök / wiki-k, drive-ok, 

online foglalkozások, fórum…) használata, a kiosztott esetek 

1 hét késés 

<> 4h csoportmunka 
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egyéni átolvasása, a csoporttal a KKV tulajdonost támogató 

megközelítés megosztása 

Kérdés: A felsorolt esettanulmányokkal kapcsolatban – még akkor 

is, ha az átadás sikeresnek tűnik vagy azt a KKV tulajdonosok 

sikeresnek állítják be – határozzuk meg és beszéljük meg a 

megvalósított megoldások gyenge pontjait és a vállalat 

fenntarthatóságát veszélyeztető potenciális kockázatokat a 

következő esetekben: 

- Pillar, 

- Podium  

- Planet Platform.  

0,5h 

felülvizsgálat/csoport 

Szeminárium: Az utódlástervezés legfőbb kihívásai 

Tudatosítás: a közvetlen célon túlmenően kutassunk tanulással és 

megosztással, és foglalkozzunk problémamegoldással különféle 

területeken: 

 patrimónium stratégia,  

 egyéni perspektíva, 

 a tulajdonos szervezet függése;  

 hogyan támogassuk a megfelelő célok tisztázását és 

felülvizsgálatát, biztosítva a célok és a kontextus közötti 

megfelelést. 

 2 x 0,75h 

 

Az esettel kapcsolatos csoportmunkák (4-6 hallgatóból álló 

csoport) 

Értékeljék a helyzetet és képzeljék el a mentorálási megközelítést. 

A legfontosabb dimenziókat használva sorolják fel a kockázati 

tényezőket és adják meg a KKV tulajdonosi profilját annak 

értékeléséhez, hogy minden feltétel adott-e a sikeres 

mentoráláshoz  

Esettanulmány: Planet Platform  

2 x 0,75h 

A résztvevők a saját reflektív naplójukon dolgoznak 0,5h 

 

2. témakör: Mentorolásári módszer a KKV tulajdonos átalakulással 

kapcsolatos támogatására / 2. fázis 

 

A foglalkozás előtt a csoportok eredményeinek és az általuk tapasztalt 

nehézségeknek a megosztása 

0,5h 
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A sikeres mentorálási kontextus kialakítása érdekében mindegyik 

csoport 5 percben reflektáljon a kontextusban azonosított 

nehézségekkel kapcsolatban. 

A végső csoportmunkához a Global Synthesis esetét használjuk. 

Szeminárium:  

Tudatosítás: a közvetlen célon túlmenően kutassunk tanulással és 

megosztással és foglalkozzunk problémamegoldással egyéb 

területeken: 

 vállalkozás valorizáció, 

 kulcsfigurák jövőbeni folyamatokhoz, 

 kapcsolatfejlesztés a jelöltekkel, 

 az előrehaladás felülvizsgálata, ügyfélválasztások biztosítása, 

 az egész folyamat hatékonyságának figyelemmel követése, 

 mentorálási visszajelzés. 

2 x 0,75h 

Csoportmunkák különböző esetekkel (folytatás) 

Cél:  

A Planet Platform eset felhasználásával / Első mentori találkozó Peter 

Pembertonnal 

Csoportonként, 4-6 személy: (szerepjáték = 1 hallgató (KKV 

tulajdonos) + 1 hallgató (mentor) 

Cél: 10 perc Első találkozás, amely során a mentor feltérképezheti, 

milyen fázisban áll az átadás és megpróbálja Petert alkalmassá tenni 

a megosztásra.  

Előkészület: 20 perc 

- 1 alcsoport előkészíti Petert az interjúra (gondterhelt a belső 

problémákkal kapcsolatban, stb.…) 

- 1 alcsoport előkészíti a mentort arra, hogy lefolytassa az interjút 

és tudatosítsa Peterben, milyen hozzáadott értékekkel járhat a 

mentorálás az ő helyzetében. 

- 1 alcsoport az értékelési folyamaton dolgozik (a 

kommunikációs készségek korábbi kritériumainak 

használatával / a nonverbális nyelv dekódolásával) és Peter 

saját kommunikációs képességeit használja Peter 

meggyőzéséhez. 

2 x 0,75h 
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Kikérdezés: Tíz perces kikérdezés után az értékelő alcsoport 

megosztja észrevételeit, hogy beszélgetést kezdeményezzen a 

nehézségekkel és a jó pozícióval kapcsolatosan. Végső megosztás a 

csoportokon belül. 

Anyagsegédlet csoportonként: Video készülék az interjú rögzítéséhez + 

laptop az eredmények csoporton belüli megosztásához  

A résztvevők egyénileg dolgoznak a reflektív naplójukon  0,5h 

 

Az egyéni reflektív naplók társak általi értékelése  0,5h 

 

4.2. Esettanulmányok és/vagy példák 

A képzési modul tananyagában használhatunk esettanulmányokat és példákat, amelyek 

sok esetben keretbe foglalhatók.  

- Pillar, 

- Podium  

- Planet platform. 

 

4.3. Vizualizáció és további szakirodalom 

A képzési modul tananyagának egészében ábrákat, táblázatokat és egyéb vizuális 

prezentációs eszközöket használhatunk a jobb megértés elősegítése és a tárgyalt 

témákhoz/kérdésekhez való kontextus biztosítása érdekében.   

Learning Alliances: Tapping Into Talent  

David Clutterbuck  

CIPD Enterprises © 1998 

ISBN:9780852927496 

 

The situational Mentor : an International Review of Competences and Capabilities in 

Mentoring 

David Clutterbuck és Gill Lane 

GOWER Book 

ISBN 0 566 08543 7 

http://www.books24x7.com/toc.asp?bookid=4521
http://www.books24x7.com/search.asp?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=David%20Clutterbuck
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Mentoring: Creating Connected, Empowered Relationships. 

Schwiebert, Valerie L.(2000) 

ISBN: ISBN-1-55620-223-7 

 

The Handbook of Mentoring at Work: Theory, Research and Practice 

Bell-Rose Ragins, Kathy E. Kram // Sage Publications 2007 

ISBN : 978-1-4129-1669-1 

 

Everyone Needs a Mentor 

Davis Clutterbuck 

Emerald, 2014 

 

Coaching and Mentoring, Theory and Practice 

Bob Garvey, 

SAGE, 2014 

 

Coaching and Mentoring for Business 

Grace McCarthy, 

SAGE; 2014 

 

Advising Family Enterprises; Examining he Role of Family Firm Advisors 

SAGE: Family Business Review 

 

http://c.ymcdn.com/sites/www.ffi.org/resource/resmgr/FFI_on_Friday/ffi-vol4-34-

editorial.pdf    

Demand of mentoring among SMEs 

BIS Research Paper 158. szám 

http://c.ymcdn.com/sites/www.ffi.org/resource/resmgr/FFI_on_Friday/ffi-vol4-34-editorial.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.ffi.org/resource/resmgr/FFI_on_Friday/ffi-vol4-34-editorial.pdf
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/263

226/demand_for_mentoring_among_SMEs.pdf  

 

4.4. Következtetések 

A Következtetések részben „kötjük meg az adott lecke szálait”. A Következtetések érintsék 

a leckében tárgyalt összes témát. 

 

 

5. Reflektáló kérdések 

A modul végén fontos, hogy reflektáló kérdések segítségével átismételjük a modult. Olyan 

kérdésekre van szükség, amelyek segítségével a hallgatók/gyakornokok reflektálhatnak 

mind a tanultakról, mind a teendőkről. Olyan kérdéseket is feltehetünk, amelyek ösztönzik 

a konkrét modulban tanult elvek további alkalmazásáról való elmélkedést. A kérdések a 

későbbiekben legyenek relevánsak e-learning modulok és vizsgaeljárások kidolgozásához 

is.  

 

 

6. További információk és referenciák a tanulási, tanítási és értékelési 
tevékenységekhez  

Ide illesszen be bármely olyan releváns információt, amely támogatja a hivatalos képzési 

kurzus meghatározását. 
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