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Bevezető 

Köszönöm, hogy letöltötted ezt a rövid anyagot! Ebben szeretném bemutatni, hogy 

milyen szempontokat veszünk figyelembe akkor, amikor egy-egy Partnerünknél 

kialakítjuk a belső képzési folyamatot. 

Bízom abban, hogy ez a jegyzet segítségedre lesz céged/szervezeted belső képzési 

folyamatainak felépítésében. 

Kircsi Levente, DOBEDU szakmai vezető 

Mit jelent az onboarding kifejezés? 

Az onboarding több mint egy betanulási 

program. Szélesebb és hosszabb távú 

folyamat, amelynek segítségével az új 

munkatársak könnyebben integrálódnak és 

válnak a csapat részévé, hosszabb távon 

elköteleződve a szervezet iránt. Az 

onboarding már az első munkanap előtt 

elkezdődhet és akár az első év végéig is eltarthat. 

A hatékony onboarding folyamatnak van egy dominó-hatása: biztosítja az új 

munkatársat arról, hogy örömmel fogadják és megfelelően felkészítik a munkakörére, 

ez kellő önbizalmat és tudást ad, hogy beilleszkedjen a szervezetbe, valamint lehetővé 

teszi a vállalatnak, hogy folytassa küldetése megvalósítását. 

Az Onboarding folyamaton belül a BETANULÁSI PROGRAM célja, hogy a munkatársak 

megértsék és elsajátítsák a szervezet vízióját, küldetését és céljait, megismerjék a 

szervezet felépítését, a napi munkavégzéshez szükséges általános alapismereteket, 

valamint a szervezetre jellemző speciális, pozícióhoz tartozó szakmai ismereteket. 
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ALAPELV 1. - Lyukas vödör hatás 

A Lyukas vödör hatás a legtöbb szervezet életében 

jelen van. Amíg egy szervezetben kevesen vannak a 

kommunikáció gyors, az információ az első számú 

vezetőtől érkezik. Tőle hallgathatjuk meg a cég 

vízióját, küldetését, céljait stb. Egy növekvő, 

többszintű szervezetben a minőségi személyes 

oktatásra egyre kevesebb a lehetőség, így az 

információ változhat, néha más jelentést kap. Ezért 

hallhatunk ilyen mondatokat egy szervezetben: 

- „nem tudtam, hogy ez azt jelenti” 

- „én ezt máshogy szoktam csinálni” 

- „erről még nem is hallottam” 

- „nem tudom, hogy kihez forduljak” 

 

Mi a DOBEDU®-nál arra törekszünk, hogy egy olyan, lehetőleg automatizált képzési 

folyamatot dolgozzunk ki, amelyben a víziótól a folyamatokon át a részletes feladatokig 

adjuk át a szükséges ismereteket a munkatársaknak. Ezzel növeljük az eredményt és 

minimumra csökkentjük a „lyukas vödör” effektust! 

ALAPELV 2. - Tudás vs. Tudásátadás 

A cégekben, szervezetekben rengeteg tudás halmozódik fel. 

Nagyon sokszor ez a tudás a fejekben, jobb esetben 

dokumentumokban van eltárolva. Ha ezeket a 

dokumentumokat megosztjuk az új munkatársakkal, az még 

nem jelenti hogy át is adtuk a tudást, hiszen ebből hiányzik 

minden módszertani elem, ami az oktatást jellemzi. A képzési rendszer tervezésekor át 
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kell gondolni, hogyan adjuk át az adott információt, mihez használhatunk videókat, 

mikor van szükség írásos formátumra, vagy minőségi személyes oktatásra. 

ALAPELV 3. – Megfelelő információ a megfelelő időben 

Fontos, hogy nem lehet mindent egyszerre ráömleszteni az újonnan érkezőkre, hanem 

fokozatosan kell átadni a megfelelő információt a megfelelő időben. 

 

Ezért érdemes felépíteni egy folyamatot, amely tudás átadásból és számonkérésből áll. 

Az ilyen mérföldköveknél pontosan meg kell határozni az elvárt tudást és az esetleges 

következményeket. 

ALAPELV 4. - Tanulás a MIÉRT-től a HOGYAN-ig 

Fontosnak tartom, hogy a tanulás/betanulás a MIÉRT-

ektől kezdve történjen, tehát a Miért dolgozunk? 

kérdésre adjuk meg a választ. Ha egy új munkatárs 

belép a szervezetbe, először meg kell értenie hol van, 

mi ez a szervezet, honnan jön és hova tart, milyen 

értékrend alapján dolgozik és milyen értéket teremt 

ügyfeleinek, beszállítóinak, munkatársainak. Ha ezt 

megérti, össze tudja kapcsolni a saját munkáját a 

szervezet céljaival, az ’öncélú’ munkavégzés helyett 

’értékteremtő’ munkavégzéssel tölti az idejét. Ennek a résznek a célja, hogy a 

munkavállaló azonosulni tudjon a számára is fontos értékekkel. 

Ezt követi a Hogyan dolgozunk? rész, ami a szervezet felépítéséről, folyamatairól és 

eszközeiről szól, tehát mindarról amit a napi munkavégzéshez használ. 

1. 2. 3. 4. 9. 
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ALAPELV 5. – Csak a lényeget! 

A DOBEDU® képzések a tartalékidőre építenek. Legtöbbször nincs 1-2 óránk arra, hogy 

leüljünk tanulni, de mindig van 3 percünk az ebéd előtt, várakozva egy tárgyalásra, 

kávészünetben vagy a buszon ülve. Mi arra bátorítjuk a résztvevőket, hogy ekkor 

nyissák ki a DOBEDU®-t és nézzenek meg egy-egy videót. 

 

ALAPELV 6. – Rövid videók 

Miért videó? Mert a felmérések azt mutatják, hogy 

az üzenetek megértése és megtartása sokkal 

nagyobb arányban megtörténik, ha audiovizuálisan 

kapjuk meg az információt, mintha csak 

hallgatnánk vagy olvasnánk. 

És pont ezért vesszük rá a szervezetek vezetőit, 

hogy kamera elé álljanak, mert ’tanítva tanulsz’ elv 

alapján, a vezetők is jobban megértik saját vállalatukat. Ha tanítanunk kell azt, amit 

napi szinten végzünk, jobban felkészülünk rá, beleássuk magunkat a témába és végül 

jobban megértjük mit is csinálunk valójában. 

 

Összefoglalás 

Ha egy szervezetben képzési rendszerben gondolkodunk, akkor nem elég egy 

e-learning szoftvert megvásárolni. Fontosabb az, hogy szervezetben létrejövő 

tudásbázist szétválasszuk egyszerű információra, ami átadható pl. egy online 

rendszeren keresztül és személyes interakciót igénylő tudásra, amihez az e-learning 

rendszer segítségével szabadítjuk fel az ebben közreműködő vezetők idejét. 

1. ábra Az információ megértésének szintjei 
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Mi történik akkor, ha így hozunk létre egy képzési rendszert?  

1. Csökken a betanításra fordított személyes vezetői idő. 

2. A betanulási idő jelentősen csökken. 

3. Mérhető és számon kérhető lesz a tanulási folyamat, eredménye beépülhet a 

teljesítmény értékelésbe. 

4. Mindenki pontosan tudja, hogy mikor mit kell csinálnia. 

5. Nő a munkatársak lojalitása, ezáltal a vállalat munkaerő megtartási képessége. A 

DOBEDU® rendszerben megkapják azt a támogatást/információt, hogy pontosan 

kinek mit kell csinálnia, a saját munkájuk milyen hatással van az egyes részlegek 

munkájára és az egész szervezet eredményességére. 

 

 

Kapcsolat 

 

KIRCSI LEVENTE 
szakmai vezető 
 
www.dobedu.com 
levente.kircsi@dobedu.com 

 
[DO] Mit kell csinálni? - [BE] Közös értékrend. - [EDU] Erre tanítunk másokat is. 

 
 




