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FORINTOS KLÁRA 

Készségfejlesztő tréningek tapasztalatainak 
elemzése a hallgatói visszajelzések tükrében 

A humánfejlesztés egyik sarkalatos pontja ma a hatékony képzés, ezen belül is 
kiemelt fontossággal bírnak a készségfejlesztő tréningek. Az angol „training” 
kifejezést leginkább a magyar képzés szóra fordíthatnánk, azonban a hazai ha-
gyományokban gyakoribb a „tréning” szó „tapasztalati tanulás” jelentése. 

A tréningcsoport elnevezés a „Basic Skill Training Group”, azaz az alapvető 
készségfejlesztő csoport kifejezésből származik. A módszer kidolgozása és al-
kalmazása, eredetileg Kurt Lewin nevéhez fűződik. Lényege, hogy a személyiség 
így sokkal eredményesebben formálható és a képességek, készségek sikeresebben 
fejleszthetők csoportos helyzetben, csoportdinamikai eszközök felhasználásával. 
Természetesen döntő fontosságú a tréner személye, hiszen széleskörű profesz-
szionális tevékenysége során megfelelő emberi kapcsolatteremtő képességgel, 
komoly empátiakészséggel kell rendelkeznie. A tréning sikere nagymértékben 
függ attól, hogy a tréner mennyire tudja magát elfogadtatni a csoporttal, mennyi-
re hiteles személyiség, milyen kommunikációs készséggel rendelkezik. A humor 
és a jó tervezés ugyancsak alapvető feltétele a sikernek. 

A különböző képzési formáktól eltérően a tréning a tanulás, gyakorlás, al-
kalmazás, értékelés folyamatát kell, hogy tartalmazza, illetve a struktúra körfor-
gása a biztosítéka annak, hogy a program minden szakasza gyakorlati hasznos-
sággal bír és valóban készségfejlesztéssel jár.  

Tekintsük át röviden, hogy a tréning módszerével milyen készségek, képes-
ségek fejlesztésére van lehetőség, amelyet ma a nagyvállalatok, cégek, intézmé-
nyek megcéloznak. Pl. vezetői készségek fejlesztése, ahol a résztvevők megisme-
rik a vezetési stílusokat és kipróbálják azok helyzet és személyiségfüggő műkö-
dését. A csoportdinamikai tréningeken előtérbe kerül a közös szervezeti célokért 
együtt dolgozó csapatlégkör kialakítása, a csoportvezetési technikák elsajátítása. 
Rendkívül fontos a konfliktuskezelés képességének fejlesztése, ahol a résztvevők 
megismerik a különféle konfliktuskezelési módokat és szituációs gyakorlatokon 
keresztül vizsgálják a megoldási alternatívákat, elsajátítják az asszertív magatar-
tás képességét. 

Ugyancsak célirányosan szerveznek tréningeket a tárgyalási készségek, a 
stresszkezelés, az időgazdálkodás képességének avagy a válságmenedzselés ké-
pességének fejlesztésére. 

Intézményünkben az elsajátított elméleti anyagra épülve (pl. kommunikáció-
elmélet, személyiséglélektan, szociálpszichológia stb.) a tréningek egyrészt a 
csapatszellem kialakítását, az együttműködési készségek fejlesztését, az önisme-
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ret, önbecsülés, tolerancia és elfogadás képességét célozzák meg, komoly fi-
gyelmet fordítva a csoportdinamikai folyamatokra. 

A másik deklarált cél (kommunikációs tréning): a kommunikációs képessé-
gek fejlesztése, kreatív gondolkodásmód, konfliktuskezelés, tárgyalástechnika, az 
aktív figyelés és önkifejezés szituációs gyakorlatokban történő feldolgozása. 

A Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetben folyó képzésnek 
szerves részét képezik a fenti készségfejlesztő tréningek. Elemzésünkben átfogó 
képet kívánunk adni az elmúlt időszakban folyó csoportdinamikai, illetve kom-
munikációs tréningek tapasztalatairól a hallgatói visszajelzések fényében. 

Ennek megfelelően konkrétan 523 kérdőívet dolgoztunk fel, és tesszük ezt 
folyamatosan a bejövő visszajelzések alapján. 

A kérdőívek alapján a hallgatók 7 fokú skálán értékelik a tréning hasznossá-
gát, majd annak erősségeire és gyengeségeire, illetve lehetséges veszélyire mu-
tatnak rá. Külön értékelik az illető tréner munkáját, továbbá számot adnak arról 
is, hogy mire emlékeznek szívesen vissza az együtt töltött két nap során, illetve 
milyen változásokat tapasztaltak önmagukon a tréning hatására. Arra is rákérde-
zünk, hogy mi az amit szívesen „elfelejtenének”, vagy nem tudtak azonosulni 
vele. 

Fontos visszajelzés számunkra az is, hogy a jövőben hány százalékuk kíván 
újabb tréningen részt venni, illetve milyen jövőre vonatkozó javaslataik vannak. 
Így – élő és folyamatos kapcsolatban maradva az általunk oktatott hallgatókkal – 
fejleszthetjük tovább a tréningek tartalmi oldalát és szervezeti struktúráját, mind 
jobb és jobb megoldási változatokhoz juthatunk a tréningek tantervben elfoglalt 
helyét illetően. Világosan látható, hogy a hallgatók egyre jobban igénylik azokat 
a tárgyakat, amelyek a praxis irányába mutatnak, és segítik a fent említett kész-
ségek fejlesztését mint (pl. kommunikációs készség, konfliktus kezelés, tárgyalás 
technika stb.). Célunk tehát, hogy a bevezető, illetve az elméleti tárgyakra épül-
ve, azokkal szerves egységben hatékonyan működjenek a tréningek. 

A fenti, előzetes megjegyzések után, vizsgáljuk meg konkrétan a beérkezett 
kérdőívek alapján a hallgatói véleményeket és összegezzük illetve súlypontozzuk 
az egyes kérdésekre adandó válaszok alapján a különböző visszajelzéseket és 
elemezzük azok tanulságait. 

1. A hallgatók több, mint fele (52%) a foglalkozások hasznosságát a 7 fokú 
skálán maximálisnak ítélte, amely jól mutatja számunkra azt a fontos dolgot, 
hogy a résztvevők a tréningek idejét 88%-ban értékesen eltöltött tanulási lehető-
ségként élik meg. A hasznosság átlagértéke 5,27 (0-6 választási lehetőségek kö-
zött). 

2. „A trénig legfőbb erőssége” kérdésnél megjelenő válaszkategóriák: „ön-
magunk és mások jobb megismerése”, „nyitottság növekedése”, „kapcsolatterem-
tési készség javulása”, „kommunikációs készség fejlődése”, „a csoport kialakulá-
sa és fejlődése”, „konfliktus és problémamegoldás”, „oldott és bizalomteli han-
gulat”. Első helyen az ismerkedés és csoportformálás 342 válaszadónál jelenik 
meg a tréning erősségeként, ami azt jelenti, hogy a hallgatók 76%-a (különösen a 
csoportdinamikai tréning esetében) a deklarált célt tekinti a tréning egyik legfon-
tosabb pozitív vonásának. Ugyancsak nagy számban (241) szerepelnek a valami-
lyen kommunikációs készségek fejlesztése, amely ugyancsak a kiemelt, elérendő 
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céljaink között szerepel. Ezek az arányok igen magasnak mondhatók, különösen 
akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a tréning tantervileg kötelező. 

3. A tréning gyenge pontjaira vonatkozó vélemények elemzése során jól 
látható, hogy a tréningek többségén magas szakmai színvonalú képzés folyik, 
hiszen a hallgatók 52%-a szerint a foglalkozásoknak egyáltalán nincs gyenge 
pontja. Azok közül, akik megjelöltek gyenge pontokat 38 esetben szervezési 
hiányosságokra panaszkodtak: időpont (szombat, vasárnap), barátságtalan terem, 
kényelmetlen székek, túl nagy létszám stb. Szakmainak minősíthető kifogást 69 
esetben említettek a válaszolók. Ezek nagy része a csoport életéhez természete-
sen hozzátartozó, egyéni különbségekből, gátlásokból fakadnak (pl. „van olyan 
személy akit nehéz bevonni, nehezen nyílik ki”, „több értékelést szerettem volna 
hallani a trénertől”, „szorongás a tréning elején” stb.). 82 esetben rövidnek tart-
ják a tréningre szánt időt. 

4. Az értékelések alapján kiderült, hogy a résztvevők 59%-a semmilyen ve-
szélyt, ártalmat nem lát ebben a módszerben. Azok, akik ilyent említenek, első-
sorban a személyességgel, az intimitással kapcsolatos veszélyeket említik (82 
esetben) – amely egyébként a csoportdinamikai folyamatoknak természetes vele-
járója – pl. „sértődés”, „kisebb csoportok, klikkek létrejötte”, „beilleszkedési 
nehézségek”, „önkritika hiánya”, „személyeskedés” stb. felvetések szerepelnek. 
Azonban ezekre utaló vélemények aránya nem éri el a 20%-ot sem. A vezetéssel 
kapcsolatos veszélyek mindössze 6 esetben merültek fel. A helytelen kommuni-
kációból is adódhatnak veszélyek (17 fő) pl. „félreértés”, „beskatulyázás”, stb. 

5. A trénerek és munkájuk értékelésére vonatkozó kérdésre adott válaszok 
96%-a szakmai vagy emberi tulajdonságokat felsoroló, pozitív visszajelzések. A 
4% negatív üzenet olyan tréning esetében született, ahol vagy a körülményekkel, 
vagy a célokkal kapcsolatosan adódott probléma és ez rávetült a légkörre. Amit a 
hallgatói véleményekről biztosan lehet állítani, hogy a trénerek a csoportokkal 
túlnyomó többségben jó kapcsolatot tudnak kialakítani, amely a kölcsönös elfo-
gadáson keresztül lehetővé teszi a hatékony együttműködést. 

6. Amire a hallgatók legszívesebben emlékeznek, azoknak többsége belső, 
individuális élmény („megnyíltan”, „bátran vállaltam magam” stb.), közös cso-
port élmény és új ismeretek, képességek elsajátítása („közös munka”, „egymás 
megismerése”, „szituációs gyakorlatok”, „együttműködés”, „csapatmunka”, „em-
pátia”, „megtanultam hallgatni” stb.). 

7. A „saját magamban érzett változások” természetesen a tréning itt és most 
relációjában érvényesek, hiszen irreális lenne azt hinni, hogy 16 óra alatt valaki-
nek alapvetően megváltozott volna az énképe, vagy kommunikációs képességei. 
Ugyanakkor ezek a tapasztalatok, felismerések továbbvihetik, motiválhatják a 
hallgatót más (pl. munkahelyi, családi, stb.) kommunikációs helyzetek megoldá-
sában. Növelhetik önbizalmát, pozitív vagy éppen negatív visszacsatolást adhat-
nak személyiségének alakulásában, illetve megnyilvánulásaiban. A válaszolók 
közül 66 fő érezte úgy, hogy önbizalma megnőtt, magabiztosabb lett a tréning 
során, 138 fő (35%) számol be arról, hogy tudatosabban viszonyul önmagához és 
másokhoz. Ezek a hallgatók – azt mondhatjuk – konkrét önismereti élményekkel 
távoznak. Jelentős azoknak a száma, 193 fő (46%), akik a tréningen oldottabbá, 
nyíltabbá váltak. 116 fő jelezte, hogy nem érzékel semmilyen változást. Termé-
szetesen a változással kapcsolatos elvárások is befolyásolják az eredmény érzé-
kelését.  
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8. „Amit szívesen elfelejtenék, vagy nehezen tudtam elviselni” kérdésre a 
hallgatók közel 80%-a úgy válaszol, hogy nincs olyan érzés, élmény, esemény 
amit legszívesebben elfelejtene. Többségük tehát olyan élményekkel távozik, 
amelyeket a továbbiakban erőforrásként tud használni pl. munkahelyi, vagy más 
kapcsolataiban. Tendenciájában ez az adat megerősíti az első pontban feltett 
hasznosságra vonatkozó kérdés pozitív kicsengését. 

9. A tréningek summás értékmérője arra a kérdésre adott válasz, amely azt 
kérdezi, hogy „Részt venne-e a későbbiekben hasonló jellegű foglalkozásokon?” 
A válaszok 93%-a „igen”. „Nem” válasz 15 esetben érkezett csupán. A „milyen 
témakörben” kérdésre elsősorban: kommunikációs tréning (102 fő), önismereti 
tréning (61 fő), konfliktuskezelési tréning (34 fő), tárgyalási készséget fejlesztő 
tréning (23 fő). Megjelenik a protokoll, karrier, személyiségfejlesztő tréningek 
iránti igény is elég szép számban. A mostanihoz hasonló jellegű tréninget szeret-
nének ismételten 144-en. 

10. A javaslatokat illetően legtöbben a feltételekkel, körülményekkel foglal-
koznak (pl. „a tréninghez méltóbb, hangulatosabb hely”, „kisebb létszámú cso-
portok”, „az időpont jobb megválasztása” stb.). Többen egyszerűen megköszönik 
a lehetőséget: „jól éreztem magam, sokat tanultan”, vagy sokszor megfogalmazó-
dik a „több ilyen tréning kellene” óhaj! 

 

Összegzésképpen bátran mondhatjuk, hogy a kitűzött célt a tréningek elérik, a 
hallgatók hasznosnak és jónak találják a foglalkozásokat és többségük további 
tréningen kíván részt venni. Véleményünk szerint ennek oka elsősorban az okta-
tott elmélet praxissal való kapcsolatának igénye és fontossága, továbbá a trénin-
geken kapott ismeretek, a megélt élmények, az elsajátított készségek hasznosítha-
tósága.  

A Humán Fejlesztés Módszertani Tanszék – a hallgatókkal való élő és inten-
zív kapcsolat során - szakmailag és emberileg felkészült trénerek segítségével 
továbbra is feladatának tekinti a tréningek szakmai és szervezeti kérdéseinek 
folyamatos elemzését és a konkrét észrevételek birtokában annak mind hatéko-
nyabbá tételét.  
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