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MENTORÁLÁSI FELADAT JAVASLAT  

AZ ONLINE MENTORÁLÁSI TÉRBEN  

Utasítás: ez a gyakorlat csak javaslat egy lehetséges mentorálásra. Ha a feladat a lenti formájában nem felel meg 

az Önök céljainak vagy helyzetének, kérjük, bátran módosítsák a feladatot úgy, hogy illeszkedjen az Önök 

mentorálási igényéhez. 

A megbízás címe Hogyan lehet hasznosítani a munkaerő iskolán kívüli kompetenciáit? 

Főkategória ún. Soft skill  

Alkategória többgenerációs csapatok irányítása 

Kulcsszavak Iskolán kívüli kompetenciák, a munkavállalók megbecsülése, 
kompetenciák elemzése, vállalati ügyek 

Fejlesztési terület Fejlesztendő a holisztikus gondolkodás és a szociális kompetencia a többi 
munkavállalóval való együttműködésben. A munkaerő egészének 
ismeretei, készségei és kompetenciái a szűken vett szakmai területnél 
sokkal többet foglalnak magukban. Minden embernek van olyan 
érdeklődése és hobbija, ami lehetővé teszi számára, hogy olyan további 
kompetenciákat szerezzen, amelyek a szakmai tevékenység során is 
értékesek lehetnek. Az idősebb és fiatalabb munkavállalók az érdeklődési 
körök és az ebből eredő kompetenciák széles skáláját fedik le. 

A gyakorlati feladat rövid 
leírása 

A vegyes korú munkaerő iskolán kívüli kompetenciáinak azonosítása, a 
vállalat számára értékes kompetenciák meghatározása, e kiegészítő 
kompetenciák tiszteletteljes kezelése a vállalaton belül. 

A gyakorlati feladatnak a 
következő készségek 
fejlesztését és alkalmazását 
kell elősegítenie: 

Szociális kompetencia, analitikus készségek, szisztematikus-módszertani 
megközelítés, értékelési készségek, eredményorientált cselekvés 

A gyakorlati feladatnak a 
következő ismeretek 
továbbfejlesztését és 
alkalmazását kell 
elősegítenie: 

Holisztikus gondolkodás, munkavállalók fejlesztése, egész életen át tartó 
tanulás 

Feladatleírás A munkavállalók különböző generációinak közös célja, hogy felismerjék 
kollégáik külső és kiegészítő kompetenciáit és képesítéseit, és ezeket a 
kompetenciákat a munkavállalók felé mutatott megbecsüléssel, a vállalat 
érdekei mentén használják fel. 
(Példa: Egy munkavállaló szabadidejében önkéntes tűzoltóként 
tevékenykedik vagy épp az elsősegélynyújtásban aktív. Ez a személy 
gyorsan felismerheti az épülethez vagy a gépekhez, berendezésekhez 
kapcsolódó lehetséges veszélyforrásokat. Ez a tulajdonság nagyon hasznos 
lehet egy vállalat számára, ha az egyénnek lehetőséget ad arra, hogy ebbéli 
tudását hasznosítsa) 
 
A két munkavállaló feladata a korosztályhoz kapcsolódó iskolán kívüli 
kompetenciák feltárása. A közös átfogó cél egy olyan vállalati megoldás 
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kidolgozása, amely megbecsüli a munkavállalók többletkompetenciáit, és 
egyben elősegíti a fiatalok és idősek közötti információcserét. 
 
1. A munkavállalók iskolán kívüli kompetenciáinak azonosítása 
2. Mely kompetenciákat hajlandóak a munkavállalók megosztani a 
vállalattal és munkatársaikkal? 
3. Elemezze a kompetenciákat és azok hasznát a vállalat számára 
4. Megfelelő platform kialakítása, hogy a kompetenciákat fenntartható 
módon, az elismerés élményével oszthassák meg egymással a különböző 
generációk (pl. vállalati javaslattevő rendszer, fókuszcsoportok, projektek). 

Felhasználandó anyagok Munkavállalói interjúk 
Elemzési és tervezési eszközök 

Ajánlott időbeosztás Közép- és hosszú távon a feladat lendületet adhat a vállalat állandó 
tevékenységének 
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