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KURZUSLEÍRÁS 
 

 

 

      

A kurzus címe: Speciális mentori készségeket és technikákat fejlesztő 

tréning 

A kurzus kódja: TRUST ME mentor készségfejlesztés 

Kontaktórák száma:  56 kontaktóra 

7 nap – 8 kontaktóra/nap - 45 perc/kontaktóra 

Bemeneti követelmények: Üzleti/gazdasági BA vagy egyéb felsőfokú végzettség, 

legalább két év szakterületi tapasztalat 

 

 

Célok és célkitűzések 

A kurzus a leendő üzleti mentorok szakmai (hard skills), valamint személyes és társas 

készségeinek (soft skills) fejlesztését egyaránt célozza. A szakmai készségek 

fejlesztésének célja az üzleti élettel kapcsolatos kompetenciák erősítése, míg a személyes 

és társas készségek fejlesztése a mentorálási folyamat kialakításához és működtetéséhez 

szükséges készségek és kompetenciák erősítését tűzi ki célul.  

A kurzus olyan erős gazdasági háttértudással és az üzleti életben szerzett releváns 

tapasztalattal rendelkező szakembereknek ajánlott, akik pályájukat üzleti mentorként 

kívánják folytatni. A kurzus fő célja, hogy fejlessze és láthatóvá tegye a jövőbeli mentorok 

azon kompetenciáit, amelyek kkv-tulajdonosok és -vezetők támogatásához, ezen 

személyek üzleti céljainak meghatározásához és eléréséhez, illetve lehetőségeik 

kiaknázásához, valamint a mentorált személy saját erőforrásainak felhasználásához és 

fejlődési lehetőségeinek felismeréséhez szükségesek. A tudásanyag átadása mellett a 

kurzus a folyamatos tanulást elősegítő önreflektív kompetenciák fejlesztését is segíti.  

A kurzus felépítése a mentorálási folyamat belső struktúrájának logikája mentén 

szerveződik, a tanulási eredmények pedig a TRUST ME projekt Mentorkompetencia 

Keretrendszer és Képesség Kártyájában meghatározott kritériumok alapján mérhetők, 

amelyek a szükséges releváns kompetenciák fejlesztését biztosítják.   
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Jelentkezési követelmények és a jelentkezők kiválasztásának módja 

A kurzust olyan szakemberek számára állítottuk össze, akik munkájukat üzleti mentorként 

kívánják folytatni. A sikeres üzleti mentori tevékenységnek két kiemelkedően fontos 

aspektusa van. Ebből következőleg a kurzusra jelentkezőknek releváns üzleti 

háttértudással és/vagy szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük. A jelentkezők 

kiválasztása a szakmai önéletrajz áttekintése, valamint a jelöltek tudásszintjét és 

kompetenciáit mérő kérdőív segítségével történik. A CV áttekintése elsősorban a korábbi 

tanulmányokra és munkatapasztalatokra fókuszál, különös hangsúlyt kapnak a tanácsadó, 

coach és egyéb támogató tevékenységet jelentő tanulmányok és tapasztalatok. 

A jelentkezéskor használt értékelési módszer (kérdőív) lehetőséget ad arra is, hogy 

felmérje a jelentkező készségeit, majd ennek alapján kijelölhető számára az az ideális 

képzési út, amelynek lényeges eleme az önértékelés és a saját (mentori/mentorált 

szereppel kapcsolatos) kapacitások azonosítása. 

A felvételi értékelés folyamatának másik fontos területe azt az attitűdöt vizsgálja, amely a 

jelentkezőt hatékony üzleti mentorrá teszi. Ezt a hozzáállást személyes interjú során 

vizsgálják. A meghallgatás a jelentkező motivációira és szakmai terveire koncentrál.  

 

 

Tanulási eredmények, kompetenciák 

 

A kurzuson való aktív részvétellel az alább készségek és kompetenciák sajátíthatók el: 

 

 

Soft skills 

 

 

Kompetenciák 

Önismeret és tudatos 

viselkedés (mások 

megértése) 

 A mentorálási folyamat során rendelkezésre állni 

és megértőnek lenni  

 A saját viselkedés kontrollja 

 Személyes bevonódás nélküli empatikus jelenlét 

Üzleti/szakmai jártasság és 

arányérzék 
 Stratégiai gondolkodás, üzletfejlesztés 

 A vállalkozói lét és annak tágabb (társadalmi, 

gazdasági) kontextusának holisztikus szemlélete 

Kommunikáció és elméleti 

modellalkotás 
 Bizalomra épülő kommunikációs légkör 

kialakításának képessége 

 Aktív/értő figyelem 

 Elemző hozzáállással segített érvelés/vita 

képessége 

 Hatékony kérdezés 

 A non-verbális kommunikáció eszköztárának 

kiaknázása 

Elköteleződés az 

önfejlesztés iránt, valamint 

mások tanulási 

 A mentorált szükségletei azonosításának és a 

számára kihívást jelentő események 

felismerésének képessége 

 Reality testing (a realitás-kontroll jelenléte) 
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folyamatainak támogatása 

iránti motiváltság  
 A tudás és tapasztalatok átadásának képessége 

 A tanulási folyamat segítése és a tanulási 

eredmények értékelése 

 A mentorált tanulásra való inspirálása és 

motiválása 

Személyes kapcsolat 

irányítása és a kitűzött célok 

letisztultsága 

 A különféle emberi motivációk/driverek 

megértése 

 Projekt-alapú gondolkodás 

 Konstruktív visszajelzés adása és fogadása 

 Gondolatok megfelelő módon való 

megformálása, kifejezése írásos és verbális 

kommunikációs csatornákon 

 A mentorált szükségleteit figyelembe vevő 

mentori viszony kialakításának és 

fenntartásának képessége 

 Komplex irányítás (az alkalmazkodó készség és 

kreativitás elősegítése, önszerveződés/saját 

erőforrások kiaknázásának képessége és az 

egyensúlyi állapotból kibillent helyzetek 

menedzselése) 

 

Hard skills 

 

 

Kompetenciák 

Piaci körülmények és 

kereslet (gazdaság) 
 A költségvetés-tervezéssel és a vállalkozás 

működtetésével kapcsolatos gazdasági tényezők 

fontosságának megértése  

 Becslések elkészítésének képessége, valamint a 

becslések eredményeinek és hatásának megértése 

 A rendszerszemléletű gondolkodás megértése 

 

Termelés és költségek  Különböző költségstruktúrákról való ismeretek és a 

költségtervezés fontosságának megértése 

 Az állandó és változó költségek, valamint a 

termelési és az időszakos költségek 

meghatározásának képessége 

 A termelés tényezőinek elemzése  

Befektetés  A költségvetési tervezés viszonylatában a 

befektetések pénzügyi hatásainak megértése  

Kutatás és fejlesztés  A kutatás és fejlesztés fontosságának megértése, 

illetve a kutatásra és fejlesztésre vonatkozó 

stratégia kialakításának képessége 

 A termékinnováció folyamatának és az innovációs 

portfólió alapvető elemeinek megértése 
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Marketing  A marketingstratégia elemeinek megértése 

 Egy cég marketingszükségleteinek felmérése 

 Különböző marketingeszközök ismerete 

 A marketing költségvetésre gyakorolt hatása 

Logisztika  A logisztika üzleti életben betöltött szerepének 

megértése 

 A logisztikai folyamatok ismerete 

 Az ellátási lánc legáltalánosabb eszközeinek 

felismerése és működésének megértése 

 A logisztikai szolgáltatások szerepével és a 

vonatkozó kiválasztási folyamatokkal kapcsolatos 

ismeretek 

Pénzügy és költségvetés  Egy cég optimális pénzügyi és költségvetési 

struktúrájának meghatározásával összefüggő 

képességek 

 A különböző pénzügyi források bevonásával 

kapcsolatos költségek kiszámítása 

Értéklánc-menedzsment és 

stratégia 
 Az értéklánc-elmélet és az ahhoz kapcsolódó 

irányelvek megértése 

 Üzleti modell értékelése a BMC (Üzleti Modell 

Vászon) alapján 

HR és üzleti etika  A HR menedzsment meghatározása és 

tevékenységeinek ismerete 

 A HR menedzsment szerepének megértése az üzleti 

stratégia szempontjából 

 A munkakör betöltéséhez szükséges készségek és 

képességek leírása, a munkaköri leírás és a 

munkakörelemzés megkülönböztetésének 

képessége 

 A HR fejlesztés szerepének értékelése és az ehhez 

szükséges stratégiai gondolkodás fontosságának 

megértése 

Mentorálási folyamat  A mentorálási folyamat fázisainak megértése 

 A mentor és mentorált kapcsolatának alakulása és 

fejlődése a mentorálási folyamat egyes fázisaiban 

 A mentorálási folyamat megfelelő működtetése és a 

kitűzött célok elérése érdekében különböző 

helyzetek megfelelő viselkedés révén való 

menedzselése  
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Kurzusleírás 

A kurzus két alapmodulból áll. Az első modul a soft skillek, a második modul pedig a hard 

skillek fejlesztését célozza. Ezen belül mindkét modul további logikusan egymásra épülő, 

kisebb, tematikus részekre oszlik. 

 

A soft skillek fejlesztése 

A soft skill modul a mentorálás folyamatát követve négy tematikus részből áll.   

 

I. Előkészítő szakasz 

E szakasz célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a mentorálási folyamat 

előkészítésébe. E szakasz különböző tevékenységekből áll, és célja, hogy releváns 

módszertani ismereteket nyújtson, valamint hogy a jövőbeli mentorok attitűdjét formálja. 

Az előkészítő szakaszban végzett gyakorlatok fejlesztik az odafigyelés, a meghallgatás, a 

megértés és a válaszadás készségeit, továbbá a kritikus gondolkodás és a szükséges 

információk felkutatásának képességét, valamint az ügyfélközpontú hozzáállást. E szakasz 

további célja a stratégiai szemléletmód képességének erősítése, a hatékony mentor 

személyes tulajdonságainak meghatározása, ezenfelül a gyakorlati és technikai 

készségek, illetve a szervezőkészség tökéletesítése, valamint a személyes integritás 

erősítése.  

 

II. Megbeszélés / szerződéskötés 

A második szakasz a mentor és a mentorált szerződéskötésével kapcsolatos 

tevékenységeket veszi górcső alá. Az ebben a részben tanított technikák a mentor és a 

mentorált kapcsolatépítésének különféle pszichológiai és szakmai aspektusait érintik. 

Ebben az egységben a leendő mentor – gyakorlatok segítségével – beletanulhat a mentori 

kapcsolat kereteinek kialakításába és fenntartásába, ezenkívül e szakasz olyan területeket 

is érint, mint a bizalomépítés, a mentorált szükségleteinek meghatározása, a célok 

tisztázása és a konfliktuskezelés. Ezeket a tevékenységeket a meghallgatás, a visszajelzés 

és a hatékony kérdezéstechnika specifikus kommunikációs készségfejlesztése kíséri.  

 

III. A mentorálási folyamat elősegítése 

A harmadik szakasz azokat a technikákat és módszereket öleli fel, amelyek a mentor és a 

mentorált viszonyának kialakítását és fenntartását segítik. Ezért a párbeszéd 

kialakításának képessége és az interperszonális készségek, a magabiztosság és a 

folyamatértékelés képessége kerülnek előtérbe, de olyan gyakorlatok is előfordulnak, 

amelyek a mentort abban támogatják, hogy a folyamat során mindvégig képes legyen saját 

szerepére reflektálni.  

 

IV. A mentorálási folyamat lezárása 

A mentorálási folyamat lezárása kihívásokat jelent a mentor és a mentorált személy 

számára is. E szakasz célja a mentor azon kompetenciáinak gyarapítása, amelyek a 

folyamat hatékony lezárását teszik lehetővé. A soft skill tréning ezen szakaszában a 

reflexió, az önreflexió, a teljesítményértékelés és a tanulási folyamat értékelése kerülnek 

a központba.  
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A hard skillek fejlesztése 

A hard skill modul célja, hogy közös referenciakeretet biztosítson a különböző üzleti 

területekről érkező, valamint a különböző háttértudással és tapasztalatokkal rendelkező 

résztvevők számára. A modul a mentori tevékenységgel kapcsolatos üzleti területeket 

foglalja magában, így például a pénzügyeket, a költségelemzést, az emberi erőforrás-

gazdálkodást, valamint a sales és a marketing kérdésköreit. A modulban a tudás 

átadásának célja nem üzleti szakemberek képzése, hanem a jövőbeli mentorok 

támogatása abban, hogy a kliensek (mentoráltak) valódi szükségleteinek észlelése és 

elemzése végett olyan tudást, készségeket és kompetenciákat szerezhessenek, amelyek 

lehetővé teszik az üzleti célok meghatározását, valamint a kliensek (mentoráltak) 

fejlődésben és növekedésben rejlő lehetőségeinek kiaknázását. 

  

 

Módszertan 

A fent leírt célok eléréséhez vegyes módszerű oktatást alkalmazunk: a kurzus kombinálja 

a kontaktórán alapuló képzést és az e-tanulási módszereket. A képzés személyes 

részvételen alapuló része a tapasztalati tanulás lehetőségét biztosító, cselekvésalapú és 

problémamegoldó feladatokat ölel fel. Esettanulmányok, szerepjátékok és számos más 

gyakorlatok alkotják a soft és a hard skillek fejlesztését célzó tevékenységeket. A hard 

skillek területén előadások segítik a résztvevőket abban, hogy jól megértsék a releváns 

üzleti kérdésköröket. Didaktikai újításként egy üzleti szimulációs játékot használunk a hard 

skillek fejlesztéséhez, amelynek célja, hogy a résztvevők valódi élethelyzetekhez hasonló 

szerepeket tapasztalhassanak meg, és ezáltal lehetőséget kaphassanak a teammunka 

gyakorlására, a csoportos döntéshozatalra, a konfliktuskezelésre stb. Ezeket a személyes 

részvételen alapuló gyakorlatokat az elméleti hátteret bemutató és a reflexióra alkalmat 

biztosító e-tanulás keretében elsajátítandó tananyag kíséri.  

 

 

A kurzus menete 

Konzultációk 

 

Téma 

 

Egyéni tanulás 

(a kurzus 

megkezdése előtt) 

Bevezetés a mentorálásba 

A CESIM szimulációs játék technikai előkészítése 

Kontaktórákra 

épülő 0. nap 

Bevezetés a kurzusba (4 kontaktóra):  

 Bemelegítés 

 Technikai részletek 

Bevezető a CESIM üzleti szimulációs játékhoz (4 kontaktóra) 

Egyéni tanulás 

(1 hét) 

Hard skill e-tanulási modulok: 

 Piaci körülmények és kereslet (gazdaság) 

 Termelés és költségek  

 Befektetés 
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 Kutatás és fejlesztés 

CESIM játék 1. forduló 

Kontaktórákra 

épülő 1. nap 

Hard skill modul (8 kontaktóra): 

 Piaci körülmények és kereslet (gazdaság) 

 Termelés és költségek  

 Befektetés 

 Kutatás és fejlesztés 

Egyéni tanulás 

 (1 hét) 

Hard skill e-tanulási modulok: 

 Marketing 

 Logisztika 

 Pénzügy és költségvetés 

 Értéklánc-menedzsment és stratégia 

CESIM játék 2. forduló 

Kontaktórákra 

épülő 2. nap 

Hard skill modul (8 kontaktóra): 

 Marketing 

 Logisztika 

 Pénzügy és költségvetés 

 Értéklánc-menedzsment és stratégia 

Egyéni tanulás 

(1 hét) 

Hard skill e-tanulási modulok: 

 HR és üzleti etika 

 A mentorálási folyamat 

CESIM játék 3. forduló 

Kontaktórákra 

épülő 3. nap  

Hard skill modul (4 kontaktóra): 

 HR és üzleti etika 

 A mentorálási folyamat 

Soft skill modul (4 kontaktóra):  

 Bemelegítés és a mentori kompetenciák 

Egyéni tanulás 

 (1 hét) 

Soft skill e-tanulási modulok: 

 Személyiségtípusok 

 Kommunikáció 

CESIM játék 4. forduló 

Kontaktórákra 

épülő 4. nap  

Soft skill modul (8 kontaktóra): 

 A mentorálási folyamat előkészítése 

 Bizalomépítés 

Kontaktórákra 

épülő 5. nap 

Soft skill modul (8 kontaktóra): 

 Kommunikáció, személyiségtípusok, konfliktuskezelés 

 Saját helyzetünk (és motivációink) megértése  

Egyéni tanulás 
Soft skill e-tanulási modulok: 

 Konfliktuskezelés 
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 (1 hét)  Tanulási stílusok 

CESIM játék 5. forduló és záró értékelés 

Kontaktórákra 

épülő 6. nap 

Soft skill modul (8 kontaktóra): 

 Mentorálási modellek és gyakorlatok 

Kontaktórákra 

épülő 7. nap 

Soft skill (4 kontaktóra): 

 A mentorálási folyamat lezárása  

A kurzus lezárása és értékelése (4 kontaktóra) 

 

 

Értékelés és osztályozás 

Az értékelés a képzési folyamat szerves része, mivel egyúttal egy gyakorlati eszköztárat is 

kívánunk nyújtani a leendő mentorok önreflektív tanulásához. A képzés céljával 

összhangban az értékelés eszközei az egész képzési folyamat során mérik a személyes 

fejlődést. Ezt az alábbi eszközök alkalmazásával érjük el. 

Tanulási napló (jegyzet): jegyzetek, megfigyelések, gondolatok és egyéb, a képzés során 

tanulmányi céllal felhalmozott releváns anyagok gyűjteményes feldolgozása. Célja a 

résztvevők tanulmányainak támogatása, a tanulás során szerzett tapasztalatok 

lejegyzetelése és az azokról való gondolkodás. A tanulási napló a résztvevő személyiségét, 

preferenciáit és tapasztalatait tükröző személyes jegyzet. 

Önértékelő kérdőív 

A résztvevők egymásról készített értékelésének kérdőíve 
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Képzési terv 

Képzési terv 

A képzés elemei Személyes részvétel E-tanulás CESIM szimulációs játék Egyéb Teljes idő 

Napok / Hetek Soft skillek Idő Hard skillek Idő Soft skillek Idő  Hard skillek Idő    Idő   Idő (órák) 

Bevezetés a mentorálásba             Hard skillek 4         4 

Kontaktórákra épülő 0. nap                 
Bevezetés / 

Kipróbálás 
4 

Bevezetés / 

Bemelegítés 
4 8 

Egyéni tanulás 1. hete (e-tanulás)             Hard skillek 16 1. forduló 2     18 

Kontaktórákra épülő 1. nap     Hard skillek 8                8 

Egyéni tanulás 2. hete (e- 

tanulás)             Hard skillek 16 2. forduló 2     18 

Kontaktórákra épülő 2. nap     Hard skillek 8                8 

Egyéni tanulás 3. hete (e- 

tanulás)             Hard skillek 8 3. forduló 2     10 

Kontaktórákra épülő 3. nap Soft skillek 4 Hard skillek 4                8 

Egyéni tanulás 4. hete (e- 

tanulás)         Soft skillek 4     4. forduló 2     6 

Kontaktórákra épülő 4. nap Soft skillek 8                    8 

Kontaktórákra épülő 5. nap Soft skillek 8                    8 

Egyéni tanulás 5. hete (e- 

tanulás)         Soft skillek 4     5. forduló és zárás 4     8 

Kontaktórákra épülő 6. nap Soft skillek 8                     8 

Kontaktórákra épülő 7. nap Soft skillek 4                 Zárás / értékelés 4 8 

Teljes idő   32   20   8   44   16   8 128 

 

Hard skillek 80 Soft skillek 40 

Személyes részvétel 

összesen 52 

E-tanulás összesen (+ 

CESIM) 68 

Személyes részvétel 25% Személyes részvétel 80%  43%  57% 

E-tanulás (+ CESIM) 75% E-tanulás 20%     
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Képzési terv: témák 

A képzés elemei 
Soft skillek Hard skillek Szimulációs játék (hard skillek) és egyéb 

Teljes idő 

Napok / Hetek (órák) 

Bevezetés a mentorálásba  Bevezetés a mentorálásba  4 

Kontaktórákra épülő 0. nap   
Bevezetés / 

bemelegítés 

Bevezetés / A CESIM 

kipróbálása 
8 

Egyéni tanulás 1. hete (e- 

tanulás) 
 

Piaci körülmények és kereslet 

Termelés és költségek  

Befektetés 

Kutatás és fejlesztés 

A CESIM 1. fordulója 18 

Kontaktórákra épülő 1. nap   8 

Egyéni tanulás 2. hete (e- 

tanulás) 
 

Marketing 

Logisztika 

Pénzügy és költségvetés 

Értéklánc-menedzsment és stratégia 

A CESIM 2. fordulója 18 

Kontaktórákra épülő 2. nap   8 

Egyéni tanulás 3. hete (e- 

tanulás) 
 

HR és üzleti etika 

A mentorálás folyamata 

A CESIM 3. fordulója 10 

Kontaktórákra épülő 3. nap 
Bemelegítés 

Mentori kompetenciák 
 8 

Egyéni tanulás 4. hete (e- 

tanulás) 

Személyiségtípusok 

Kommunikáció 
 A CESIM 4. fordulója 6 

Kontaktórákra épülő 4. nap 
A mentorálási folyamat előkészítése 

Bizalomépítés 
  8 

Kontaktórákra épülő 5. nap 

Kommunikáció, személyiségtípusok, 

konfliktuskezelés  

Saját helyzetünk (és motivációink) 

megértése 

  8 

Egyéni tanulás 5. hete (e-

tanulás) 

Konfliktuskezelés 

Tanulási stílusok 
 A CESIM 5. fordulója és zárás 8 

Kontaktórákra épülő 6. nap Mentorálási modellek és gyakorlatok   8 

Kontaktórákra épülő 7. nap A mentorálási folyamat lezárása  Zárás / értékelés 8 

Teljes idő 128 
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