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5.FEJEZET –Szakmai fejlődés, kapcsolatépítés és interkulturális készségek
BEVEZETÉS
A piacon vé gbemenő , egyre gyorsabb é s komplexebb digitá lis é s egybefonó dó radiká lis
vá ltozá sok jelentő sen á tfomá ltá k azokat a vá ltozó kat, amelyek egy cé g versenyké pessé gé t
meghatá rozzá k.
Való já ban a gyá rtá si technoló giá k, a cé gek kommuniká ció ja, a marketing é s beszerzé s, networkmenedzsment mó szerek, szö vetsé gek é s kollaborá ció k folyamatos vá ltozá sban vannak. Ezen felü l
az erő egyensú ly is megvá ltozott mind a cé gek, mind a vá llalatok é s fogyasztó k kö zö tt, ami a
fogyasztá s vá ltozatossá gá nak nagymé rté kű nö vekedé sé hez vezetett.
Ebben a megvá ltozott é s folyton vá ltozó kö rnyezetben kifejezetten fontos, hogy a vá llalatok
dolgozó i megfelelő kompetenciá kkal é s magasszintű rugalmassá ggal rendelkezzenek, melynek
kö szö nhető en tartani tudjá k a lé pé st ezekkel a vá ltozá sokkal.
A Szakmai fejlődés, kapcsolatépítés és interkulturális készségek fejezetben felvá zoljuk a vá llalati
fejlő dé shez szü ksé ges kompetenciá k kulcsfontossá gá t, figyelembe vé ve a jelenlegi gazdasá gi
kö rnyezetet. Ez a té ma á ttekinté st kı́vá n nyú jtani a munkaerő piac á ltal megkö vetelt ké szsé gekrő l,
az alkalmazható ü zleti tré ning modellekrő l, az ü zleti networking (kapcsolaté pı́té s) alapjairó l é s
jellemző irő l, valamint a kultú rá k kö zö tti kommuniká ció ró l.
A ké pzé s vé gé n megtanuljuk:
- azonosı́tani sajá t ké szsé geink, illetve a szervezetü nk ké szsé geinek hiá nyossá gait
-tá mogatni a menedzsmentet egy, a dolgozó k ké szsé geit fejlesztő straté gia kialakı́tá sá ban
- az ü zleti kapcsolaté pı́té s fő bb szabá lyainak alkalmazá sá t
- a haté kony kommuniká ció t interkulturá lis kö zegben

AZ ÜZLETI FEJLŐDÉSHEZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK FONTOSSÁGA
Ez a té ma egy kitekinté s kereté ben a szakmai fejlő dé s, a vá llalati kapcsolaté pı́té s é s az
interkulturá lis ké szsé gek egyre nagyobb jelentő ssé gé t mutatja be a cé gekre jellemző fejlő dé si
folyamatokon keresztü l. Megismerhetjü k a tanuló szervezet koncepció já t, vagyis egy cé g
tö rekvé sé t arra, hogy - a jö vő kihı́vá saival való szembené zé s eszkö zeké nt - jó l kö rü lhatá rolható
ké szsé gek ké szleté vel rendelkezzen. Ezé rt kü lö nö s figyelmet szentelü nk a kompetenecia
koncepció já ra (tudni, hogyan cselekedjü nk) é s annak ké t alkotó elemé re: a tudá sra (know that)
é s a ké pessé gre (know how).

AZ INNOVÁCIÓ KULCSA - 'SOFT' KÉSZSÉGEK ÉS AZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS
Ez a té ma bemutatja az elmé leti kü lö nbsé geket a soft vagyis 'puha' é s a hard, 'kemé ny' ké szsé gek
kö zö tt, valamint á ttekinté st nyú jt a ké szsé gek fő bb kategó riá iró l (szemé lyes haté konysá g,
kapcsolatteremtő ké szsé g é s szolgá latké szsé g, meggyő ző ké pessé g, megvaló sı́tá s-orientá ltsá g,
kognitı́v ké szsé gek), valamint bemutatja a jö vő tı́z soft ké szsé gé t, é spedig:
• Kognitı́v rugalmassá g
• Tá rgyaló ké pessé g,
• Szolgá latké szsé g
• Mé rlegelé si é s dö nté shozó i ké pessé g
• Erzelmi intelligencia
• Együ ttmű kö dé si ké szsé g
• People management, avagy emberi vezeté s: az emberek irá nyı́tá sá ra való ké pessé g
• Kreativitá s
• Kritikus gondolkodá s
• Problé mamegoldá s ö sszetett helyzetekben
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Legvé gü l a lecke illusztrá lja az é leten á t tartó tanulá st é s annak fontossá gá t az ü zleti fejlő dé s
szá má ra.

EMBERI ERŐFORRÁSFEJLESZTÉS
Ez a té ma bemutatja a haté kony emberi/szemé lyzeti straté gia fő bb szempontjait, valamint egy a
humá n erő forrá s-ké szsé gek fejleszté sé t cé lzó tré ninganyag fő bb szakaszait é s mó dszertani
megkö zelı́té seit é s eszkö zeit, kü lö nö s tekintettel a digitá lis ké szsé gekre, melyek egyre
meghatá rozó bbnak bizonyulnak az ü zleti sikerek elé ré sé hez. Igy kiemelt fó kuszt kap a digitá lis
é s kreatı́v vá laszké szsé g-kié rté kelő folyamat.

HOGYAN MŰKÖDIK AZ ÜZLETI KAPCSOLATÉPÍTÉS?
Ez a té ma a bemutatja a jellemző it, fá zisait é s techniká it az ü zleti kapcsolaté pı́tá snek, rá vilá gı́tva
azokra az elő nyö kre, amelyekre a jelen globá lis versenyben tehetnek szert a vá llalatok. Ide
sorolva az kü lpiacra piacra való nyitá st is, mind szemé lyes, mind online tevé kenysé geken
keresztü l.

KULTÚRÁK KÖZÖTTI KOMMINUKÁCIÓ
Ez a té maa kultú rá k kö zö tti kommuniká ció fő bb szempontjaira fó kuszá l, ideé rtve a nonverbá lis
kommunkiá ció t é s ennek fő bb ö sszetevő it (helyszı́n, idő , té ma, hangnem). Itt gyakorlati
taná csokat kapunk a sajá tos kontextusú ü zleti etikettszabá lyokkal - mint pé ldá ul ü zleti
ebé dekkel, vacsorá kkal, valamint az ü zleti netikettel (online etikett) - kapcsolatban. A lecke
utolsó ré szé ben az interkulturá lis kö rnyezetben való tá rgyalá sró l lesz szó , bemutatva a win-win
helyzetek elé ré sé hez alkalmazható lé pé seket é s fő bb techniká kat.

ZÁRÓ KVÍZ - videójáték
A vidó já té k sorá n já té kos formá ban helyezkedhetü nk bele egy szakmai szerepbe, aminek a vé gé n,
mint egy vé gső teszt sorá n, kié rté kelé st kapunk a fejezet sorá n elsajá tı́tott tudá sunkró l. Egé sz
pontosan egy indiai innová ció s taná csadó bő ré be bú jhatunk, aki interkulturá lis tá rgyalá s sorá n
szolgá ltatá sokat vá sá rolna egy olasz cé gtő l, mikö zben tá rgyalá si é s soft ké szsé geit is haszná lnia
kell. A já té k sorá n tö bbfé le dialó gus kö zü l vá laszthatunk, haszná lhatjuk a kö rnyezetü nkben lé vő
tá rgyakat, kisebb puzzle-ket kell megoldanunk é s irá nyı́thatjuk a viselkedé sü nket é s
testtartá sunkat. Ezek megvá ltoztathatjá k a já té k elő rehalá dá sá t é s befolyá soljá k a vé gső
pontszá mainkat, ami segı́tsé gé vel ö sszehasonlı́thatjuk gyakorlati é s elmé leti tudá sunkat Ezen
felü l vé gig elé rheő lesz egy segı́tsé gpanel, ami emlé keztetni fog minket a já té kban é ppen
bemutatott té má ra, illetve javasolja mely lecké ben talá lunk tö bb informá ció t ró la. A segı́tsé g
haszná lata azonban pontlevoná ssal já r a vé gső kié rté kelé skor. A já té k vé gé n egy 'cselekvé si
té rké pet' kapunk, ami megmutatja, hogy a tá rgyalá s szabá lyai é rtelmé ben mik voltak azok a
lé pé seink, melyek a tanult anyaggal egybevá gó ak, illetve hogy hol hibá ztunk, ami sorá n
megtekinthetjü k is mi lett volna a helyes viselkedé s é s cselekvé s az adott helyzetben.
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