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 Az Európa Tréning Kft. szakmai fóruma az elmúlt héten a workshopworkshopworkshopworkshop jegyében telt. 

Aktuális a téma, hiszen egyre több szervezet alkalmazza ezt a korszerő fejlesztési 
módszert. Egyre többször hallani, hogy "rengeteg tréningen voltunk már, de mostanában 
inkább workshopokat tartunk". Divatja lett, és lássuk be, adott esetben eredményesebben 
használható, mint bármely más módszer. A gyorsan változó gazdasági környezet gyors 
reagálást igényel a vállalatoktól és azok vezetıit gyors helyzetelemzésre, 
tervmódosításra, döntésre kényszeríti. Biztonságot pedig csak az ügyeket, a 

szervezetet és a piacot ismerık kollektív bölcsessége nyújthat, melynek tere 
és munkamódszere a "workshop", azaz a kreatív alkotó mőhelymunka. Ennek 
mibenlétét jártuk körbe Dr. Poór Ferenc c. egyetemi docens segítségével, aki a téma 
kutatója, publikálója és gyakorló tanácsadója. 

 A fogalom értelmezése és változatainak feltárása 
(tipológia) után az alkalmazás lehetıségeirıl folyt élénk 
diskurzus és persze, rendszeresen felvetıdött a kérdés, 
hogy most akkor meddig tréning és honnan workshop 
és lehet-e workshopot tartani tréningfolyamat részeként 
és fordítva. A résztvevık eltérı szervezeti sajátosságai 
és különbözı tapasztalatai segítettek a rendszerezésben 
és egymás számára is új lehetıségeket mutattak.  

„Most megtudhattam, hogy a mai napon egy workshopon vettem részt. Karrirermenedzsment 
programunk ugyanis, amellyel a délelıtt folyamán foglalkoztam, éppen ezt a közös munkát, 
„termelést” teszi lehetıvé és teret ad a szakmai együttmőködésnek.” 

(Borsay Tamás Bp. Fıv. Korm.hiv. Földhivatalának vezetıje) 

„A tréningnek alapvetı jellemzıje a zárt egység, melyet teljes mértékben a tréner koordinál, ezzel 
szemben a workshop épp fordítva mőködik: nyitott egység, melynek kimenetelét a résztvevık 
határozzák meg. A legfıbb különbség a két módszer alkalmazhatóságában mutatható ki.” 

(Dr. Endresz Ernı, a Magyar Posta Zrt. oktatási vezetıje) 

 Mindannyiunk számára lenyőgözı volt a Professzor Úr aktivitása, lelkesedése. 81 
éves kora ellenére rendszeresen tanít különbözı egyetemeken, fıiskolákon, intenzív 
kutatási tevékenységet folytat, sőrőn jelennek meg publikációi és elıadásokat tart szerte 
az országban. Kívánjuk, hogy még sokáig jó egészségben tevékenykedhessen. 
Rendszerezı munkája eleddig hiánypótló a hazai humán szakterület részére. Az Európa 
Tréning számára is indíttatást adott arra, hogy megfogalmazza saját "workshop-
filozófiáját" és definiálja annak folyamatát, módszertanát. 

Ezúton is köszönjük minden kedves vendégünk részvételét, többek között a Máv-Start Zrt, 
a Holcim Hungária és a MOL Nyrt. munkatársainak aktív jelenlétét. 

A szakmai délutánon bemutatott prezentáció megtekinthetı a www.europatrening.hu oldalon a Programok, 
azon belül a Európa Tréning Teaház almenüben.  
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