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JAKAB JULIANNA 

Gondolatok a készségfejlesztő 
képzési módszerekről 

Bevezetés: nemzetközi együttműködés egy európai színvonalú képzésért 
Az Európai Bizottság által is támogatott „Felnőttképzés a múzeumokban” elne-
vezésű SOKRATES projekt idei egyik konferenciáját a FEEFI szervezésében 
szeptember közepén a pécsi Dominikánus Házban tartotta. A konferencia részt-
vevői hét európai országból érkezett felnőttképzési és múzeumi szakemberek és 
egyetemi hallgatók voltak, akik azért gyűltek össze, hogy ez alkalommal egy 
kidolgozás alatt lévő képzés curriculumának részleteit megvitassák, azt további 
gondolatokkal egészítsék ki. Tartalmát tekintve a tervezett kurzus kultúraközvetí-
tők számára készül, akik a könyvtárakban és a múzeumokban az ott látogatóként 
megjelenő felnőttek számára olyan képzéseket tudnak szervezni és azokban okta-
tóként részt venni, amely mind az élethosszig tanulók, mind azok számára jó 
lehetőségeket jelent, akik munkaerőpiaci pozícióikat szeretnék javítani e kurzu-
sokon való részvételük által.1 

A konferencia nem az első a hasonlók sorában. A projekthez tartozó országok 
(Ausztria, Franciaország, Izland, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, 
Olaszország, Svájc, Svédország, illetve a csatlakozás szándékával érdeklődőként 
megjelent Horvátország és Szlovénia) felnőttképzési szakemberei és múzeumi 
vezetői minden a projekthez csatlakozó országban lehetőséget teremtettek arra, 
hogy az ott felhalmozódott andragógiai tudás és kompetencia a legmagasabb 
szintekről áramolhasson be a tervezett curriculumba. Ehhez a workshop módszert 
választották, azaz a résztvevők személyes kompetenciáinak csoportmunkában 
való összegyűjtését. Az együttműködés eredményeként létrejött európai színvo-
nalú képzési terv az előkészítést követően az Európai Bizottság elé kerül, ahol a 
megvalósítás keretei tisztázódnak majd. Ezen a módon mindaz a tapasztalat és 
szakértelem összegződik, ami ma az európai régióban fellelhető. 

Az együttműködés eredménye: 
a curriculum és annak módszertani hangsúlyai 
Jelenlegi stádiumában a képzés strukturális alapelemei már tisztázottak. A hat 
modulból álló tervezet a következő blokkokból áll: Művészettörténet, Projektme-
nedzsment, Nyelvi készségek, Kommunikációs készségek, Mediáció, Személyi-

                                                        
1 Az együttműködés eddigi eredményei a Jutta Thinesse-Demel (szerk., 2001.): Education as a Tool 

for Museums. Final report on the SOKRATES Project MUSAEAM, Museum and Adult Education 
are more Budapest kötetben jelentek meg. 



 Gondolatok a készségfejlesztő képzési módszerekről 

 105

ségfejlesztés. Bár az arányok még nem eldöntöttek, a képzés moduljainak egysze-
rű felsorolása is informatív és figyelemfelkeltő. Ami legelőször szembetűnő, 
hogy a tanulási-tanítási folyamat a személyiség alábbiakban ismertetett attitűd-
szintjeit milyen módon érinti. 

Az emberi attitűdök három, egymást feltételező és kiegészítő dimenzióban 
működnek. Ezek a kognitív vagy gondolati, az emocionális vagy érzelmi, és a 
viselkedési réteg. A különböző konkrét helyzetekben eltérő módon aktivizálód-
nak ezek az attitűddimenziók. Szellemi munka, olvasás, előadás hallgatása során 
elsősorban a kognitív működés dominál. Az emóciók intenzitása szélsőséges, pl. 
félelmet keltő szituációkban akár minimálisra csökkenti a gondolkodási és cse-
lekvési képességet, azaz kiszorítja ezeket a választási lehetőségeket a tudatból, 
eluralkodik a személyen. Léteznek helyzetek, amelyekben jelenlétünket rutinsze-
rűség jellemzi, amikor cselekszünk, gondolkodás és különösebb érzelmi reakciók 
nélkül. A tanulási-tanítási folyamatban a személyiség e rétegei más-más módon 
aktivizálódnak az alkalmazott módszertől függően. A tárgyi tudás a kogníció 
által épül be, az ismeretek az érzelmi réteg segítségével 
szerveződnek rendszerré, az attitűdök ezen legjelentősebb 
elemének formálódásával. A viselkedési réteg fejlődése 
azt feltételezi, hogy a tanulónak élménye van saját képes-
ségeiről, a megszerzett ismeretek alkalmazásáról. Ez a 
szint a készségek szintje. 

Visszatérve a tervezett kurzus strukturális alapelemei-
re, ha a fenti szempontok alapján vizsgáljuk őket, szem-
betűnő az arányok eltolódása a készségszintű ismeretek 
felé. Míg a művészettörténet tematikus részei elsősorban 
kognitív elemeket közvetítenek, a többi modul javarészt a készségek dimenziójá-
nak megváltoztatását célozza. A Projektmenedzsment köztes helyzetet képvisel, 
mind elméleti, mind gyakorlati ismeretek elsajátítását igényli. Az emocionális 
attitűdréteg folyamatosan formálódik a hallgatói szerepben, ahogy a hallott, ki-
próbált és olvasott ismeretek beépülnek a már megszerzett tapasztalatok rendsze-
rébe. Összességében az egész képzés módszertani fókuszában a gyakorlatias, 
képességfejlesztő módszerek állnak. A konferencia során a résztvevők a szerző-
vel együtt egyetérteni látszanak abban, hogy mindez idő- és befektetésigényes 
eljárás. A minőségi képzés azonban mindig az. 

Teoretikus megfontolások: elméleti versus gyakorlati orientációk 
A gyakorlatiasság és/vagy az akadémikus ismeretek átadása a felnőttképzési 
tervezés egyik kulcsfontosságú szempontja. Érdemes a kérdést a kompetenciák 
felől megközelíteni. Esetünkben a múzeumi szakemberekből olyan, kultúraköz-
vetítéssel foglalkozó képzők képzését célozza meg a projekt, akik az intézmé-
nyek falain belül és ezeknek a jellegzetes adottságait felhasználva szerveznek és 
vezetnek kurzusokat. A szakmai ismereteik bővítése mellett tudásukat olyan 
kompetenciákkal kell kiegészíteni, hogy alkalmassá váljanak a tudás közvetítőjé-
nek szerepére. 

Kognitív 

Emocionális 

Viselkedési 

1. ábra: 
Az attitűd rétegei 
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A tanári személyiségnek az ismeretközvetítésben játszott szerepe közismert.2 
A felnőttképzés sajátosságai is megkívánják, hogy az osztálytermi helyzet mű-
ködtetéséhez a tanár képes legyen pozitív és bizalomteli légkör kialakítására, a 
kommunikációs folyamat kézbentartására akár előadás, akár interaktív oktatási 
módszerek esetén; a tanulási motiváció fenntartására, valamint a hallgatók igé-
nyeinek feltérképezésére és ezek változásának érzékelésére. A csoportdinamikai 
ismeretek és a csoportalakítási készségek nélkül mindez nehézkessé válhat. A 
helyzet kapcsolati dimenziójának kezeléséhez tehát jó kommunikációs, interper-
szonális készségek egy csoportjának a megléte szükséges. Úgy is fogalmazha-
tunk, hogy a képzők számára saját személyiségük az eszköz. Nem mindegy, hogy 
ezt milyen módon használják. Az eredményes, hatékony kultúra- és tudásközvetí-
tői szerep a szükséges tudás, azaz a kognitív szintű megközelítés mellett jól kö-
rülhatárolható a személyes készségek és attitűdök érzelmi dimenziója felől. Mér-
hetővé és kontrollálhatóvá tehető ezeknek a megléte, ami a képzők képzésének 
útját is kijelöli egyúttal. 

Az Európai Bizottság által támogatott projekt eredményei ezt a gondolko-
dásmódot tükrözik, és ami ennél is több: megvalósítják.  

Gondolatok a magyarországi helyzetre vonatkozóan 
Logikus és főleg eredményes az a megközelítés, amely a képző és közvetítő sze-
repre való felkészítést a szükséges fejlesztések teljessége felől közelíti meg. Az 
állítás minden olyan szakma képviselőinek képzésére is igaz, akik munkájukat 
emberi kapcsolatrendszereken keresztül, vagy azok alakítása érdekében végzik. 
Ennek ellenére ma Magyarországon még mindig kevés az olyan jellegű felsőfokú 
képzés, amelyben a hallgatók saját személyiségük eszközként való használatához 
releváns segítséget kapnának.3 A történet természetesen az elmúlt évtizedek ideo-
lógiai sajátosságaiban és annak a tudományszociológiai következményeiben gyö-
kerezik. A személyiségfejlesztő, interperszonális kommunikációs készségek javí-
tását célzó kurzusok vezetése speciális pszichológiai, szociálpszichológiai jellegű 
kompetenciák meglétét igényli. A rendszerváltást megelőzően a pszichológia 

                                                        
2 Erről a témáról lásd pl.. Bagdy Emőke: A pedagógus hivatás – személyisége. KLTE Debrecen, 

1997. 
3 A szerző jelen helyzetre vonatkozó ismeretei széleskörűek de nem teljesek, ezért néhány jellem-

zőbb példák kiemelésével igyekszik érzékeltetni a helyzetet: Ma Magyarországon az akkreditált 
iskolarendszerű felsőfokú nappali és levelező képzések között pl. a közgazdászhallgatók választ-
ható tantárgyként találkozhatnak a készségfejlesztő tréningekkel.  A külkereskedelmi főiskolások 
kötelezően részt vesznek 80 óra tárgyalási és kommunikációs készségfejlesztő csoportokon. A 
szociális munkás és egyéb segítő képzéseknek része a készségfejlesztés; jelentős, helyenként 300 
órás keretben (DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar). Az egyszakos posztgraduális pedagógusképzés 
levelező tagozatán a hallgatók 60 óra Személyiség- és képességfejlesztő tréningen vesznek részt, 
ugyanakkor a nappali tagozaton egy szemeszternyi Szakmai szocializációs kurzusra van lehetőség. 
A FEEFI művelődésszervező szakjának választható tantárgya a Kommunikációs és csoportdinami-
ka tréning, a humánszervező szakon a Csoportdinamika tréning kötelező. Az orvosképzésnek 
(sic!) semmilyen formában nem része az interperszonális készségek célzott fejlesztése. 
Egészen más a helyzet a felnőttképzési piac nem iskolarendszerű szegmensében. A készségfej-
lesztés, a viselkedési repertoár bővítése olyan mély, gyors és könnyen előhívható tudást ad, amiről 
a kompetencia alapú képzések megrendelői nem mondhatnak le, így pl. a vezetőképzések többsé-
gében az arányok egyértelműen efelé tolódtak el, annak ellenére, hogy a képzés idő- és befektetés-
igénye jóval magasabb a hagyományos tantermi oktatásénál, beleértve ebbe az interaktív, szeminá-
riumi és esettanulmányok feldolgozására alapuló módszereket is.  
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helyzetét a tűrt kategóriába tartozás jellemezte. A 80-as évek elején – jellemző 
módon a gazdasági szükségszerűségek kényszerítő erejének hatására – jelentek 
meg hazánkban azok a fejlesztő eljárások, amellyel akkoriban a vállalati vezető-
ket képezték, interperszonális csoportbeli vezetői készségeik fejlesztése érdeké-
ben.4  

Ebben az időszakban a klinikumban dolgozó pszichológusok még nem lép-
hették át a kórházak kapuit. A különböző fejlesztő és gyógyító eljárások, ame-
lyek alapvető módszereikben nem, sokkal inkább a célok, a résztvevők és a veze-
tők között megszülető szerződés, valamint a személyiségbe való beavatkozás 
mélységének tekintetében különböznek, egymással csak a személyes érintettsé-
gek, a különböző területeken dolgozó szakemberek informális kapcsolatrendsze-
rén keresztül érintkeztek.  

Ez a helyzet az elmúlt két évtized alatt sokat változott. A multinacionális cé-
gek megjelenése maga után vonta a nagy nemzetközi tanácsadó cégek hazai piac-
ra való beáramlását egyfelől, és ők magukkal hozták a Nyugat-Európában már 
nem csak a társadalmi-gazdasági rendszer profitorientált szegmensében elterjedt 
pszichológiai kultúrát. Saját szakembergárdájuk fejlesztésére nagy gondot fordí-
tanak, képzési kínálatuknak elidegeníthetetlen része a készségfejlesztés. A hazai 
tulajdonlású tanácsadó cégek szakemberei vagy a Magyar Pszichológiai Társaság 
és egyéb, pszichológus szakmai egyesületek által szervezett képzésekben szerez-
ték ilyen jellegű ismereteiket, vagy a különböző nagy szervezetek saját humán-
erőforrás fejlesztési projektjeiben időnként zajló, a készségek egy szűk – a cég 
profiljának megfelelő – sávjának fejlesztését célzó foglalkozások vezetésére kap-
tak jogosultságot. Jellemző módon ilyenek például az eladási tréningek. Egy 
másik, nem túl nagy létszámú rétege ennek a szakmának azokból a pedagógusok-
ból áll, akik – bár képzési lehetőségeik szűk körűek és anyagilag megterhelők 
voltak, vállalták az úttörő munkát, és a hagyományos tanár – diák szerep mellett 
megtanulták ennek a sajátos képzési módszernek a szükséges eszköztárát. Ezek-
ről a területekről és a klinikai pszichológusoknak a nyílt piacon megjelenő egyre 
nagyobb létszámú csoportjaiból kerülnek ki ennek a szakmai csoportnak, a szoci-
ális és interperszonális készségeket fejlesztő tréningeket vezető trénereknek a 
képviselői. A szakma mai helyzete a letisztulás fázisában van. A különböző ér-
dekképviseleti szervezetek, mint a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága, 
a Tréning Kerekasztal megfogalmazták a szakma etikai szabályait, definiálták a 
tréning egyébként még a mai napig sok, képzéssel foglalkozó helyen nagyon tág, 
eltérő és diffúz értelemben használt fogalmát. 

A tréning, mint felnőttképzési módszer sajátosságai: 
összehasonlítva a hagyományos osztálytermi helyzettel 
Ezek alapján a tréning olyan, szociális és interperszonális készségeket, a szemé-
lyiség viselkedési rétegének fejlesztését célzó módszer, ami a csoportdinamikai 
hatásokra épít.  

                                                        
4 Az UNIDO, az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete által Magyarországra delegált szakértő csoport 

Manohar Nadkarni vezetésével képezte ki az első trénercsapatot, akikből a későbbiekben aztán az 
első szakmai szervezet, az Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága alapító tagsága kikerült.   
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Alapvetően tapasztalati tanulás útján fejleszt, amelynek során a résztvevők 
különböző, a munkájuk jellemző interperszonális helyzeteit szimuláló helyzet-
gyakorlatokban való részvétel során, egész személyiségüket megmozgatva élmé-
nyeket élnek át, majd ezeket a szakértő vezetés mellett feldolgozzák, tapasztala-
tokká formálják. A módszer mély, tartós és könnyen előhívható viselkedési szin-
tű tudást nyújt, mélyebb önismereten keresztül jutnak a résztvevők nagyobb 
interperszonális hatékonysághoz. Személyiségük ezen a módon fejlődik. 

A tréningek elterjedtségéhez a történeti előzmények mellett nagymértékben 
hozzájárul az a sajátos szerep, és a hozzá szükséges szociális készségek, amelyek 
a tréneri munkát megkülönböztetik minden más felnőttképzői és a hagyományos 
tanári szereptől. Ennek bemutatására szolgál az alábbi táblázat. 

A hagyományos és a tréningeken zajló képzés eltérő jellemzői 
 Hagyományos osztályter-

mi szituáció Tréning 

Az oktató szükséges 
szakmai kompeten-
ciái 

Elsősorban a tárgyra vonat-
kozóan képzett. 

Elsősorban szociálisan kompetens sze-
mély, aki a tárgyra vonatkozóan is kép-
zett. 

Szerepviszonyok 
oktató és hallgató 
között 

A tudást osztó és a tudást 
befogadók közt áll fenn, 
függőség jellemzi. 

Partneri, egyenrangú, minden fél egy-
formán befolyásolhatja az eseményeket. 

A fejlesztés fókusza 

A tananyagban előírt isme-
retek átadása, a csoport 
ismereti szintjének megfele-
lően. 

A résztvevők eddig elért személyes 
készségszintjéről való továbblépés, 
mindenki számára egyéni úton. 

Csoporthatások 

Esetenként segíthetik a 
tanulási folyamatot, ami az 
atomizált csoportban is 
létrejön. 

Alapvetően a csoportdinamikai folyamat 
részeként valósul meg a tanulás. 

Légkörteremtés 

A függő helyzet miatt a 
légkör javítása bár segíti, de 
alapvetően nem befolyásolja 
a folyamatot. 

Bizalomteli, pozitív, elfogadó légkör 
hiányában a tanulás nem jön létre. 

A tanulás szintjei 
Elsősorban kognitív, má-
sodsorban érzelmi vonatko-
zású. 

Elsősorban viselkedési és érzelmi, má-
sodsorban – módszertől függően – kog-
nitív vonatkozású. 

Motiválás Célja a figyelem, az érdek-
lődés fenntartása. 

Célja a személyes fejlődés iránti hajlan-
dóság fenntartása. 

Személyesség szintje 
az oktató oldalán 

A képző személyes szándé-
kaitól függő. 

Magas intimitású helyzet, a személyes 
érintettség kölcsönös, a tréner nyitottsá-
ga nem megkerülhető. 

Személyesség szintje 
a hallgató oldalán 

Előadás esetén minimális, a 
passzív befogadói szerepből 
következik, interaktív mód-
szerek esetén a vélemény-
formálással nő a nyitottság. 

A módszer működése minden résztvevő-
től jelentős nyitottságot igényel, a sze-
mélyes kockázati szint magas. 

A kimenet szabá-
lyozhatósága 

A kurzus tananyagának 
felépítésével és értékeléssel 
biztosítható a megszerzett 
tudás. 

Teljes mértékben a résztvevők motiváci-
óitól függ, a tréner feladata ezek mozgó-
sítása, mederbe terelése. 
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Visszacsatolás 

A tanulási folyamat része, a 
tanár, mint értékelő feladata. 

Csak a személyes benyomások közlése, 
minden résztvevő feladata, a tréneri 
értékelés mind egyénileg, mind csopor-
tosan ellenjavallt. 

Hatása a csoportbeli 
kapcsolatokra 

A résztvevők saját kezde-
ményezésének függvénye, 
lassan kialakuló spontán 
folyamat. 

A módszer alapja, az eredményes tréning 
„mellékterméke” egy szorosan összetar-
tozó, magas intimitású, együttműködésre 
képes csoport. 

Szubjektív élmény a 
hallgatók oldalán 

A tudást „kaptam”. A tudást „megszereztem”. 

Szubjektív élmény 
az oktató oldalán 

Az anyagot leadtam, megta-
nítottam. 

Elkísértem a hallgatókat fejlődési útjuk 
egy szakaszán. 

 

A táblázat a lehetséges szempontokat veszi sorra abból a célból, hogy megvi-
lágítsa a különbséget a hagyományos tanári és a tréneri szerep és az ehhez szük-
séges kompetenciák között. Mint látható, a tréneri szerep alapvetően a szakember 
magasabb színvonalú szociális kompetenciájára és empátiájára, valamint arra a 
képességére épül, hogy a hallgatókra hangolódva megérti azok fejlődési szükség-
leteit, és igyekszik ezeket harmóniába hozni a kurzus céljaival. Ennek eszköze 
elsősorban a személyes motiválás. Ebben áll a tréning mint módszer hatékonysá-
gának kulcsa is: a személyiség fejlődési tendenciáit energetizáló motivációt állít-
ja a képzéssel megcélzott készségek fejlesztésének szolgálatába. Ugyanakkor a 
„saját út”, az aktivitás, a részvételen keresztül megszerzett tapasztalat teljesen 
egyéni, nem összemérhető.  Kimeneti tényezőként vagy kiválasztási szempont-
ként a képességek mérhetősége természetesen nem kerülhető meg, hiszen a kép-
zésnek éppen e képességek megszerzése a célja. A tréning azonban nem a mérés, 
sokkal inkább a tapasztalatszerzés helye, ezt pedig legjobban az elfogadás légkö-
re és az értékelés hiánya segíti.  

A fejlesztő folyamatokat irányító tréner személyisége sokkal inkább kulcsté-
nyezője a hatékonyságnak, mint a hagyományos típusú tanulási helyzetben. A 
szociálisan kompetens személyiség, a partneri helyzet biztosítása és fenntartása, 
a mélyebb, belső szintekre való hangolódás képessége, a motiválás mind olyan 
szükséges feltételek, amelyek nélkül ez a helyzet ahhoz hasonlóan nem működik, 
mintha tárgyra vonatkozó kompetenciák hiányoznának. A hatékony tréneri maga-
tartás és attitűdök egy olyan, sajátos filozófiai megközelítést és emberképet felté-
teleznek, ami a poroszos gyökerekkel rendelkező magyar iskolarendszerben nem, 
vagy csak ritkán és esetlegesen jellemezte a képzéssel foglalkozók mentalitását, a 
hallgatókhoz és magához a tanulási folyamathoz való viszonyát.  

Összefoglalásként: a készségfejlesztés esélyei és helye a felnőttképzésben 
A készségfejlesztés, bármilyen viselkedési minta elsajátításáról legyen szó, mint 
például projektek tervezése, nyelvi kommunikáció vagy mediáció, az egyik leg-
hatékonyabb képzési eljárás. A tréning a tanulás természetes körülmények között 
lezajló folyamatát modellezi kockázatmentes helyzetben: ahogy azt Kolb tanulási 
folyamatmodelljében feltérképezte, a cselekvést követő értékelés és az eredményt 
előidéző okok keresése új viselkedési tervek kidolgozásához vezet. (Lásd a 2. 
számú ábrát)  
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Szakértő segítők irányítása alatt. A laboratóriumi helyzetekben a résztvevők 
lehetőséget kapnak rá, hogy új viselkedéseket próbáljanak ki és – amennyiben ezt 
az időkeret megengedi – gyakoroljanak be. Részvételük aktív, élményekhez jut-
nak, kapcsolatokat építenek, tapasztalatokat szereznek, ahogy egy résztvevő meg-
fogalmazta: „megtanulhatják azt, ami nélkül nem lehet dolgozni, de máshol nem 
tanítják”. 

2. számú ábra: Kolb: A tapasztalati tanulás modellje 
 

 CSELEKVÉS 
 
 TERVEZÉS ÉRTÉKELÉS 
 
 OKOK KERESÉSE 
 

A módszer hatékonysága, élménynyújtó sajátosságai miatt a hallgatók köré-
ben magasan értékelt. Értő vezetéssel a felnőttképzési programok gerincét képező 
részévé lehet – és egyre inkább az is, mint ahogyan erre példaként láthattuk - egy 
európai színvonalú minőségi képzés esetében, bár jelenleg a tervek szintjén. 

A tanulmányban korábban röviden elemzett magyarországi tendenciák hatá-
sát, valamint a fent ismertetett módszertani jellemzőkből eredő sajátosságokat is 
figyelembe véve világosabbá válik, hogy milyen módon alakulhatott ki az a jel-
legzetes különbség, ami az ismertetett és nem egyedi jelenségként ismert európai5 
és a hasonló területet érintő magyar képzési struktúrák között észlelhető. A fo-
lyamat sokrétű, és részletes elemzése az andragógiatörténet mint tudomány kép-
viselőire méretezett kutatási feladat.  

A készségfejlesztés – és egyéb – gyakorlatorientált képzési módszerek lassú 
terjedésének az okát abban látom, hogy a tréneri (moderátori) szerep jelentősen 
megnövekedett kompetenciákat és a magyar pedagógiai gyakorlatban még nem 
széles körben honos szemléletmódot igényel. Ugyanakkor minden a tanulási – 
tanítási folyamatban résztvevő egyéntől befektetéseket igényel, mind időben, 
mind energiában és költségekben. 

A tanulmányban dióhéjban ismertetett tapasztalatok szerint a változások fo-
lyamatában már jó néhány helyen és területen történt előrelépés. A tréningek 
„divatosak”, legalábbis ott, ahol ennek szükségességét felismerték és a feltételeit 
megteremtették. Az európai trendek ismeretében érdemes e tendenciákat megfe-
lelően értékelni. 

 

                                                        
5 Az európai tendenciák ismertetése meghaladja e tanulmány kereteit. Sok forrásból ismert tény 

azonban, hogy évtizedekkel korábban, a hatvanas évektől kezdve alkalmazzák mind a felnőttkép-
zésben, mind az iskolarendszerű oktatásban a gyakorlatorientált és készségfejlesztő képzési eljárá-
sokat. A tréning maga az ötvenes évek elején Tavistockból, Anglia egyik városából indult el önál-
ló módszerként, és terjedt el különböző fejlesztő programok eszközeként. 


