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Képzés a pandémia alatt és után (?) –
Mit? Hogyan? Miért? 

Adatok

Képzési hajlandóság

Nincs királyi út 

Mi a megoldás?  



Covid-19 – GDP adatok – UN –
Worldbank

 UN Department of Economic
and Social Affairs becslés,
2020: A COVID-19 járvány
globális szinten $8.5 trillió
veszteséget okozhat a
következő két évre (2021, 2022)

 https://www.un.org/development/desa/pub
lications/world-economic-situation-and-
prospects-wesp-mid-2020-report.html

 Világbanki elemzés: 2022
január: 2022. február 24 előtti
állapotok, EMDE: Fejlődő
gazdaságok

 https://www.worldbank.org/en/publication/gl
obal-economic-prospects

https://www.un.org/development/desa/publications/world-economic-situation-and-prospects-wesp-mid-2020-report.html
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects


COVID-19 – Elveszített munkaórák –
ILO
 2021 őszi becslés: Az ILO előbecslése

alapján 2021-ben a globális ledolgozott
munkaórák száma 4.3 százalékkal
továbbra is elmarad 2019-től, ami
megfelel 125 millió teljes állásnak. Ez
még drámaibb, mint a 2021. június
becslés, 3.5 % csökkenéssel, ami 100
millió állásnak felelt meg.

 2021 III. negyedév: A fejlett országok
esetében 2019-hez képest a ledolgozott
órák száma a IV. negyedévben (2021)
3.6% alacsonyabb lesz. Az alacsony
jövedelmű országok esetében 5.7%-os
volt az elmaradás, a közép szinten álló
országok esetében 7.3 %.

 Forrás: ILO Monitor: COVID-19 and the 
world of work. Eighth edition:2021. 10. 27. 
https://www.ilo.org/global/topics/coronavir
us/lang--en/index.htm

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm


ILO, WB, UNESCO felmérés: 126 ország, 1353 
válaszadó-TVET képzések a pandémia alatt: Zárás-
képzési módszerek 
(forrás: Skills development in the time of COVID-19:online survey 2020. 04-
05, )



Mckinsey2020: 
Global Survey on 
reskilling, 2020, 
kutatás
• 2020. december: 700 fős reprezentatív

minta: regionális, iparági, vállalatméret
és tapasztalat alapján

• A KÉPZÉS – ÁTKÉPZÉS lett a
legnépszerűbb eszköz 2020. március
óta, népszerűbb, mint az áthelyezés,
felvétel, elbocsátás, a feladatok
kiszerződése

• 69% válaszolta azt, hogy a pandémia
alatt a képzés-átképzés vált a vállalati
kompetencia, versenyképesség növelés
egyik legfőbb eszközévé, és az
magasabb szint, mint volt 2019-ben, a
„békeévben”

• Forrás:https://www.mckinsey.com/busine
ss-functions/people-and-organizational-
performance/our-insights/building-
workforce-skills-at-scale-to-thrive-during-
and-after-the-covid-19-crisis

https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/building-workforce-skills-at-scale-to-thrive-during-and-after-the-covid-19-crisis


Mckinsey 2020: 
Hogyan készüljünk 
fel? 
• 9 lépés (3X3) döntő, amelyet nem lehet

megkerülni, kihagyni

• Akik így jártak el, és mind a 9 lépést
végrehajtották, 97% -ban azt
válaszolták, hogy a vállalat megoldotta a
képzési hiányait, és a cég fejlődési-
képzési kultúrája kialakult

• Lépés 1: Helyzetfelmérés: a képzési
hiányosságok összegyűjtése

• Lépés 2: Képzési stratégia: Vállalati
képzési stratégia kialakítása, felkészülés

• Lépés 3: Átalakítás: Az új képzési
struktúra végrehajtása, stabilizálása,
mérése

• Forrás: Mckinsey2020: Global Survey
on reskilling, 2020



Mckinsey 2020: A 
sikeres képzések 
titka 
• Nincs meglepetés: A digitális

képzés működik 75%-ban, ez
a lehetőség, ez a valóság

• A siker titka: sokszínű és
összetett megoldások kellenek,
hibrid oktatás, csapatmunka,
peer –learning, élményalapú,
terepmunka stb.

• A cégek 70%-a 8 vagy annál
több módszert használ

• Nincs egyedüli, királyi út: sok
választás, sok lehetőség-
NAGYOBB SIKER!

• Forrás: Mckinsey 2020: Global
Survey on reskilling, 2020



Mckinsey 2020: Mit 
képezzünk? 
• 25 specifikus kompetenciát vizsgáltak,

három csoportban (szociális-érzelmi,
fejlett kognitív, technológiai), és a 2019-
2020 közötti elmozdulást kérdezték

• Három kiemelt terület: A válaszadók
több, mint fele három területet jelölt meg:
vezetés és csapatok menedzsmentje,
kritikus gondolkozás- döntés hozás,
projekt menedzsment

• A legnagyobb elmozdulás 2019-hez
képest: digitális, szociális és érzelmi
kompetenciák, fejlett kognitív
kompetenciák, projekt menedzsment

• Alapvető digitális kompetenciák:
16%-kal nőtt ez az igény 2019-hez
képest!

• Forrás: Mckinsey 2020: Global Survey
on reskilling, 2020



CEDEFOP: 2021. április: Covid 19 – online álláshirdetési trendek kompetencia-
elvárás vizsgálata         https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/skills-online-job-advertisements/publications

https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/skills-online-job-advertisements/publications


Összegzés
A Covid-2019 járvány drámai módon alakította-formálta, sok

esetben kierőszakolta a távmunkát, a távoktatást, a távoli
vizsgáztatást.

 69%-a a vállalatoknak a KÉPZÉST helyezte a pandémia alatti
legfőbb megoldásnak, a kompetencia-hiány feloldása
érdekében – Digitális Képzés- változatos módszertanok.

 Zöld és Digitális képzés 4.0: Európai szinten:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-countries-commit-leading-green-digital-
transformation

 2021-2030 – ez a lehetőség!

2022.05.12.KÉPZÉS-KOVID-KÉPZÉS 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-countries-commit-leading-green-digital-transformation


Köszönöm a figyelmet!
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