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1. BEVEZETÉS

Az INDESK projektről
A válság következtében az egyik leginkább érintett csoport a fiatalok, akikre
különös figyelmet kell fordítanunk. A gazdasági fellendülést követően, a
teljes foglalkoztatási potenciál kiaknázása érdekében különösen fontos a
fiatalok, valamint a pályakezdők munkaerő-piaci részvételének növelése. A
pályakezdők és a fiatalok vállalkozási hajlandóságának növelése és az ahhoz
kapcsolódó kompetenciák elsajátításának támogatása lendületet adhat az
új nemzedék gazdasági tevékenységének, ezáltal közvetve hozzájárulhat a
fiatalok gazdasági szerepvállalásához.
Következésképpen az „Innovative Development of Entrepreneurial Skills
of Youth” (INDESK) projekt során megvizsgáltuk azokat az irányelveket,
programokat és bevált gyakorlatokat, amelyek segítenek a fiatal vállalkozók
fejlesztésében, mindezt egy olyan újonnan kidolgozott képzési programmá
alakítottuk, amely támogatja a fiatalok vállalkozását, különösen a figyelem
felkeltése és a vállalkozói kompetenciáik fejlesztése által.
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Az INDESK projektben:
 meghatároztuk azokat a programokat, amelyek fejlesztik a fiatalok vállalkozói képességeit, ideértve az oktatás területén használt különböző
módszertanokat, amelyek szükségesek vállalkozóvá válásának támogatásához, a fiatalok foglalkoztathatóságához; valamint a célcsoport
támogatásához kapcsolódó aktív munkaerő-piaci eszközöket az egyes
partnerországokban (egy nemzetközi összehasonlító elemzés készült;
 a fiatalok vállalkozói tájékozottságának fejlesztésével kapcsolatos helyi
vitafórumokat szerveztünk a munkaerőpiacon releváns szereplők részvételével, amelyhez egy kérdőíves felmérés is társult, és ezek alapján
nemzetközi ajánlások fogalmaztunk meg a fiatalok vállalkozóvá válásának fejlesztésére;
 kidolgoztunk, teszteltünk és nyilvánossá lettünk egy nemzetközi tapasztalatokon alapuló, innovatív, moduláris (személyes és online) képzést,
hogy elősegítsük a fiatalok munkaerő-piaci integrációját;
 irányelveket fogalmaztunk arra vonatkoznak, hogyan kell megvalósítani
egy innovatív képzési programot azokban a különböző intézményekben, amelyeket ebben a Kézikönyvben foglalunk össze.
Közvetlen célcsoport:
15-29 éves fiatalok
Indirect target groups:
 Oktatási intézmények, iskolák
 Tanácsadási központok
 Nonprofit intézmények, ifjúsági nonprofit szervezetek
Munkáltatók
Mivel a fiatalok foglalkoztathatóságának és vállalkozóvá válásának növelése minden európai ország számára kulcskérdés, partnerségünk meg van
győződve arról, hogy be kell vonni a különböző érintetteket és közösen kell
hozzájárulni a fiatal nemzedék vállalkozói szellemiségének felébresztéséhez.
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Projektpartnerek
A munkát az INDESK partnerségben csapatban végeztük, és e munkaanyag
szabadon elérhető az INDESK projekt szerzőinél és partnereinél, akik a
következők:
 TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. - Szlovákia
 LENO Consulting - Franciaország
 Endurance - Hollandia
 Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft. - Magyarország
 Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder - Szlovákia

Balról jobbra: Laurent Dedieu, Antal Zsuzsanna, Maria Hernandez, Magyar Mariann, Ildiko
Hanuliakova, Jakub Zabka, Diana Kozakova, Rob Versteeg
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Mit jelent számunkra vállalkozóként élni?

https://www.trexima.sk
„Vállalkozónak lenni állandó elkötelezettséget jelent aziránt, hogy hozzáadott
értékkel bíró, személyre szabott és egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk az ügyfeleknek. Ez kitartást, meggyőződést igényel, és megköveteli azt, hogy valaki folyamatosan fejleszteni kívánja önmagát és új ötletekkel
hozakodjon elő. Csakis egy ilyen vállalkozásnak lehet értelme, s csak egy ilyen
vállalkozás lehet tartós” 
Mihály Géza

http://www.leno.fr
“A vállalkozói lét olyan, mint az élet, boldog és nehéz pillanatok valamint
győzelmek és vereségek sorozata. Egy sikeres vállalkozó megtanulja, hogy ne
féljen a vereségektől, mert mindegyik vereség után valami jobb következik.”

Laurent Dedieu és Maria Hernandez

http://ozbuducnost.sk
„Számunkra a vállalkozói lét a lehetőségét jelenti annak, hogy az ügyfelek igényeivel összhangban és maximális megelégedettségükre kreatív ötleteket valósítsunk meg. Ez felelős szemléletet követel az ügyfelek, az üzleti partnerek és a
munkavállalók iránt, amely nélkülözhetetlen előfeltétel a sikerhez.”
 Ildiko Hanuliakova és Zoltan Hanuliak
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http://www.humanprofess.hu
„Számunkra vállalkozónak lenni azt jelenti, hogy felelősen gondolkodunk
saját magunkkal és a nálunk dolgozó munkatársakkal kapcsolatban. Hiszünk
abban, hogy értéket teremtünk, és hozzájárulunk környezetünk gazdasági és
társadalmi fejlődéséhez.”


Magyar Mariann és Antal Zsuzsanna

http://www.endurance.nl/
„Felnőttem a vállalkozói léthez. Egy adott pillanatban, egy igazgató irányítása
alatt úgy éreztem, hogy gátolva vagyok. Saját, önálló döntéseket akartam hozni,
fejleszteni akartam magam és meg akartam határozni a saját határaimat. 16
év vállalkozói lét után azt mondhatom, hogy nagyon örülök, hogy megtettem
ezt a lépést. Szerencsére nem voltam előre tisztában azzal, hogy mennyi kihívás
kíséri az utam, de soha nem akarnék semmi mást! Egyetlen pillanatra sem
bánom, és soha nem is bántam meg ezt a lépésemet.”
Rob Versteeg
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2. A FIATALOK VÁLLALKOZÁSI
LEHETŐSÉGEI AZ EU-BAN

Felnőtté válásuk felé vezető útjuk során a fiatalok különböző kihívásokkal
találják szembe magukat, de egyik sem nagyobb annál, mint hogy jó állást
találjanak. A vállalkozói lét egy lehetséges megoldás a fiatalok munkanélküliségének csökkentésére. A döntés, hogy valaki vállalkozó lesz, azt feltételezi, hogy az egyének gazdasági önellátása a teljes munkaképes életkor
során kitart majd, és ez hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez is. A vállalkozói
készségek kialakításának feladata a formális és a nem formális oktatásban
egyaránt az, hogy elősegítsék a fiatalok kreativitását, innovációját és képességét arra, hogy felismerjék az ötleteket és valóra váltsák azokat. A fiatalok azonban az üzleti tevékenység folytatása során akadályokba ütköznek,
ezek közé tartozik a korlátozott pénzügyi, humán és társadalmi tőke.
A következő fejezet egy, az INDESK projekt keretében elkészített átfogó tanulmány kivonatát tartalmazza. A teljes tanulmány áttekintést nyújt mindazokról a jó gyakorlatokról, projektekről, programokról és irányelvekről,
amelyeknek célja a vállalkozói lét fejlesztése a fiatalok körében a partnerországokban és EU-s szinten. Az alábbiakban ennek fő pontjait foglaljuk
össze.
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Fiatalok a munkaerőpiacon az EU-ban
A fiatalokat a munkaerőpiacon a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolják, s az Európai Unió tevékenységeinek középpontjában állnak. Az INDESK
projektben “fiatalok” alatt értünk minden 15-29 év közötti személyt. Az
EUROSTAT felmérése szerint 2017-ben a fiatalok aránya az EU teljes népességében 17,2% volt. Ezen belül 6.398.100 fiatal volt munkanélküli, ami 13,2
százalékos munkanélküliségi szintnek felel meg. A fiatalok 4,2 százaléka tartósan munkanélküli. Az ifjúság körében a munkanélküliségi ráta 7,5
százaléknak felelt meg. 32,5 százalékuk ideiglenes szerződéssel rendelkező fiatal munkavállaló. Ami tulajdonképpen azt jelenti számunkra, hogy
2.604.900 önfoglalkoztatott fiatal van.1
Ha egész Európát tekintjük, a fiatalok munkanélküliségi rátája csaknem 19
%. Számos eltérés van a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatosan az EU
különböző tagállamaiban. Spanyolországban és Görögországban például
szinte minden második fiatal munkanélküli, nem vesz részt oktatáson, vagy
szakmai gyakorlaton. Ennek eredménye, hogy magasak a segélyezésre szánt
költségek. Németországban ugyanebben a célcsoportban a foglalkoztatási
ráta csupán 7 %.2
A tagállamok kormányai, sőt Európa által történő fejlesztések, intézkedések ellenére még mindig nagyon nehéz a fiatalok számára egy jó helyet
találni a munkaerőpiacon. Bármi is motiválja a fiatalokat, jelen pillanatban
nincs elegendő munkahely a számukra.

1
2

http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/eu-dashboard
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Youth_unemployment_
figures,_2007-2016_(%25)_T1.png
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Európai szintű, a fiatalok munkaerő-piaci integrálásának
támogatását célzó stratégiák és intézkedések
A fiatalok munkanélküliségének megoldása, valamint a fiatal nemzedék
vállalkozó szellemének felélesztése számos olyan alapvető irányelvet és
zászlóshajó-kezdeményezést hívott életre, amelyek közvetlenül a fiatalok
vállalkozóvá válásához kapcsolódnak. Az alábbiak a főbb programok és
stratégiák közé tartoznak.
Ifjúsági Garancia3
Az Európai Ifjúsági Garancia az uniós tagállamok azon kötelezettségvállalása, amely biztosítja, hogy minden 25 éven aluli fiatal a munkanélkülivé válásától, vagy az oktatásból való kilépésétől számított négy hónapon belül egy
olyan jó minőségű gyakornoki, hallgatói jogviszonyban, továbbképzésben,
vagy foglalkoztatásban részesül, amely megfelel képességeinek és tapasztalatának. 2014 januárja óta 16 millió fiatal lépett be az Ifjúsági Garancia
programjaiba, s közülük 10 millió elfogadott egy ajánlatot, amelyek többsége foglalkoztatási ajánlat volt. Azon fiatalok mintegy kétharmada, akik 2015ben kiléptek a programból, foglalkoztatási, oktatási, hallgatói, vagy gyakornoki 4 ajánlatot fogadott el.

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079;
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en
4
 Further information is available at: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4102_
en.htm
3
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Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés5
Az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés (IFK) az EU egyik fő forrása az
Ifjúsági Garancia rendszerek megvalósításának támogatására. Azzal a céllal
indították el, hogy támogatást nyújtson az olyan térségekben élő fiataloknak, ahol a fiatalok munkanélkülisége 2012-ben magasabb volt, mint 25%.
A Kezdeményezést 2017-ben töltötték fel az olyan régiók számára, ahol az
ifjúság körében a munkanélküliség 2016-ban magasabb volt, mint 25%.
Az IFK kizárólag olyan fiatalokat támogat, akik nem vesznek részt oktatásban, foglalkoztatásban vagy képzésben (NEET-ek), ideértve a tartósan
munkanélkülieket és azokat, akik nincsenek álláskeresőként nyilvántartva.
Biztosítja, hogy Európa azon részein, ahol a problémák a leginkább akutak,
a fiatalok célzott támogatást kaphassanak. Az IFK jellemzően
 szakmai gyakorlatokra
gyakornokságra
 elhelyezkedéshez
 végzettséghez vezető továbbképzéshez nyújt finanszírozást.
A Foglalkoztatás és a Szociális Innováció Európai Uniós Programja6
A Foglalkoztatási és Szociális Innovációs (EaSI) program7 egy uniós szintű
finanszírozási eszköz, amelynek célja a magas szintű és fenntartható foglalkoztatás elősegítése, a megfelelő és tisztességes szociális védelem garantálása, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni harc, valamint a munkakörülmények javítása. Az EaSI-t közvetlenül az Európai Bizottság irányítja.

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
7
 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11158&langId=en
5
6
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Három olyan uniós programot egyesít, amelyet 2007 és 2013 között elkülönítve irányítottak: a PROGRESS-t, az EURES-t, valamint a Progress
Microfinance-t.
Ezek a programok alkotják az EaSI három tengelyét. A harmadik tengelynek, a Mikrofinanszírozás és Szociális Vállalkozói lét, amely közvetlenül
kapcsolódik a vállalkozói lét, három konkrét célkitűzése van:
 Növelje a mikrofinanszírozáshoz való hozzájutást és annak rendelkezésre
állását azon kiszolgáltatott csoportok számára, amelyek el akarják indítani
vagy fejleszteni akarják saját vállalkozásukat vagy mikrovállalkozásaikat.
 Kiépítse a mikrohitel-szolgáltatók intézményi kapacitását.
 Támogassa a szociális vállalkozások fejlesztését, különösen azáltal, hogy
hozzáférést biztosít a finanszírozáshoz.
Vállalkozás 2020 cselekvési terv – A vállalkozói szellem újraélesztése
Európába8
A Bizottság által előterjesztett Vállalkozás 2020 Cselekvési Terv egy olyan cselekvési terv célja, hogy felszabadítsa Európa vállalkozói potenciálját, elhárítsa
a jelenlegi akadályokat és forradalmasítsa a vállalkozói lét kultúráját az EUban. További célja, hogy megkönnyítse az új vállalkozások létrehozását az
EU-ban, valamint, egy sokkal támogatóbb környezet kialakítása a jelenlegi
vállalkozók számára, azért hogy fejlődhessenek és növekedhessenek.
A Vállalkozás 2020 Cselekvési Terv három területet határoz meg azonnali
beavatkozásra:

8

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0795&from=EN
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 a vállalkozói oktatás és képzés a vállalkozások növekedésének támogatása és új vállalkozások alapításának támogatása érdekében;
 a jelenleg érvényes adminisztratív akadályok felszámolása, azért, hogy
elősegítse a fejlődést és a vállalkozásalapítást;
 a vállalkozói lét kultúrájának újraélesztése Európában, valamint egy új
vállalkozói nemzedék felnevelése.
A Cselekvési Tervet és annak kulcstevékenységeit a Bizottság a versenyképességi és ipari irányelv, valamint a kisvállalkozásokról szóló törvény irányítási mechanizmusai segítségével ellenőrzi. Országos szinten az adott
nemzet kormánya által kinevezett KKV küldött felelős a Cselekvési Terv
végrehajtásának levezényléséért. A Cselekvési Tervet nyilvános egyeztetés
előzte meg. Az egyeztetésen minden polgár és szervezet lehetőséget kapott a részvételre.9
Erasmus fiatal vállalkozóknak10
Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak egy olyan, határon átnyúló program, amely
elősegíti a vállalkozói és menedzsment tapasztalatok kicserélését. A csere
úgy valósul meg, hogy egy frissen vállalkozónak állt személy, vagy egy leendő vállalkozó ellátogat egy nagy tapasztalattal rendelkező, kis vagy közepes
méretű vállalkozást (KKV) működtető vállalkozóhoz egy másik országba. Az
elmúlt öt évben több mint 2500 vállalkozópár profitált a programból.

9

 https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan
 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

10
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Vannak más olyan nem uniós hálózatok és programok is, amelyek támogatják a fiatalok vállalkozóvá válását – a Junior Achievement11 a legkiemelkedőbbek közé tartozik. A JA Worldwide egy 123 országból álló
globális hálózat, amelyben a hallgatók átültethetik vállalkozói készségeiket és ötleteiket a gyakorlatba és elindíthatják első saját vállalkozásukat a
nemzetközi piacon.
„Aktív összetevők” meghatározása egy olyan rendszer kialakításához,
amely növeli a fiatalok vállalkozói kedvét
Megállapíthatjuk, hogy a vállalkozói ismereteket a szakiskolák és az általános iskolák tantervébe lenne célszerű beépíteni. Az olyan készségeket, mint
a kezdeményezési készség, a kreativitás az oktatási rendszerben támogatni
kell. Az iskoláknak továbbá ápolniuk kell kapcsolataikat a vállalkozókkal és a
cégekkel. A vállalkozói létre úgy kell tekinteni, mint egy olyan transzverzális
tevékenységre, amit a különböző ágazatokban támogatni kell.
A szakemberek számos olyan különböző aspektust sorolnak fel, amelyekkel a fiatalok küszködnek a vállalkozóvá válás során, s különböző módokat,
amelyek által azok javíthatók annak érdekében, hogy támogassák a vállalkozóvá válást, ideértve:
 a készségeken alapuló vállalkozóvá nevelés javítását
 a vállalkozói léttel kapcsolatos mentalitás/kultúra megváltoztatását.
Az emberek félnek a vállalkozói léttől, és inkább munkavállalók szeretnek lenni. A vállalkozói létre úgy tekintenek, mint egy túl bonyolult,
vagy kockázatos dologra, tehát meg kell változtatni e vállalkozói léttel
kapcsolatos felfogást annak érdekében, hogy fejleszteni lehessen azt;

11

 https://www.jaworldwide.org
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a pénzügyi támogatáshoz való nagyobb hozzáférést
A fiataloknak nincs elég pénzük ahhoz, hogy elindítsanak egy vállalkozást
és nem könnyen kapnak banki kölcsönöket, szükség van tehát arra, hogy
kifejezetten a fiatalok számára jobbá tegyék a pénzügyi támogatást;
 
az adminisztratív terhek mérséklését;
 A coaching szolgáltatások javítását és kiterjesztését. Ezeket a szolgáltatásokat minden szakiskolára, egyetemre és ifjúsági egyesületre ki kell terjeszteni.
Vállalkozási ismeretek oktatása
Ami a vállalkozási ismeretek oktatását általában illeti, segíthet a fiataloknak abban, hogy meghatározhassák vállalkozásuk alapötletét, hogy
eldöntsék a vállalkozás szervezeti formáját és tevékenységi körét,
hogy megismerkedjenek a legfontosabb adózási, pénzügyi, könyvelési
fogalmakkal, hogy tudjanak kommunikálni az üzletpartnerekkel, valamint, hogy ki tudják választani munkatársaikat. A tanfolyam elvégzése hozzájárul azoknak a vállalkozói kompetenciáknak a kialakulásához, amelyek
szükségesek egy vállalkozás irányításához. A képzéseket általában moduláris formában kínálják, és modern, e-learninget tartalmazó kevert tanulás keretében tartják meg.
A vállalkozói szellemiség támogatásának alapjait az általános iskola
felsőbb évfolyamaiban és a középfokú oktatásban kell lerakni egy
olyan átfogó kompetenciafejlesztés biztosítása által, amely képessé teszi
az egyéneket arra, hogy elinduljanak egy vállalkozói úton. A formális oktatási rendszerek általában meglehetősen erősek a szakmai képességekhez
kapcsolódó kompetenciák terén, de a személyiségjegyekhez kapcsolódó
kulcskompetenciák fejlesztésén (társas képességek, rugalmasság, kreativitás, motiváció) még javítani kell.
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Támogatni kell viszont a pedagógiai kultúra átalakítását, és elő kell segíteni:
 
a tanulóközpontú pedagógiai gyakorlatot
 
a differenciált módszertant
 
a személyre szabott tanulási módszereket
 
az önszabályozó stratégiák kialakítását
 
a változatos tanulásmenedzsment megoldásokat
 
a kooperatív technikákat.
Vállalkozói készségek
Az alábbi transzverzális kompetenciákat kell fejleszteni annak érdekében,
hogy a fiatalok sikeres vállalkozóvá váljanak:
 A vállalkozáshoz kapcsolódó szakmai tudás (jogi, pénzügyi,… kérdések)
 Kreativitás
 Társas képességek
 Kommunikációs készségek
 Szervezőkészség
 Időbeosztás
 Problémamegoldás
 Kezdeményezőkészség
 Egyéni erősségek és gyengeségek ismerete
 Rugalmasság
 Motiváció
 Felelősség
 Kritikus gondolkodás
 Döntéshozatal
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Tervezés
 
Önállóság
 
Önhatékonyság
 
Siker,- és kudarckezelés
 
Kockázatkezelés
 
Kitartás
A sikeres vállalkozói léthez kapcsolódó készségek fejlesztése során
ajánlott összpontosítani a következőkre és a fejleszteni az alábbiakat:
 
az informatikai készségek
 
a nyelvi készségek
 
az önkifejezés / önmarketing
 
a pénzügyi tájékozottság
 
a szaktudás.
Mindezek közvetlenebb módon is fejleszthetők, mint a korábban említett általános kompetenciák, mivel rengeteg olyan kurzus van, amely elég
gyorsan segíthet abban, hogy fejlesszen egy bizonyos tudását és készséget egy konkrét területen. Másrészt pedig az úgynevezett „csinálva tanulás” folyamata során fokozatosan kihívások elé kell állni és meg kell változtatni a magatartási mintákat és személyiségjegyeket.
Az alábbiak is hozzájárulhatnak a fiatalok vállalkozói lehetőségeinek
növeléséhez:
 
Tagság a fiatal vállalkozók szervezetében/egyesületében.
 
Rövid, egyszerű és gyakorlati információk (pl. videós utasítások formájában) egy vállalkozás elindításának lehetőségéről, a vállalkozók
felelősségeiről, stb.
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Ingyenes képzések szervezése új vállalkozók számára az állam, az állami szervezetek, valamint a nonprofit szervezetek együttműködésében.
 
Tájékoztató szemináriumok szervezése a támogatások megszerzésének lehetőségeiről.
 
A vállalkozók kötelezettségeivel, valamint a vállalkozásindításhoz
kapcsolódóan rendelkezésre álló juttatásokkal kapcsolatos tájékoztatásért felelős állami alkalmazottak és közintézmények kompetenciáinak (pl. kommunikációs készségek) fejlesztése.
 A duális oktatás rendszerének támogatása a kis,- valamint a mikro
vállalkozások számára is.
Javaslatok a helyzet javítására a pénzügyi támogatás területén:
 
A vállalkozásindításhoz szükséges kezdőtőke biztosítása a különböző
állami rendszerek segítségével.
 
Az üzleti szektor adóterheinek mérséklése.
 
A jelenlegi támogatási programok adminisztratív terheinek csökkentése.
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3. A KEREKASZTAL-MEGBESZÉLÉS/
KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSEK
EREDMÉNYEI
A projektterv részeként a partnerség minden országban kerekasztal-megbeszéléseket szervezett és a javaslatok összegyűjtéséhez kérdőíveket használt.
Vitafórum
Minden ország vitafórumokat szervezett a következő ütemezéssel:
Ország

Dátumok

Résztvevők száma

Magyarország

2017.02.06.

Egyetemi hallgatók, vállalkozást indító fiatalok (köztük
fogyatékkal élő emberek is), saját mikro- vagy kisvállalkozásukat irányító vezetők; magánvállalkozók; HR vezető,
tanárok; oktatók; polgármester; roma önkormányzati
képviselő; foglalkoztatási szakértők részvételével
Összesen: 15 fő (1. kerekasztal)
11 fő (2. kerekasztal)

Szlovákia

2017.02.09.

2017.02.07.

A Spoluprácou pre lepšiu budúcnost képviselői; a Munkaügyi Hivatal képviselői; a Komarnói Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal képviselői; munkáltatók – védett
műhelyek üzemeltetői, nem kormányzati szervezetek
képviselői,
magánvállalkozók (szállásolási és élelmezési szolgáltatások, pénzügyi és biztosítási szolgáltatások, adminisztratív
és támogatási szolgáltatások, oktatás) ; önkormányzatok
képviselői; szakközépiskolai tanárok; álláskeresők – leendő vállalkozók
Összesen: 18 fő
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Franciaország

2017.02.17.

9 fiatal hallgató; 4 vállalkozó, 4 kktató; 1 karrier tanácsadó
Összesen: 18 fő

Hollandia

2017.02.17.

hallgatók az egyetemről (5), olyan, iskolában tanuló fiatalok, akik vállalkozásindításon gondolkodnak (3), kis,- és
középvállalkozások vezetői (3); magánvállalkozók (2); oktatók (4) és tanárok (2)
Összesen: 19 fő
A résztvevők száma mindösszesen: 81 fő

A partnerség kidolgozott néhány kérdést, amelyekkel kapcsolatban a
résztvevők a megbeszélés/kerekasztal során elmondhatták a véleményüket és általános megállapításra jutottak.
1. Mi segítené a fiatalokat abban, hogy vállalkozóvá váljanak?
E téma fő célja az volt, hogy kiderítse, milyen támogatás és segítségnyújtás jelentene segítséget a fiatalok számára. Vajon tudják-e a fiatalok, hogy
vannak olyan uniós kezdeményezések és kormányzati irányelvek, amelyek
a fiatalok vállalkozóvá válásával kapcsolatosak; tudják-e, hogy hol keressenek rá ilyen információkra? Van-e hozzáférésük azokhoz az információkhoz, amiket keresnek, hogy ténylegesen kihasználnak-e minden, az EU és a
kormány által biztosított kezdeményezést. Találkoztak-e bármiféle problémával, amikor információt kerestek, javasolnak-e bármilyen rendszert, amit
be lehetne vezetni – például az állami foglalkoztatási szolgálatok hivatalaiban, vagy azoknál az ügynökségeknél, amelyek segítik őket azoknak az
információknak a megszerzésében, amelyekre szükségük van? Van-e vis�szajelzés azzal kapcsolatban, hogy a végfelhasználók hogyan használják ki
a kezdeményezéseket.
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További kérdések: Ismer Ön bármilyen olyan uniós kezdeményezést, vagy
kormányzati programot/irányelvet, amely a fiatalok vállalkozóvá válását támogatja? Ha igen, igénybe vette-e valaha? Mi a tapasztalata? Ütközött-e
bármiféle akadályba, amikor igénybe akarta venni?
2. Vállalkozói képzés
A fő cél az volt, hogy a partnerség kikérje a fiatalok, vagy akár a munkáltatók és a képzőintézmények (amennyiben azok részt vettek a kerekasztalon)
véleményét azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú oktatást (milyen típusú módszert) részesítenének előnyben. A vállalkozói képzésnek a formális
oktatás részét kell-e képeznie, vagy hogy a formális képzés ténylegesen
biztosítani tudja-e az ilyen típusú készségeket a hallgatóinak? Vagy inkább
valamilyen más típusú képzésbe kellene becsatornázni?
További kérdések: Legyen-e valamilyen végrehajtandó tanterv az intézményesített oktatásban? Egyáltalán szükséges-e a vállalkozói készségek
fejlesztésének megvalósítása egy intézményesített képzés során (tantárgyként – esetleg választható jelleggel), vagy az iskolákban, államilag támogatott tanácsadási és konzultációs szolgáltatások részeként, vagy mentorálás
formájában? Elegendő az, hogy vannak ad hoc kurzusok (nem formális oktatás)? Ki kell-e bővíteni a jelenlegi tanterveket a formális és a nem formális
oktatásban? Elegendő és hatékony-e az intézményesített oktatás (amen�nyiben nem, mi a javaslata, hogyan lehetne azt hatékonyabbá tenni)?
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3. Vállalkozói készségek
A fő cél az volt, hogy a partnerek visszajelzést kapjanak a képzési program
tartalmával kapcsolatban.
Kérdések: Az Ön véleménye szerint melyek azok a fő készségek, amelyek
szükségesek a (sikeres) vállalkozóvá váláshoz (pl. prezentációs készségek,
digitális készségek, üzleti attitűd…)? Fejleszteni kell-e saját személyiségjegyeit, mint pl. az önbizalom, a kreatív gondolkodás, az önhatékonyság,…?
A kerekasztal beszélgetések eredményei
A kerekasztalok eredményei országonként nagyon eltérőek. Míg Hollandiában a VET (szakképzési) rendszer a vállalkozói léttel kapcsolatban is meglehetősen jól szervezett és az EKKR 3., a 4. és az 5. szinten a formális oktatási
programok részét képezi, Franciaországban a kerekasztal eredménye, hogy
az oktatási rendszeren javítani kell. Franciaországban a kultúrát és a mentalitást kell megváltoztatni.
Magyarországon nagy hangsúlyt kapnak az olyan programok, mint az Ifjúsági Garancia Program, valamint az Inkubátorházak és a vállalkozói központok, míg Hollandiában e programok közül néhány még csak nem is létezik.
Szlovákiában a kerekasztal arra a következtetésre jutott, hogy hatékonyabb
információ hozzáférésre van szükség: részvétel a vállalkozóknak szóló tagsági programokban, az ingyenes képzéseken, támogatói programokban;
valamint, az adózási és adminisztratív terhek mérséklése. Ez utóbbi tétel
más országokban (FR, HU, NL) is fontos tétel.
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Minden kerekasztal arra a következtetésre jutott, hogy a kormánynak fontos szerepe van abban, hogy támogassa az embereket a saját vállalkozásaik elindításában.
Ami pedig az oktatás részét illeti, ugyanezt a következtetést vonhatjuk le: a
kerekasztalok eredményei országonként nagyon eltérőek.
Franciaországban az oktatási rendszer nem kellően fejlett ahhoz, hogy elősegítse a vállalkozói létet – a diákokat arra képezik ki, hogy munkavállalók
legyenek, nem pedig arra, hogy vállalkozók. A résztvevők azt akarják, hogy
az oktatási programokban a vállalkozói készségeket fejlesszék. Specifikusabb képzésre van szükség.
Hollandiában teljesen más a helyzet: az EKKR 3. szintjétől kezdődően a
vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése a program fontos részét
képezi. Az üzleti terveket ki kell dolgozni, be kell mutatni és a vállalkozói tanács előtt meg kell védeni. A Kereskedelmi Kamara támogatásának fontos
szerepe van a sikeres elindulás szempontjából továbbá a releváns készségek és kompetenciák kialakításában is.
Szlovákiában a vállalkozói ismeretek hivatalosan része az iskolarendszernek. A helyzet további javítása érdekében a nem formális oktatáson belül
ki kell dolgozni egy támogatási rendszer kialakítását. Egy másik fontos tétel
a gyakorlati gondolkodás, a mentorálás erősítése, valamint a családi tapasztalat átültetése. E kerekasztal másik elvárása, hogy a szlovák kormány
nagyobb tudatossággal járjon el.
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Magyarországon a kerekasztalok tanulságai inkább azon akkreditált vállalkozói kurzusokra fókuszáltak, amelyeket támogatni kell és meg kell szervezni, a jó gyakorlatok bemutatását pedig elő kell segíteni, s – végül, de
nem utolsósorban – el kell kezdeni a témával kapcsolatos kísérleti projekteket.
A vállalkozói készségekkel kapcsolatban ismét ugyanez a következtetés
vonható le: a különböző országokban e készségekkel kapcsolatos gondolkodás különböző. Míg Franciaországban az időbeosztást, a társas képességeket és a rugalmasságot említik elsőként, Szlovákiában a szakmai tudás,
az IT készségek és az üzleti etika a legfontosabb tételek. Magyarországon
pedig a motiváció, a felelősségvállalás és a problémamegoldás. Hollandiában a motivációt, a kockázatkezelést és a kreativitást említik elsőként.
Szerencsére van néhány olyan terület is, amelyben minden ország egyetért: egy vállalkozónak tisztában kell lennie saját erősségeivel és gyengeségeivel, jó kommunikációs készséggel kell rendelkeznie, kreatívnak kell lennie valamint problémamegoldó és kezdeményező készség is szükséges.

HU

Nem áll rendelkezésre a vállalkozásindításhoz szükséges
pénz.
Adóügyi, biztosítási
és díjterhek.
Gyakori jogszabályi
változások.
Nem áll készen az
oktatási rendszer.
Hiányoznak a fiatalok
vállalkozóvá válását
elősegítő oktatási
szolgáltatások.

Levelezős képzés –
e-learning (online
oktatás)
mentorálással
-Közvetlen oktatás –
face to face
tanulás tanteremben
mentorálással,
-Kombinált képzés,
távoktatás
mentorálással

Kérdések

1. Kérdés: Melyek a
leggyakoribb okai
annak, hogy valaki
nem válik fiatalon
vállalkozóvá?

A nem formális oktatás mely formái a
leghatékonyabbak
a fiataloknak a
vállalkozóvá válás
felkészítésében?

Kérdőív

Nem áll készen
az oktatási rendszer.
A tapasztalat, a kapcsolatok, a tudás hiánya
jellemző.
A vállalkozás-alapításhoz
szükséges tőke hiánya.
A vállalkozói létet elősegítő
oktatási szolgáltatások
hiánya.
Az üzleti és szakmai infrastruktúra hiánya.
Magas adminisztratív
terhek.
Gyakori jogszabályi változások.
Kombinált képzés
mentorálással
Kombinált képzés – távoktatás
Közvetlen – szemtől szembeni – tanítás
Levelezős e-learning, amely
a hagyományos képzést a
cégeknél tartott szakmai
gyakorlatokkal kombinálja

Közvetlen tanítás szemtől szembeni
tanulás a tanteremben,
mentorálással
Kombinált képzés –
Távoktatás
mentorálással

FR

Hiányzik a tapasztalat,
hiányoznak a kapcsolatok,
valamint a támogató
szolgáltatások
ismerete.
Nagy adminisztratív
terhek a vállalkozókon.
Nem áll rendelkezésre a vállalkozásindításhoz szükséges
pénz.
Hiányoznak a
pénzügyileg hozzáférhető fórumok a tapasztalatcseréhez.

SK

Gyakorlati munkatapasztalat
Sikeres vállalkozók
bevált gyakorlatai
Közösségi media
Másokkal folytatott
kapcsolatok
(barátok, család,
munkatársak, stb.)

Pénz/finanszírozás
hiány.
Tapasztalat hiánya.
Tudás hiánya.
Ötletek hiánya.
Hálózat hiánya.
Vezetői képesség
hiánya

NL
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HU

Kreativitás
Önállóság
Kitartás és akarat
Önálló döntéshozatali képesség
Kockázatvállalás
Kezdeményezőkészség
Innováció

Hatékony problémamegoldás
Időbeosztás
Átlátható munkavégzés
Személyes fejlődés és
készenlét a fejlődésre

Hatékony kommunikáció
Csapatmunka
Kooperatív konfliktusmegoldás

Kérdések

3. Kérdés: Melyek a
legszükségesebb
személyi kompetenciák annak
érdekében, hogy
valaki jó vállalkozóvá váljon?

4. Kérdés: Melyek
azok a módszertani kompetenciák,
amelyeket a leginkább szükséges
fejleszteni annak
érdekében, hogy
valaki sikeres vállalkozóvá váljon?

5. Kérdés: Melyek
azok a társas (szociális) kompetenciák,
amelyeket a leginkább szükséges
fejleszteni annak
érdekében, hogy
valaki sikeres vállalkozóvá váljon?
Csapatmunka
Hatékony kommunikáció
Networking
Kooperatív konfliktus-megoldás
A kulturális sokszínűség
tisztelete
Elszámoltathatóság a saját
tettekkel kapcsolatban

Feladat és munkaütemezés
Hatékony problémamegoldás
Időbeosztás
Átlátható munkavégzés
Munka-szervezés
Személyes fejlődés és készenlét a fejlődésre
Ötletek tettekre váltása

Rugalmasság
Kreativitás
Önállóság
Alkalmazkodó-képesség
Kitartás és ellenállás
Egyéni felelősség-vállalás
Önálló döntéshozatali képesség
Készenlét a személyes fejlődési attitűd kialakítására.
Kockázatvállalás
Kezdeményezőkészség

SK

Hatékony kommunikáció
Kooperatív konfliktus-megoldás
Networking
Csapatmunka
Elszámoltat-hatóság a saját
tettekkel kapcsolatban

Hatékony problémamegoldás
Feladat és munkaütemezés
Munka-szervezés
Ötletek tettekre váltása
Prezentációs technikák
Időbeosztás

Önálló döntéshozatali
képesség
Rugalmasság/készen állás a
fejlődésre
Kezdeményező-készség
Kreativitás
Alkalmazkodó-készség,
Kezdeményező-készség
Egyéni felelősség-vállalás

FR

Jó a kommunikáció terén
Jó a másokkal való
együttműködés
terén
Illedelmes viselkedés
Csapatmunka
Irányítás

Problémamegoldó
képesség
Kommunikációs
képesség
Pénzügyek ismerete
Vezetői készségek
ismerete

Kommunikációs
készségek
Kreativitás
Motiváció
Önbizalom,
Magabiztosság
Kitartás

NL

26 INDESK
Projekt Kézikönyv

HU

Gazdaság
Jogszabályok az
üzleti gyakorlatban –
a vállalkozó jogai és
kötelezettségei
Az üzleti terv végrehajtása – feltételek
biztosítása (pénzügyi,
anyagi, személyi,
infrastrukturális)

Folyamatos konzultáció, visszajelzés
Egyéni, személyes
kapcsolattartás
Saját tapasztalatok
megosztása
Levelezős képzés,
mentorálás
Üzleti coach, PR
szakértő, jó pénzügyi
szakértő.
Egy gyakornoki rendszer részeként.

Kérdések

6. Kérdés: Milyen
jellegű szakmai
információk a
legfontosabbak a
fiatal vállalkozók
számára?

7. Kérdés: Hogyan
segítheti a mentor
a fiatal vállalkozókat – milyen
típusú mentorálási
formákkal?

Kommunikáció a gyakorlatban
Jó gyakorlat bemutatása
Rendszeres egyeztetések kisvállalkozásokkal, segítségnyújtás a vállalkozásban felmerülő
problémák megoldásában
Segítségnyújtás a releváns
információk (törvények, rendeletek) kiszűrésében
Útmutató a pozitív gondolkodáshoz
Együttműködni egy jó könyvelővel
Klub-megbeszélések fiatal
vállalkozóknak
Gyakorlati tanácsadás, jó
gyakorlati példák

Gazdaság
Jogszabályok az üzleti gyakorlatban – a vállalkozó jogai és
kötelezettségei
Az üzleti terv kidolgozása
Az üzleti terv végrehajtása – feltételek biztosítása
(pénzügyi, anyagi, személyi,
infrastrukturális)
Üzleti etika

SK
Pénzügyi menedzsmenttel kapcsolatos ismeretek
Kockázatkezelés
Hogyan készítsünk
üzleti tervet?
Hogyan építsünk
hálózatot?
A cégalapítással
kapcsolatos jogszabályok ismerete
A mentor minden
témában segítheti
a fiatal vállalkozót,
és segítheti őt
abban, hogy ne
kövesse el azokat
a hibákat, amiket
minden kezdő
vállalkozó elkövet;
Minden sikeres
vállalkozó mellett
áll egy tapasztalt
mentor.
Egy egyéni és specifikus
coaching
Saját hálózatának felajánlása
Nem elég az interneten
elérhető információ, egyéni
támogatásra – egyéni
coachingra van szükség
Saját tapasztalatuk átadása
Folyamatos coaching egy
cég megalapításának valamennyi fázisa során
Közvetlen információcsere
Minden esetre specifikus,
egyedi coaching

NL

Egy üzleti terv kidolgozása
Egy üzleti terv végrehajtása
Jogszabályok
Gazdaság
Üzleti etika

FR
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A vállalkozói
központok és/vagy
inkubátorházak által
nyújtott tanácsadás
Ifjúsági Garancia
Program
Női Vállalkozók Klubja
Általános iskolai
projekt, ahol a vállalkozói készségeket az
általános iskolában
tanítják
Banki pénzügyi
konstrukciók,
mikrohitel, kínálatbeszerzési pályázatok
vállalkozók számára

8. Kérdés: A
fiatal vállalkozók
segítésének vagy
támogatásának
pozitív példái

Egy jó tanár segítő lehet a
vállalkozásban.
Különböző projektek, amelyek
fejlesztik az üzleti kompetenciákat
Különböző projektek, amelyek
elősegítik a vállalkozás, a pénzügyi kiadások, támogatások
jogi és gyakorlati megértését

SK
Egyetemi Társulás a vállalkozói lét támogatására.
Sok információt tartalmazó
weboldalak az interneten
Erasmus Vállalkozó
Egyesületek: Pepiniéress,
SCOP-ok…
Egykori (nyugdíjas) vállalkozók egyesületei
Kis társaságok, amelyek
mikrohitelt nyújtanak

FR
Hollandiában sok
fiatal indítja el
kisvállalkozá-sát a
különböző ágazatokban, amelyek
támogatva vannak:
Szoftverfejlesztés (independer.
nl), Játékszektor;
Vendéglátóipari
szektor; Elindulás
már az iskola
idején (kisvállalkozás irányítása,
beindítása)

NL

Tanulság: Noha számos választ és értelmezést kaptunk, azokat az általános információkat tudtuk kiszűrni e
válaszokból, amelyek egy vállalkozás indítást célzó képzési programból is kiderülnének.

HU

Kérdések
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4. K
 EVERT TANULÁSOS KÉPZÉSI
PROGRAM
A – A képzés tanterve:
A projekt képzési tantervét a kérdőívek visszajelzései alapján választottuk ki,
a kerekasztalok, személyes és telefonos megbeszélések, valamint az elektronikus kérdőívek során végzett pedagógiai munkát megelőzőleg. Az eredmények révén egy nagyon specifikus képzési tervet készítettünk, amely a
vállalkozói lét kreatív és innovatív részével indul, és 10 lépcsőben jut el a vállalkozásalapítás konkrét lépéséig. Minden lépést az egyes videók tartalmához kapcsolódó nagyon konkrét feladat realizál. Lehetőség nyílik arra, hogy
a tanulók nyomon kövessék az egyes kurzusokat az 1. lépéstől a 10.-ig, vagy
kiválaszthatják azokat a témákat, amelyek iránt érdeklődnek. A célkitűzés az
volt, hogy 2 célcsoportnak dolgozzunk ki egy tréninget:
 Olyan emberek számára, akik már érdeklődnek a vállalkozóság iránt
 Olyan emberek számára, akik nem érdeklődnek a vállalkozóság iránt, de
kíváncsiak rá.
Az elképzelés lényege az, hogy ezt a képzést minden hivatalos vállalkozási tréning elé helyezzük. Ez a képzés inkább egy felfedezés legyen, arról hogy mit
is jelent egy cég, és vállalkozónk lenni. Úgy dolgoztuk ki a tartalmakat, hogy
azok a lehető legátfogóbbak legyenek és lehetőséget adjanak arra, hogy
azokat egyénileg lehessen használni az e-learning tanfolyamok, vagy kevert
tanulásos, illetve személyes képzések során. A fő prioritás, hogy felkeltsék a
célcsoport érdeklődését a vállalkozó lét iránt, valamint legfőképpen az, hogy
megbizonyosodjanak az érdeklődők arról, hogy milyen vállalkozónak lenni.
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Az INDESK képzési tanterv 10 egységből áll:
Az Ötlet. Amit minden vállalkozó történetének leggyakrabban felismert kiindulópontjának tartanak: az ötlet kitalálása. Amikor az emberekkel a vállalkozói létről beszélgetünk, úgy tűnik, az ötlet kitalálása okozza
a legnagyobb nehézséget. A cél itt az volt, hogy a kreatív elképzeléseket
ötvözzük a valósággal. A jó ötlet talán a megfelelő ötlet: kezdje ott, ahol
van, használja, amije van, tegye meg, amit tud – talán ez lehetne itt a
megfelelő mottó.
Az Ügyfelek. Az 1. témától az üzlet, a pénz és az ügyfelek üzletközpontú fogalma felé mozdultunk el. Az INDESK képzés során a cél az volt, hogy
egyaránt szóljon valószerű, gyakorlatiasabb témákról, és olyanokról, amik
izgalmasabbak, és kedvezően hassanak a képzeletre és a kreativitásra.
Ki tud segíteni nekem? Az üzenet itt a következő: nem vagy egyedül. Egy
vállalkozó nem végezhet mindent saját maga, és fontos, hogy kezdettől
fogva megkeresse mindenki a megfelelő személyeket és partnereket, akik
kisegíthetnek, tanácsokat-, tippeket adhatnak, amikor arra van szükség.
 
Hogy nézhetne ki a cégem? Egy cég elég gyakran tükrözi annak tulajdonosát. Ez a fejezet annak érzékeltetéséről szól, hogy mi az, amit a vállalkozónak meg kell tennie, vagy mi az, amit választhat. Egy cég felépítése
nemcsak arról szól, mi lesz a vállalkozás tevékenysége, hanem arról is, milyen típusú a főnök/vezető, kicsi és emberi léptékekben gondolkodik-e,
vagy egyre nagyobbá és nagyobbá szeretne-e válni.
 A Vállalkozó egy napja. Valós betekintést adunk egy vállalkozó életébe
egy teljes nap rutinját felhasználva, az ébredéstől a lefekvésig. E téma során
a szabadság fogalmát járjuk körül. Azaz egy vállalkozónak nagy szabadsága
van, de nagyon hatékonyan kell beosztania idejét a vállalkozása érdekében.
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 A Cégem Hatása és Filozófiája (Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás).
Vajon megtehetjük-e azt a 21.század első negyedében, hogy a gazdasággal kapcsolatban a vállalkozói tevékenységről beszélgetünk, és mellőzzük
a Vállalati Társadalmi Felelősségvállalást? Aligha. Ez a téma lehetne a 4.fejezet „Hogy nézhetne ki a cégem” 2. része. Egy fenntartható cégnek gondolnia kell a környezetre, a társadalmi problémákra és a gazdaságra, a fenntartható fejlődés 3 pillérére.
 
Márkaépítés. Egy másik gyümölcsöző téma – a márkaépítés a modern
cégek lényege. Mindegy, hogy mekkora a méret és mi a tevékenység, egy
vállalkozásnak egy történetet kell elmesélnie, és a vállalkozó a történetmesélő.
 
Hogyan mondjam el a világnak? (kommunikáció). Most, hogy tudja, mit kell elmondania, hogy mondja el? Számos kommunikációs eszköz
létezik, az elmúlt 20 évben valósággal elárasztották az életünket. Persze
vannak a közösségi oldalak, de nemcsak azokról van szó, s vállalkozóként
néha e bőség zavarába esünk.
 
Praktikus lépések. A kurzus vége felé felsoroljuk mindazokat a gyakorlati
lépéseket, amelyek egy új cég megalapításához szükségesek. Ez valószínűleg a legkevésbé izgalmas egy vállalkozás elindításával kapcsolatban,
de nem kerülhető el. Akárhogy is legyen, valószínűleg akkor kell megtenni
ezeket a lépéseket amikor biztosan vagyunk a vállalkozás jövőjét illetően,
mint amikor még csak egy ködös, nem igazán meggyőző ötletünk van.
 
Belevágni a vállalkozásba. A zárófejezet az utolsó ellenőrzőlistából és
az utolsó tippekből áll. Még egyszer, az INDESK képzés anyagainak célja
arra motiválni, vagy abban segíteni az embereket, hogy megfontolják a
vállalkozói létet. A teljes képzés üzenete, hogy mindenki kérjen segítséget a környezetétől, mentortól és/vagy a vállalkozásokra specializálódott
szervezetektől, úgy mint a kereskedelmi kamarák, vagy képzőszervezetek.
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B – Pedagógiai anyagok:
Minden fejezet tartalmaz egy videót (hanggal együtt), egy gyakorló feladatot,
illetve szöveges fájlokban további anyagok találhatók a témával kapcsolatosan.
 
Videó anyagok: Miután sok tartalomkészítő szoftverrel kísérleteztünk,
úgy döntöttünk, hogy vegyesen használunk különböző eszközöket a videó elkészítéséhez. A Video Scribe-ot és az Adobe Character Animator-t
használtuk valamennyi animált videó elkészítéséhez. Használtuk a
Powerpointot is, beépítettük animációt vagy képet, majd abból videó
fájlt generáltunk. Végül pedig letöltöttük a creative common zero (CC0)
keretében a licenszelt videót. Ez azt jelenti, hogy a videó bármilyen célra teljesen szabadon használható. Majd az összes videót valamennyi
partnerországban Window Movie Makerrel állítottuk össze, és szinkronizáltuk a hanganyaggal. Minden projektpartnert kiképeztek a Window
Movie Makerrel történő video szerkesztésre.
 
Hanganyagok: A projekt összes hanganyagát Audacity-vel készítettük
el. Ez egy ingyenes, nyílt forráskódú audioszoftver. Egyszerűen csak csatlakoztasson egy USB mikrofont a számítógépéhez, és már el is kezdheti
a felvételt. A francia partner valamennyi projektpartnerét kiképezte az
Audacity-vel történő felvételre. A rögzítést követően a hanganyagokat
feltöltöttük a video szerkesztő szoftverbe, vagy egyénileg is használhatók mp3 fájlokként, mint egy Podcast.
 
Feladatok: Partnerségünk úgy döntött, hogy az egyes feladatokhoz
tartozó utasításokat közvetlenül az egyes videók felirataiba integráljuk.
Majd az egyes feladatoknak megfelelően a partnerek elkészítették a
megfelelő dokumentumot, például egy kitöltendő táblázatot, vagy egy
kvízt. Ezt követően minden, az INDESK anyagokat használó oktatónak el
kell döntenie, hogy milyen módon folytatja a hallgatók értékelését.
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Visszajelzések és megjegyzések többféleképpen tehetők:
• A
 hallgató közvetlenül az e-learning platformon keresztül elküldheti,
az oktató pedig értékelheti a feladatokat a Moodle Tevékenység “Feladat” segítségével.
• A feladatokat e-mailben is el lehet küldeni az oktatónak.
• A feladatokat a képzés ideje alatt az oktatóval közösen lehet elvégezni.
• Betervezhetők egyéni, vagy csoportos megbezélések.
 
Szöveges Fájlok: A szöveges fájlokat, mint kiegészítő anyagokat készítettük el azzal a céllal, hogy emeljük azoknak az ismereteknek és információknak a szintjét, amelyekhez a videók alatt fér hozzá a felhasználó.
Legtöbbjüket egy klasszikus szövegszerkesztő szoftver segítségével dolgoztuk ki, majd PDF fájlokként mentettük. A videók hivatkoznak ezekre
a szöveges anyagokra.

C – Az alkotási folyamat:
Az alkotási folyamatot 5 lépésre osztottuk:
1. lépés: A szövegkönyv
Minden videó kiindulópontja a szövegkönyv. A megírását az összes projektpartner között felosztottuk. Úgy döntöttünk, hogy a videó nem lehet
hosszabb, mint 2,5 vagy 3 percnél. Ennek érdekében a szövegkönyvek legfeljebb egy oldalasak, kb. 400 szavasak. A szövegkönyvek nem az internetről másoltak, saját szellemi termékek, stílusuk átfogó és tömör.
A szövegkönyveket angolul írtuk meg, azokat egy angol anyanyelvi szinten beszélő személy lektorálta, majd azokat a projekt valamennyi nemzeti
nyelvére lefordították.
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2. lépés: A videók
A videók elkészítését a francia partner végezte az angol nyelvű szövegkönyvekből. Amikor a videók elkészültek, akkor minden partnernek megküldte jóváhagyásra.
3. lépés: Hangfelvétel
Amikor a videókat jóváhagytuk, akkor minden partner nekilátott a szövegkönyvek audio változatának a saját nemzeti nyelvén történő rögzítésére.
Az audiofájlokat a szerkesztőszoftverben használtuk.
4. lépés: Közzététel
Miután az audiófájlt szinkronizáltuk a videóval, minden partner elkészítette a videó végső változatát, amely készen állt arra, hogy azt beépítsük a
tréninganyagba.
5. lépés: További dokumentumok
Az utolsó lépés az összes többi pedagógiai dokumentum elkészítését jelenti, azaz a feladatokat és szövegfájlokat.

D – E-learning platform:
Utasítások az e-learning platform használatával kapcsolatban és gyakorlati kérdések
Ez a fejezet abban segít, hogy az érdeklődő otthonosan mozogjon az e-platform működésével kapcsolatban. Az INDESK platform lehetővé teszi, hogy
a hallgató fejlessze saját vagy hallgatói vállalkozói kompetenciáját. A képzés
tíz egységre osztható fel, amelyek fontos lépéseket jelentenek egy sikeres
vállalkozói lét felé vezető tanulási úton. Minden egyes témához kapcsolódóan megtekinthető a vállalkozás fejlődésének egy adott témája, vagy a
szakaszt leíró rövid videó.
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Minden egyes témánál olvashatók további alapvető információk. Megismerhetők a legfontosabb vállalkozói készségek, és tudható lesz, hogy mire
kell odafigyelni a vállalkozó készségek fejlesztése során. Minden egyes témán belül elvégezhető egy kis feladat, melyet az oktató értékel. Használható az online konferenciaterem a feladat elmagyarázására, megbeszélésére, valamint a visszajelzésekre.
Minden egyes Egységet külön-külön kell megtanulnom/megtanítanom?
Nem. A gyakorlatban egyes oktatási anyagok több témához kapcsolódnak, és valószínű, hogy az egyes témákra vissza fog térni a kurzus során.
Számos egységet fog tanulni, és úgy kell rendeznie a feladatokat, hogy
azok könnyen megérthetőek és elvégezhetőek legyenek.
Tanulhatok/taníthatok-e csupán egyes Egységeket, vagy egy Egységnek egy részét?
Igen, amennyiben ebben állapodtak meg tanárával/oktatójával. (ami megfelel az Ön hallgatóinak).
Elvégezhető-e az INDESK képzés e-tanulással, bárminemű oktatói közreműködés nélkül?
Igen és nem. Igen, használhatja az e-platformot önmagában és sok hasznos információhoz és tipphez jut majd azáltal, hogy elolvassa az anyagokat
és megnézi a videókat. A technológia segíteni abban, hogy megismerkedjen az anyagokkal és együttműködjön más hallgatókkal. Azonban nem
kap semmilyen visszajelzést, illetve alaposabb magyarázatot a vállalkozói
lét egyes aspektusaival kapcsolatban.
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Nincs sok elmélet, vagy olvasmány: hogyan fogok tudni megfelelni a
tudáskövetelményeknek?
Az INDESK nem kínál átfogó elméleti tanulási kurzust. Nem fejleszti az elméletet, a jogszabályok és az irányelvek részletes megértését. Az INDESK
célja, hogy Ön tisztában legyen a fontos dolgokkal, és képes legyen azokról véleményt alkotni. A hangsúly az elkészített feladatok alapján történő
munkavégzésen van. A tanára ad a saját helyzetére vonatkozóan releváns
olvasnivalókat és megbeszélik azokat. Továbbá nem vizsgáljuk az Ön es�széírási, statisztika készítési, vagy irányelv-alkotási képességét.
Úgy tűnik, hogy sorrendben kell végighaladnom mindenen, az online
kurzus elejétől a végéig. Igaz ez?
Nem mindenkinél. Tanára megmutatja azokat a tevékenységeket, amelyek
leginkább megfelelnek Önnek. Egyeseknek az a legkönnyebb, ha fentről
lefelé, az elejétől a végéig haladnak. Másoknak viszont az a jobb, ha szúrópróba-szerűen választanak. Beszéljen tanárával/oktatójával, hogy mi a
legjobb módszer Önnek.
Van még egy kérdésem…
Kérem, kérdezze tanárát! Az INDESK-et készítő partnerek is szívesen nyújtanak segítségét és szeretettel várják a visszajelzését. Tanára meg tudja adni
Önnek az elérhetőségeiket.
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Felhasználók regisztrálása (hallgatói /képző intézményi)
A kurzusokhoz való teljes körű hozzáférés érdekében szánnia kell egy percet arra, hogy készítsen magának egy új hozzáférést ezen a weboldalon.
(https://moodle.business-skills.eu/login/index.php). Ki kell választania, hogy Ön hallgató/tanuló-e, avagy oktató/képzőszervezet. Az egyes
kurzusok mindegyikéhez tartozhat egy egyszeri „beiratkozási kulcs” is, amire csak a későbbiek során lesz majd szüksége. Íme a lépések:
1. Kattintson az Új Hallgatói Hozzáférés-re, vagy az Új Oktatói Hozzáférésre, hogy létrehozza hozzáférését.
2. Töltse ki az Új Hozzáférés űrlapot adataival a regisztrációhoz!
3. Ön azonnal kap egy e-mailt az e-mail címére.
4. Olvassa el az e-mailjét és kattintson az abban található weblinkre!
5. Az Ön hozzáférését visszaigazolták és bejelentkeztették.
6. Most pedig válassza ki azt a kurzust, amelyen részt akar venni.
7. Amennyiben „beiratkozási kulcsot” kérnek Öntől, használja azt, amit a
tanára adott Önnek. Ez „beíratja” Önt a kurzusra.
8. Ön most már hozzáfér a teljes kurzushoz. Mostantól csak a személyes
felhasználói nevét és jelszavát kell beírnia (az ezen az oldalon található
űrlapra), hogy bejelentkezzen és hozzáférjen a kurzushoz.
Profil (jelszóváltoztatás, beállítások)
Ha gondja akad a bejelentkezéssel, akkor lehet, hogy helytelen felhasználói nevet, vagy jelszót adott meg. A honlapon kattintson az „Elfelejtette a
felhasználói nevét és a jelszavát?”-ra a Bejelentkezés gomb alatt. Jelszava helyreállításához töltse ki bejelentkezési nevét vagy e-mail címét! Ha a
rendszer megtalálja azt az adatbázisban, akkor kap egy e-mailt a profiljában megadott e-mail címére. Az e-mail tartalmazza majd az utasításokat
azzal kapcsolatban, hogyan kell sikeresen bejelentkezni. Miután bejelentkezett, lehetősége van arra, hogy megváltoztassa jelszavát a „Beállítások”
részben.
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Webes szemináriumok/web konferenciák (Hasznosítás, Hogyan
lépjen be a konferenciaterembe)
Az INDESK e-tanulási platform egyik funkciója, hogy – a webes szemináriumokat is beleértve – egyben a közösségi munkavégzés platformja legyen. E
funkció lehetővé teszi az elszórt tanulócsoportok számára történő könnyű
megosztást és online megbeszélést, az oktatói közreműködés segítségével
és anélkül.
E cél érdekében építettük be a platformba a Nagy Kék Gombot
(BigBlueButton) – egy nyíltforrású, online tanulásra szolgáló webkonferencia-rendszert. Célja, hogy lehetővé tegye a tanárok számára, hogy azok élő
órákat, virtuális fogadóórákat és csoport megbeszéléseket tartsanak a távolban levő hallgatókkal. A platform élesítésének pillanatában (2018 májusa), a
BigBlueButton támogatja a slide-ok, hanganyagok, videók, chat, emojik, és
képernyők valós idejű megosztását. Minden tartalom rögzíthető is későbbi
visszajátszás érdekében.
Ez lehetővé teszi, hogy:
 Bármely kurzuson belül több valós idejű online megbeszélésre mutató
tevékenység linket készítsen
 Korlátozza a hallgatókat a megbeszéléshez való csatlakozás terén mindaddig, amíg ahhoz egy tanár (moderátor) nem csatlakozik
 Készítsen egy egyénre szabott köszöntő üzenetet, amely a kurzushoz
való csatlakozáskor jelenik meg a chatablak tetején
 Meghatározza a csatlakozás megnyílásának/lezárásának dátumait, amelyek megjelennek a Moodle naptárában is
 Rögzítsen egy alkalmat
 Hozzáférjen és kezelje a felvételeket
Az általános kurzuson a 10 egység mindegyikében a „Konferenciaterem”
linkre és a „Csatlakozás az üléshez” gombra kattintva férhet hozzá a konferenciateremhez.
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Mielőtt csatlakozik az értekezlethez, be kell állítania a hangot. Válassza ki
a Play Test Sound (Teszthang Lejátszása) gombot, és megfelelően állítsa be a hangszóróit. Beszéljen a mikrofonjába és állítsa be megfelelően
a távolságot. Mikrofoncserére is van lehetősége. Ha kész, válassza ki az
Audiocsatlakozás gombot.
Így fog kinézni az Ön konferenciaterme:

Felhasználók és Hallgatók
A képernyője bal oldalán megjelennek a Felhasználók és a Hallgatók dobozok. A Felhasználók doboz felsorolja a résztvevőket, azok szerepeit és állapotát. A Moderátorok úgy kapcsolhatják be az előadókat, hogy kijelölnek
egy résztvevőt a listából és kiválasztják az Előadó bekapcsolása gombot.
Amennyiben a résztvevőknek kérdése van, megnyomhatják a Kéz gombot.
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A Hallgatók doboz azokat a résztvevőket sorolja fel, akik audio képességekkel rendelkeznek. A résztvevők dönthetnek úgy, hogy elnémítják saját
mikrofonjukat. A moderátorok elnémíthatnak egyes mikrofonokat, vagy lenémíthatnak mindenkit. A moderátorok kiválaszthatják a nevek mellett álló
Lock (Blokkolás) ikont, hogy meggátolják a résztvevőket abban, hogy azok
némítsák mikrofonjukat, vagy feloldják annak némítását. A Moderátorok a
delete (törlés) gomb kiválasztásával megvonhatják egy résztvevőtől a hallás, vagy a beszéd képességét.
Chat
A résztvevők részt vehetnek egy olyan csoportos chatben, amit a konferencián mindenki láthat, vagy kiválaszthatnak egy felhasználót és önálló
privátbeszélgetést kezdhetnek vele.
Előadás
Az előadók bármilyen PDF előadást vagy office dokumentumot feltölthetnek. Az előadás feltöltéséhez válassza ki az oldal bal alsó részén található
gombot.
A fehértábla vezérlők lehetőséget nyújtanak arra, hogy végiggörgesse prezentációját, beállítsa annak méretét, jegyzetekkel lássa el azt, és kiemelje
annak egyes részeit.
Asztalmegosztás
Az előadók közvetíthetik asztalukat úgy, hogy azt minden résztvevő láthassa. Alkalmazásai, vagy weboldalai megosztásához válassza ki a menüsávon
található gombot. Először egy videó előnézetet kap. Kiválaszthatja megosztásának minőségét. A megosztás megkezdéséhez válassza ki az előnézeti ablak jobb alsó sarkában található
gombot.
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Webcam
Több felhasználó egyidőben oszthatja meg webkameráját. Kamerája megosztásához válassza ki a menüben a webkamera szimbólum gombját. Először egy videó előnézetet kap. Kiválaszthatja megosztása minőségét. A
megosztás megkezdéséhez válassza ki az előnézeti ablak jobb alsó sarkában található gombot.
Rögzítés és visszajátszás
A tanárok/oktatók, a vezetők, valamint a kurzus alkotói rögzíthetik a diákat
(slide-okat), a hangot és a chatet, hogy azt a hallgatók (és, ha szükséges, akkor a
tanárok is) a későbbiekben visszajátszhassák. Amikor belép egy BigBlueButton
.
értekezletre, meg kell nyomnia a Record (Felvétel) gombot

Tanároknak/oktatóknak szóló funkciók
(feladatok értékelése, osztályozás)
A feladat tevékenységmodul lehetővé teszi a tanár számára, hogy közölje a
feladatokat, beszedje a munkát, valamint, hogy osztályzatokat és visszajelzést
adjon. A hallgatók benyújthatnak bármilyen digitális tartalmat (fájlt), mint pl.
szövegszerkesztett dokumentumokat, táblázatokat, képeket, vagy hangfelvételeket, illetve videoklipeket. Választhatnak a webről vagy közvetlenül a
szövegszerkesztőbe gépelhetnek be szöveget. Egy feladat arra is felhasználható, hogy „a valóságban” emlékeztesse a hallgatókat azokra a feladatokra,
amelyeket offline kell elvégezniük, mint pl. a networking (hálózatépítés), s így
tehát nem igényelnek semmiféle digitális tartalmat. A hallgatók egyénileg,
vagy egy csoport tagjaként nyújthatnak be munkát. A feladatok értékelésekor a tanárok hagyhatnak visszajelzést, megjegyzést, és feltölthetnek fájlokat,
mint pl. leosztályozott hallgatói beadványokat, megjegyzésekkel ellátott dokumentumokat, vagy beszédhangos visszajelzéseket. A feladatok osztályozhatók numerikus vagy szokásos skálán és/vagy fejlett osztályzási módszerrel,
mint pl. kiemeléssel. A végső osztályzatokat az osztálynaplóban rögzítik.
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A feladattevékenység egy olyan teret biztosít, amelyben a hallgatók feltölthetik a munkát, hogy a tanárok azt értékeljék, és arra visszajelzést adjanak.
Ez papírtakarékos, és hatékonyabb, mint az e-mail.
A hallgatói beadványok együttesen jelennek meg az Ön kurzusának képernyőjén. Megkövetelheti a hallgatóktól, hogy azok egy, vagy több fájlt nyújtsanak be, és/vagy, hogy szöveges fogalmazásokat gépeljenek be. Lehetőség
van arra is, hogy csoportként adjanak be egy munkát, és tanárként dönthet
úgy is, hogy munkájukat “vakon”, más szóval a benyújtott feladatok benyújtóinak személyazonosságát nem látva osztályozza. A feladatoknak lehet határidejük, illetve végső határidejük, amit meghosszabbít-ható, ha szükséges.
Feladat (beadványtípusok)
A hallgatók gépelhetnek közvetlenül a Moodle-be, feltölthetnek fájlokat,
vagy hozzáadhatnak médiafájlokat.
Online szöveg: Az Atto editorba begépelt szöveg automatikusan mentésre kerül, és a tanár meghatározhat egy szószámot, amelynél az megjelenít
egy figyelmeztetést, amennyiben a hallgatók meghaladják azt.
Fájlbeadványok: A hallgatók bármilyen típusú fájlt feltölthetnek, amit a tanár megnyithat. A tanár megadhatja a feltölthető fájlok maximális számát,
valamint az egyes fájlok maximális méretét. Ez majd a weboldal beállításaitól függ. Ha egy hallgató feltölt egy PDF fájlt, akkor a tanár jegyzetekkel
láthatja el a böngészőn belül, és amint elmentette azokat, e jegyzetek elérhetővé válnak a hallgató számára.
A hallgatók munkájuk benyújtásakor megjegyzést (észrevételt) tehetnek
tanáruk felé, amennyiben az adminisztrátor ezt az egész oldalra vonatkozóan lehetővé tette.
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Visszajelzés típusok
A tanárok számos módon adhatnak visszajelzést. A lehetőségek, a Visszajelzés típusok részben érhetőek el, s ha Ön nem lát egy konkrét lehetőséget,
akkor kérje meg az adminisztrátort, hogy ellenőrizze a weboldal adminisztrációs beállításait a Feladatbeállítások dokumentációjában. https://docs.
moodle.org/29/en/Assignment_settings
Inline megjegyzés: Online szövegbeküldéseknél, a papíron történő osztályozáshoz hasonló módon, ez lehetővé teszi a tanárnak, hogy közvetlenül
adjon visszajelzést a hallgatók munkájára.
Visszajelzés megjegyzések: lehetővé teszi az osztályozóknak, hogy észrevételeket tehessenek a hallgatók beadványaival, valamint jegyeivel kapcsolatban.
Offline értékelő munkalap: egy linket ad a tanárnak, ahonnan táblázatként
töltheti le az osztályzatlistát. Ezt követően tudja majd beírni a jegyeket, és
offline visszajelzést küldeni a megjegyzésekre, majd ezt követően fogja tudni
újra feltölteni a lapot. Bővebb információkért lásd a Feladatok használatát.
https://docs.moodle.org/29/en/Using_Assignment
Visszajelzés fájlok lehetővé teszik az osztályozóknak, hogy az osztályozás
során visszajelzéssel tölthessenek fel fájlokat. Ezek a fájlok lehetnek jelölt
hallgatói feladatok, megjegyzésekkel ellátott dokumentumok, egy kitöltött
osztályzási útmutató, vagy beszédhangos visszajelzések.
Feladatok osztályozása
A feladatok osztályozhatók egyszerű érdemjegyekkel, vagy testre szabható
skálák segítségével értékelhetők. Ha az osztályozás módszerét Haladó osztályozásra változtatja, akkor használhatja az Osztályozási útmutatót, vagy a
Rubric-ot.
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Az e-kurzus másolása
Amennyiben Ön, mint képzőszervezet szeretné lemásolni a tréningprogramot, kérem, vegye fel a kapcsolatot az oldal adminisztrátorával (support@
business-skills.eu).

Technikai feltételek
Az INDESK e-platform a Moodle Tanulásmenedzsment Rendszeren alapul,
amely nyíltforrású szoftver. Ön letöltheti a szoftvert saját webszerverére,
vagy megkérheti a Moodle Partnerek valamelyikét, hogy segítsen Önnek.
Bárki testreszabhatja, kibővítheti, vagy módosíthatja a Moodle-t kereskedelmi és nem kereskedelmi projektekre egyaránt, licenszdíjak fizetése nélkül.
A Moodle webalapú és így a világon bárhonnan hozzáférhető. Az alapértelmezett mobil kompatibilis interfész, a böngésző független kompatibilitás által a Moodle platformon található tartalom könnyen hozzáférhető és
minden böngészőben és eszközön azonos.
A Moodle, amely elkötelezett az adatok biztonságának megóvása és a felhasználók adatainak védelme iránt, folyamatosan korszerűsíti és érvényesíti
a biztonsági kontrollokat a Moodle fejlesztési folyamataiban és a szoftverben, hogy megvédjen a jogosulatlan hozzáféréssel, az adatvesztéssel, valamint a visszaéléssel szemben. A teljes körű ellenőrzés érdekében a Moodle
könnyen telepíthető egy magántulajdonban levő biztonságos felhő tárhelyre, vagy szerverre.
Használhat azonban a Moodle-től eltérő tanulószoftvert is. Csak legyen
hozzáférhető, legyen könnyű a használata és jól adja át az ismereteket.
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5. A KÉPZÉSI PROGRAM KÍSÉRLETI
TESZTELÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

Minden partnerország a saját képzőszervezeténél, vagy más képzőszervezetekkel, vagy szakiskolákkal együttműködve megtartotta az INDESK képzés tesztelési fázisát. Ezt megelőzően elkészítettük a pedagógiai tartalmak
és a képzési platform minőségének és hatásának értékelésére szolgáló,
megfelelő kérdőíveket. Összesen négy kérdőívet dolgoztunk ki:
 A két, a fiatal hallgatóknak szóló projektkérdőív célja, hogy értékelje a
vállalkozóság területén az érdeklődés és az ismeretek szintjét. Az első
kérdőívet a képzés előtt kell kitölteni, a másodikat pedig, – amelynek
célja, hogy értékelje a vállalkozósággal kapcsolatos tájékozottság és érdeklődés mértékének esetleges javulását – a képzés után.
 A két kérdőívet, amelynek célja a pedagógiai anyagok, valamint az
e-learning platform értékelése, két csoport töltötte ki, a fiatalok és az
oktatók.
Ezen eszközök segítségével értékeltük, hogy vajon javult-e a fiatalok vállalkozósággal kapcsolatos ismereteinek szintje (hamis mítoszok, félelmek,
szükséges készségek…), valamint az érdeklődésük e területtel kapcsolatosan. Értékeltük továbbá a pedagógiai tartalmak, valamint a távoktatási
eszközök alkalmasságát.
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A tesztelési fázisok 2018 márciusától júniusáig tartottak valamennyi partnerországban, különböző módszertanok felhasználásával.
Szlovákiában 30 fiatal hallgató és 7 oktató tesztelte azt. Két hallgatói csoport volt:
 Egy magánszakközép-iskola diákjai Velky Mederben. Ennél a csoportnál
a tesztelést a saját tantárgyaik (közgazdaságtan, hotelmenedzsment)
hajtották végre.
 A Teamwork for a Better Future-Velký Meder Civil Egyesület tevékenységeiben résztvevők – az egyesületnél a tesztelést az oktatási tevékenységek keretében hajtották végre.
A tesztelési fázis végrehajtását megelőzően a szakközépiskolában tanárok
részvételével egy értekezletet tartottak, amelyen tájékoztatást nyújtottak a
projektről és ismertették a képzési program tartalmát.
Franciaországban összesen 35 diák és 7 oktató tesztelte az INDESK képzést. A tesztelés érdekében a LENO felvette az álláskeresőknek szóló saját
képzései sorába az INDESK képzést, kifejezetten egy olyan modulba, amely
olyan módszerekből áll, amelyek segítik őket az álláskeresésben. 3 részvevői csoport volt:
 1 személyes szakképzés az értékesítési ágazatban
 2 távoktatásos épületrajzoló szoftveres képzés
Az első csoportnál a tesztelést személyes módszer használatával végezték. A másik kettőnél a kevert képzést használták. Az oktatók tartottak egy
bevezető részt vállalkozók témakörben, valamint a képzés magyarázatáról,
amelyet a hallgatók általi önértékelés követett, az utolsó rész az oktatókkal,
valamint a vitafórum használatával foglalkozott.
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A két oktató, akik az INDESK képzést megtartották, az álláskeresés és a
munkaerőpiac módszereinek szakértői voltak. A C modul vonatkozásában
(mentorálás vállalkozókkal) két sikeres vállalkozó mutatta be vállalkozását
és beszélgetett a résztvevőkkel a vállalkozói létről.
Hollandiában 10 hallgató (gyeplabda csapatok játékosai, 18-25 év közöttiek: hallgatók, dolgozók vagy álláskeresők), valamint 4 oktató vett részt a
teljes tesztelési fázisban. A résztvevők száma kezdetben magasabb volt, de
technikai problémák miatt, valamint azért, mert legtöbbjük nem gondolt
arra, hogy vállalkozó legyen és nem volt motivált azzal kapcsolatban, hogy
elvégezze a képzést, ezért nem mindegyikük fejezte be és töltötte ki a kérdőíveket. A tesztelés végrehajtása egy személyes találkozóval kezdődött,
amelyen bemutatták a projektet és az e-learning platformot. A kapcsolatok teszteléséhez több embert szerveztek.
Magyarországon összesen 36 fiatal hallgató és 6 oktató vett részt a tesztelési fázisban. A résztvevők a Bolyai Gyakorló Gimnázium 11. és 12. évfolyamán tanuló diákok voltak. Legtöbbjük 17-19 éves volt, s csak 3 volt
közülük 20 évnél idősebb. Legtöbbjük eredetileg érdeklődést mutatott a
vállalkozóvá válás iránt.
A tesztelés tantermi módszertan keretében valósult meg. Volt egy facet o
face rész (2x45 perc egy nap, összesen 4 napon át). A kísérleti képzés célirányos volt és a 10 tananyag-egység kompetenciáira összpontosított. Az
oktatók próbálták a képzést interaktívvá tenni oly módon, hogy bevonták
az egész csoportot.
A tesztelési fázis végén összesen 111 visszajelzést gyűjtöttek fiatal felhasználóktól, 24-et pedig tanároktól, vagy oktatóktól.
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A tesztelési fázis eredményei:
Ismeret és érdeklődés a vállalkozói léttel kapcsolatosan
A hallgatók értékelték a vállalkozói léttel kapcsolatos tájékozottsági szintjüket a képzés előtt és után. Az eredmények az érdeklődés és a tájékozottság növekedését mutatják ezen a területen.
A tanulók több mint 75 százaléka növelte tájékozottságának mértékét a vállalkozóvá váláshoz szükséges készségekkel kapcsolatban. Csaknem 60 százalékuk nagyobb érdeklődést mutat a vállalkozói lét iránt, 71 százalékuk pedig szeretne többet megtudni róla. Szlovákia és Magyarország voltak azok
az országok, amelyek pozitívabb visszajelzéseket adtak ezzel kapcsolatban.

Az INDESK képzés után a hallgatók %-a …
NÖVELTE TÁJÉKOZOTTSÁGÁNAK SZINTJÉT A
VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁKKAL ÉS
KÉSZSÉGEKKEL KAPCSOLATBAN

76.64

NÖVELTE ÉRDEKLŐDÉSÉNEK MÉRTÉKÉT A
VÁLLALKOZÓSÁG IRÁNT

59.81

VOLT MOTIVÁLT AZZAL KAPCSOLATBAN, HOGY
TÖBBET TUDJON MEG A VÁLLALKOZÓSÁGRÓL

71.03
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Pedagógiai anyagok
A tanulók és az oktatók értékelték a pedagógiai tartalmak megértésének
hasznosságát és könnyűségét. Kifejezetten az olyan tartalmakat értékelték,
mint a videók, a PDF fájlok és a feladatok.
A hallgatók több mint 75 százaléka és az oktatók 78 százaléka tekintette a
képzési programot hasznosnak, vagy nagyon hasznosnak a diákok vállalkozói lét iránti érdeklődése szempontjából. A pedagógiai tartalmak kön�nyedségét a hallgatók több, mint 85 százaléka és az oktatók 90 százaléka
találta kielégítőnek, vagy nagyon kielégítőnek.
Ami a képzési program különböző eszközeit illeti – a videókat mind a hallgatók, mind pedig az oktatók egyaránt nagyon pozitívan értékelték: az
előbbiek 83 százaléka, az utóbbiak 100%-a elégedett, vagy nagyon elégedett. A pdf fájlokkal kapcsolatban az elégedettség mértéke 78%, illetve
100% volt, a feladatokat pedig a hallgatók és az oktatók mintegy 80%-a
kielégítőnek, vagy nagyon kielégítőnek értékelte.

A pedagógiai tartalmak hallgatók
általi értékelése (% -uk elégedeA,
vagy nagyon elégedeA)
79.25
83.96
78.30
86.79
76.42

FELADATOK
VIDEÓK
PDF FÁJLOK
ÉRTHETŐ
HASZNOS
0.00
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A pedagógiai tartalmak oktatók általi
értékelése (%-uk elégede@, vagy nagyon
elégede@)
82.61

FELADATOK

100.00

VIDEÓK

100.00

PDF FÁJLOK

91.30

ÉRTHETŐ
78.26

HASZNOS
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

E-learning platform
A tanulókat és az oktatókat arra kérték, hogy értékeljék a platform könnyűségét és használhatóságát, valamint az arculat vonzerejét.
Az e-learning platform használhatóságának könnyűségét a hallgatók és az
oktatók pozitívan értékelték (csaknem 90%). A navigáció használhatóságát
a hallgatók 80%-a és az oktatók 87%-a értékelte kielégítőnek. A web szeminárium funkció alacsonyabb pontszámot kapott (a hallgatók kicsivel több,
mint 50%-a és az oktatók 60%-a találta azt kielégítőnek). Hangproblémák
miatt van, amelyek akadályozzák a konferenciaterem használhatóságát. Az
e-learning platform grafikai arculata mind a hallgatók, mind pedig az oktatók körében nagy sikert aratott. (88%, illetve 95%).
Általában az e-learning platform nagyon tetszett a hallgatók 85%-ának,
illetve az oktatók 91%-ának, akik kielégítőnek, vagy nagyon kielégítőnek
értékelték.
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Az e-learning pla5orm hallgatók általi
értékelése (% -uk elégedeC, vagy nagyon
elégedeC)
85.85

ÁLTALÁNOS VÉLEMÉNY

88.68

GRAFIKAI ARCULAT
52.83

WEBINÁRIUM

79.25

HASZNÁLHATÓSÁG

89.62

KÖNNYEDSÉG
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Az e-learning pla6orm oktatók általi
értékelése (%-uk elégedeC,vagy
nagyon elégedeC)
91.30

ÁLTALÁNOS VÉLEMÉNY

95.65

GRAFIKAI ARCULAT
WEBINÁRIUM

60.87

HASZNÁLHATÓSÁG

86.96

KÖNNYEDSÉG

86.96
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Az INDESK képzés általános értékelése
A képzés egészét (pedagógiai tartalmak, e-learning platform és mentorálás)
figyelembe véve, a hallgatók 87,5 százaléka és az oktatók 100 százaléka
fejezte ki elégedettségét a képzéssel kapcsolatban.

Az INDESK képzés hallgatók általi általános
értékelése (%)
1%

1%

10%

Nagyon elégede,

34%

Elégede,
Megfelelő
Nem elégede,

54%

Egyáltalán nem elégede,

Az INDESK képzés oktatók általi általános
értékelése (%)
0%

Nagyon elégede,
Elégede,

39%

Megfelelő

61%

Nem elégede,
Egyáltalán nem elégede,
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6. TANULSÁGOK ÉS AJÁNLÁSOK
Az INDESK projektben szerzett tapasztalatunk alapján elmondhatjuk, hogy
kevert tanulási módszerrel kiegészíthetők a jelenlegi szakképzések vagy szakmai képzések, ez segíthet a tanulóknak abban, hogy fejlesszék vállalkozói
kompetenciáikat, és arra motiválhatja őket, hogy gondolkodjanak el a vállalkozóvá válással kapcsolatban. Mivel a digitális média egyre nagyobb szerepet
játszik az üzleti világban, meggyőződésünk, hogy a modern, vonzó online
pedagógiai anyagoknak helyük van az oktatási folyamatban. Ugyanakkor
arra a következtetésre jutottunk és még mindig azt látjuk, hogy a hallgatók
szívesebben használják a pedagógiai anyagokat egy oktató segítségével és
irányításával. Ez megvalósítható egy osztályteremben, vagy a távolból, online
eszközök segítségével. Az oktató pedig egyre nagyobb önállóságot adhat a
hallgatónak a képzési időszak során.
A legtöbb fiatal különböző okokból kifolyólag még mindig aggasztónak találja a vállalkozásindítást, és még mindig úgy érzi, hogy nem rendelkezik egy
új vállalkozás elindításához szükséges erőforrásokkal és támogatással. Legtöbbjük számára a vállalkozói úton való elindulás túlságosan bonyolult és
magas hibakockázattal jár. Projektünkkel egy olyan képzési anyagokkal felvértezett tanulási környezetet tudtunk kialakítani, amelynek támogatnia kell
a hallgatókat abban, hogy felkészültek legyenek egy vállalkozói útra, amely
megismerteti őket azokkal a különböző előfeltételekkel, a szükséges készségekkel és gyakorlati lépésekkel, amelyek egy vállalkozó életének velejárói.
Az egész projekt során a meglévő európai kezdeményezések és gyakorlatok
alapján, az egyes területek és célcsoportok számára az alábbi intézkedések
rendszerszintű végrehajtását javasoljuk.

(Kiknek?)
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Kedvező üzleti környezet
megteremtése (pl. adótörvények), a vállalkozók
adminisztratív és biztosítási
terheinek csökkentése a
nemzeti országgyűlésekkel
és az Európai Parlamenttel
együttműködve, aktív
munkaerő-piaci politika kialakítása a fiatal vállalkozók
támogatása érdekében.

Irányelvek

Hatóságoknak Törvényjavaslatok ész(helyi és regio- revételezése a nemzeti
nális szinten)
országgyűlésekkel együttműködve az adminisztratív, adózási és biztosítási
befizetések csökkentésére
vonatkozóan a vállalkozási tevékenység kezdeti
időszakában (az első év
díjmentes, a következő
három esztendő során
fokozatosan emelkedik a
kötelező szintre).

Kormánynak
Szociális
partnerekkel
együttműködve

Ajánlások

A vállalkozói
tevékenységek
finanszírozásának
területével kapcsolatos oktatási tevékenységek végrehajtása és támogatása,
aktív munkaerő-piaci
irányelv végrehajtása,
a fiatal vállalkozókat
érintő intézkedések
támogatásával
Innovatív oktatási
programok nyújtása
az üzleti tudatosság
növelése érdekében,
az elméleti oktatás és
a gyakorlat egymásra
hatását figyelembe
véve, a fiatalok vállalkozásindítását lehetővé tevő nemzetközi
tapasztalat átültetése

Széleskörű információszolgáltatás biztosítása– tanácsadási
szolgáltatások, képzési szolgáltatások, az
internet használata a
tájékozódáshoz valamint
ügyfélkör fejlesztéséhez
és meghatározásához (a
tisztviselők képzése által
is), a vállalkozói léthez
kapcsolódó releváns jogszabályok elmagyarázása

Pénzügyi
támogatás
A pénzügyi támogatás számos formájának bevezetése fiatal
vállalkozók számára–
mikrohitelek, kamatmentes kölcsönök,
alacsonykamatú
kölcsönök, uniós
támogatási alapok
források, szakmai
gyakorlatok pénzügyi
támogatása és külföldi munkavállalás
támogatása

Információhoz való
hozzáférés
Az intézményesített
A munkaerő-piac valaoktatás kereteivel
mennyi érdekeltjének
szemben a fiatalok
együttműködését erősítő
vállalkozóvá neveléfeltételek kialakítása, a
sét célzó innovatív
fiatalok érdeklődésének
oktatási programok
felkeltése a vállalkozói
kidolgozása és
lét iránt, egyinformációs
támogatása formális rendszer kialakítása és támentorprogramok
mogatása, amely bemutámogatása, tapaszta- tatja a fiatal vállalkozók
latszerzés támogatása sikeres projektjeit, mint jó
és, bevált gyakorlatok gyakorlati példákat
átvétele külföldről
Oktatás

TERÜLETEK (mely területeken)
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(Kiknek?)
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Irányelvek

Oktatás

TERÜLETEK (mely területeken)

Információhoz való
hozzáférés
A formális
Törvényjavaslatok
Nem hagyományos
Az online
oktatási
észrevételezése, javaslatok
oktatási módszerek
erőforrásokhoz való
rendszerben a fiatalok vállalkozói
használata az ishozzáférés kiterjeszműködő
tudatosságának az oktatási
kolarendszerben a
tése a különböző
intézmények- rendszeren belül történő
fiatalok vállalkozói tuda- területeken, vállalkozói
nek
fejlesztésére, a vállalkozói
tosságának fejlesztése tájékoztatást nyújtó
létre összpontosító
érdekében. Projektportálok kialakítása és
tanulmányi programok
tevékenységekbe
használata, a vállalkozói
kidolgozása középiskolákban való bevonás azzal a
lehetőségekkel, a
és egyetemeken, releváns
céllal, hogy felkeltsék
vállalkozásban rejlő péfelügyelő intézményekkel
az érdeklődést a válnzügyi lehetőségekkel
együttműködve
lalkozói tanulmánypro- kapcsolatos inforgramok és az info-kom- mációkeresési, válogamunikációs készségek tási,- és felhasználási
fejlesztése iránt;
készségek fejlesztése az
illetékes hatóságokkal.

Pénzügyi
támogatás
A formális oktatási rendszerben
az üzleti startupok számára
elérhető pénzügyi
erőforrások megszerzésével kapcsolatos tájékoztatásnyújtás, figyelembe
véve az EU finanszírozás támogatási
rendszerét, vagy
más támogatási
mechanizmusokat
(beleértve a külföldi
tartózkodások finanszírozását is).
Naprakész tájékozOlyan online platforOktatók és tanárok
A nem forA fiatalok és a tapaszmok készítése, amelyek tatás nyújtása
kiképezése az aktuális
mális oktatási talt vállalkozók igényein
azzal kapcsolatban,
trendeket és a vállalkozói – a formális oktatási
rendszerben alapuló konkrét ágazatokra
rendszer kiegészítő in- hogyan szerezélethez kapcsolódó,
működő szer- összpontosító, olyan nem
formációiként – átfogó zünk pénzügyi
vezeteknek
formális mentorin programok első kézből származó
erőforrásokat
információkat figyelem- tájékoztatást adnak a
kialakításának támogaegy vállalkozás
fiatalok vállalkozóvá
be véve; fókuszálva a
tása, amelyek a fiatalok
elindításához,
fiatalok vállalkozói kész- válásának különböző
és a tapasztalt vállalkozók
munkaerő-piaci keresletéről ségeinek és attitűdjének területeiről: a vállalkozá- hogyan fejlesszük a
vállalkozást hazai és
si lehetőségekről, az
készült felmérésen alapulnak; fejlesztésére, a kreatív
információ forrásokról, külföldi forrásokból,
gondolkodás fejlesztéhatárterület az elmélet és
sére; oktatási programok a pénzügyi forrásokról, hogyan használjunk
a valós gyakorlat között; a
egy klaszteres táfinanszírozásokról,stb.
megvalósítása sikeres
sikeres oktatási programok
mogatási rendszert.
vállalkozók bevonásával.
formális oktatásba történő
átvételének kezdeményezése.

Ajánlások
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(Kiknek?)
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Nem
kormányzati
szervezetek/
ernyőszervezetek

Vállalkozókkal
foglalkozó
szervezetek

Ajánlások
Oktatás
Egy olyan élethosszig
tartó tanulási rendszer kialakítása, amely
figyelembe veszi a fiatal
vállalkozókat, együttműködés az oktatási és
a munkaügyi minisztériumokkal, az iskolákkal
(különösen a középiskolákkal és egyetemekkel),
képzésben résztvevők
toborzása a munkaügyi központokkal
együttműködve; nem
hagyományos tanítási
formák használata,
gyakorlati tapasztalattal
rendelkező vállalkozók
részvételével.
Egy kiegészítő oktatási
rendszer kialakítása fiatal vállalkozók számára
a szükséges területeken elvégzett tanulási
szükségletelemzés
alapján és a gyakorlatban érintett vállalkozók
bevonása (mentori
támogatás).

Irányelvek

Kötelező tagság kezdeményezése azokban a vállalkozói képviseleti szervezetekben/inkubátorházakban,
amelyek megváltoztatják
tagjaiknak nyújtott szolgáltatásaikat: törvényjavaslatok
észrevételezése; kedvező
vállalkozói környezet
kialakításának támogatása;
új jogalkotási eszközök
kezdeményezése annak
érdekében, hogy megfelelő
feltételeket teremtsenek a
fiatal startup-ok számára

Törvényjavaslatok véleményezése, és új törvényjavaslatok kidolgozásának
kezdeményezése fiatal vállalkozók számára, ajánlások
a vállalkozás kezdeti időszaka során az adminisztratív
terhek, adók és biztosítási
befizetések mérséklésére,
valamint egy kedvező üzleti
környezet kialakítása

Fiatal vállalkozók
ismereteinek növelése, tanácsadási
szolgáltatásnyújtás
által és az oktatási
lehetőségekről
történő tájékoztatásnyújtás által.

Információhoz
való hozzáférés
Támogató hálózatok
létrehozása fiatal
vállalkozók számára;
online közösségek
támogatása; tanácsadás biztosítása; adatbázisok
készítése a megvalósított projektekről,
pénzügyi támogatási lehetőségek, hazai
és külföldi forrásokból származó
bevált gyakorlatok
példáihoz hozzáférés
biztosítása az információ megosztás
érdekében.

TERÜLETEK (mely területeken)
Pénzügyi
támogatás
Felszerelés biztosítása/
megosztása, a klaszterek és inkubátor házak
támogató rendszerének igénybevétele;
naprakész információ biztosítása azzal
kapcsolatban, hogyan
tegyünk szert pénzügyi
erőforrásra egy vállalkozás elindításához,
és hogyan fejlesszük
a vállalkozást hazai és
külföldi forrásokból;
Fiatal és leendő vállalkozások mentorálása
a vállalkozói léthez
szükséges pénzügyi
támogatás megszerzésével kapcsolatban.
Naprakész információ
és tanácsadásnyújtás
azzal kapcsolatban,
hogyan szerezzenek
pénzügyi erőforrásokat egy vállalkozás
elindításához, hogyan
fejlesszék a vállalkozást hazai és külföldi
forrásokból.
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(Kiknek?)
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Lehetséges
vállalkozók

Fiatal vállalkozók

Ajánlások

Mind az intézményesített,
mind pedig nem formális
oktatási tevékenységekben való részvétel,
amelynek a teljesítése
képessé teszi őket arra,
hogy kihasználják a startup vállalkozóknak szóló
inkubátorszolgáltatásokat

Részvétel mind az intézményesített, mind pedig
a nem formális oktatás
tevékenységeiben,
amelyeknek a teljesítése
lehetővé teszi számukra,
hogy használhassák a
start-up vállalkozóknak
szóló klaszter/inkubátor
szolgáltatásokat.

Tagság a vállalkozók
képviseleti szervezeteiben/inkubátorházakban:
törvényjavaslatok véleményezése, kedvező üzleti
környezet kialakításának
bátorítása

Jogszabályok tanulmányozása, ismerkedés
a vállalkozáshoz kapcsolódó törvényekkel,
irányelvekkel, rendeletekkel, kézikönyvekkel,
szabályokkal, stb.
A start-up vállalkozás
követelményeinek, mint
jogi témának a megfogalmazása

Oktatás

Irányelvek

Információkhoz való
hozzáférés munkaügyi
hivatalokban, üzleti
szervezeteknél és más
intézményekben; az
online források és tanácsadás felhasználása
információszerzéshez;
részvétel tájékoztató
rendezvényeken és speciális oktatási tevékenységekben.

Információhoz való
hozzáférés
Fiatal vállalkozók hálózatainak, üzleti inkubátoroknak a kialakítása; a
co-working terek más
fiatal vállalkozókkal
történő együttműködésre való felhasználása;
az info- kommunikációs
eszközök használata a
tapasztalatok kicseréléséhez.

TERÜLETEK (mely területeken)

Minden lehetséges
pénzügyi támogatás felhasználása
fiatal vállalkozók
számára: inkubátor
házak, nemzeti
támogatási alapok,
uniós alapok, más
külföldi alapok, a
különböző alapítványok által biztosított alapok külföldi
tartózkodásokhoz
és ösztöndíjakhoz.

Pénzügyi
támogatás
Az inkubátorok
által biztosított
pénzügyi lehetőségek kihasználása (mérsékelt
működési költség);
a különböző forrásokból származó pl.
külföldi ösztöndíjakra fordítandó
pénzügyi támogatás felhasználása.
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