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ÜDV A PIETE PROJEKTBEN!
A gazdasági növekedésre és innovációra irányuló törekvések új lehetőségeinek kiaknázása
érdekében az európai oktatási intézményeknek fel kell lobbantaniuk a vállalkozói szellemet a
hallgatóikban, kortól függetlenül. Valójában a vállalkozói kompetenciák már nem csak az új
vállalkozások indításában játszanak szerepet, hanem az élet minden területén alkalmazhatóak
(Entreprenurship Education. A guide for Educators, 2014, 7. o.), valamint kulcsfontosságú az
élethosszig tartó tanulás kihívásainak kezelésében, ahogy azt az Európai Unió politikai döntéshozói
már többször is kiemelték.
Az Erasmus+ által támogatott projektünk, a „Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher
Education” (PIETE), a vállalkozásoktatás ezen új szintje által inspirálva született. A PIETE vállalkozói
kompetencia tanári alapképzésért felelős felsőoktatási intézményekben történő elsajátítását segíti
elő. Mindezt a Vállalkozói Kompetenciák Európai Referenciakeretére (EntreComp) és
vállalkozástudomány és a tanári alapképzés szakemberei közötti intézményi „tandem”
együttműködésekre támaszkodva teszi. Ezek a tulajdonságok teszik a PIETE projektet olyan
egyedülálló páneurópai kísérleti kezdeményezéssé, amely jelentős hatással lehet azokra a tanári
alapképzésben részt vevő hallgatókra, akik hamarosan a vállalkozói oktatók új generációjának
tagjaivá válnak.
A Univations határozottan hisz az európai eszmében és büszkén vezeti a PIETE partner
konzorciumot. Minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy a PIETE inspirációs forrásként
szolgáljon azoknak, akik hasonló szellemű kezdeményezéseket kívánnak indítani és szeretnék a
jelenlegi szinteken túl ösztönözni a vállalkozói gondolkodásmódot. Az „Útmutató vállalkozói
szellemiség fejlesztéséhez pedagógus képzési területen” című dokumentum ennek a folyamatos
törekvésnek szerves részét képezi.Üdvözlettel:
Daniel Worch

p for Initial Entrepreneurship Teacher Education (PIETE), these results facilitate the identification
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EE. Furthermore, they reveal potentials on how to activate educators as catalysts to foster
entrepreneurial acting and thinking within ITE.
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BEVEZETÉS
Jelen dokumentum célja, hogy iránymutatást nyújtson azoknak a tanári alapképzést biztosító
intézményeknek, melyek a vállalkozói kompetenciafejlesztést az oktatás fontos részeként
szeretnék elősegíteni. Ezt a célt egy hasznos gyakorlati útmutató formájában kívánja elérni.
A vállalkozásoktatás az Európai Unió oktatással kapcsolatos fő prioritásai között szerepel. Az
Európai Bizottság a „kezdeményezőkészséget és a vállalkozói kompetenciát” azok közé a nyolc
kulcskompetencia közé sorolja, melyek a tudásalapú társadalom minden egyes tagjának
elengedhetetlenek. Ennek ellenére a vállalkozói kompetenciák még mindig alulreprezentáltak a
legtöbb tantervben – gyakran egyáltalán nem szerepelnek azokban vagy nem egyértelműen. A
jelenség egyik oka az lehet, hogy a vállalkozásoktatás fogalmi értelmezése nem egységes.
Leginkább egy meglehetősen szűk és nagyrészt üzletközpontú értelmezés dominál, amely a
vállalkozásoktatást a vállalkozóvá váláshoz szükséges tanulási/tanítási tevékenységnek tekinti.
Ezzel ellentétben a vállalkozásoktatás úgy is értelmezhető, mint a kreatív, alkalmazkodó és
vállalkozói gondolkodásmód kialakítását elősegítő tudomány, melynek célja, többek között, hogy
megtalálja és megragadja az új lehetőségeket és megoldásokat. Ily módon a vállalkozásoktatás
fogalmi szinten sokkal szélesebb körű és nem feltétlenül az új (üzleti) vállalkozások létrehozásához
kapcsolódik. A Vállalkozói Kompetenciák Európai Referenciakeretének (EntreComp) kialakításával
az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja a vállalkozásoktatás tágabb értelmezését vette alapul.
Ezzel egy fogalmi áthidalást is tett annak érdekében, hogy a gyakorlatközpontú vállalkozói
kompetencia kialakítására való törekvéseket be lehessen építeni az oktatás minden egyes
területén, az üzletközpontú tanulmányokon túl is. Ez képezi a PIETE konzorcium egyik fő
motivációját is. A résztvevő intézmények elkötelezettek a vállalkozói gondolkodásmód és cselekvés
ösztönzésére a tanári alapképzésben – egy olyan oktatási területen, amely hagyományosan nem
kapcsolódik a vállalkozói kompetenciafejlesztéshez. A következő generációs tanárok valójában a
jelenlegi tanári alapképzésben részt vevő hallgatók. A diákok számos generációját fogják tanítani a
tanári alapképzésben szerzett ismeretek, fogalmak és eszközök segítségével.
Jelen dokumentum gyakorlati útmutatást kíván nyújtani azoknak az intézményeknek, melyek
szeretnének a vállalkozásoktatás számára „ajtót nyitni” a tanári alapképzésen belül. Igazság szerint,
a tanári alapképzés oktatóitól kezdetben csak alacsony szintű motivációra és elkötelezettségre
lehet számítani, amikor is arra kérik őket, hogy építsék be és ösztönözzék a vállalkozói
kompetenciafejlesztést saját oktatási tevékenységük részeként. Ahogy azt korábban is említettük,
a vállalkozásoktatás szűkebb értelmezése még mindig uralkodó a tudományos világban, így a tanári
alapképzés oktatói meglehet, hogy egyszerűen nem látják a vállalkozásoktatás relevanciáját
oktatási területükön. Ezért a vállalkozásoktatás tanári alapképzésben történő ösztönzésének
legfontosabb és kezdő lépése lehet az ismeretterjesztés a szóban forgó fogalomról (különös
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tekintettel a tágabb értelmezésre és alkalmazhatóságra) és előnyeiről a kollégák körében (oktatók,
előadók, személyzeti tagok). A PIETE „Útmutató vállalkozói szellemiség fejlesztéséhez pedagógus
képzési területen” című dokumentum ennek a kihívásnak a leküzdésében játszik előmozdító
szerepet.

A dokumentum három fő részből áll. Az első részben bemutatjuk az Európai Bizottság EntreComp
referenciakeretét, prezentálva a vállalkozásoktatás tágabb értelmezését és ezzel a PIETE projekt
releváns fogalmi környezetét is. A második rész azokat a koncepciókat vázolja, melyek gyakorlati
eszközként szolgálhatnak olyan workshopok szervezésében, amelyek ismertetik és népszerűsítik a
vállalkozásoktatást a tanári alapképzés oktatóinak körében. A PIETE konzorcium
kulcsfontosságúnak tekinti ezeket a workshopokat a vállalkozásoktatás felé való általános
nyitottság kialakításában. A harmadik rész olyan workshop példákat mutat be, melyeket a PIETE
konzorcium valósított meg Magyarországon, Ausztriában és Lengyelországban. Ezeket az
iránymutató példákat azért foglaltuk bele a dokumentumba, hogy bemutassuk a felvázolt
koncepciók kivitelezhetőségét és iránymutatást adjunk más intézményekben és oktatási
környezetben történő mérésükkel kapcsolatban.

Entrepreneurship Education
Capacity Building Compilation

3

EDUCATION SYSTEM

Az EntreComp bemutatása
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1.

Az EntreComp általános bemutatása

Nincs egységesen és egyöntetűen elfogadott fogalmi értelmezés a vállalkozásoktatás jelentéséről
és tartalmáról.1 A kérdés megoldásának érdekében az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja
igyekezett egyértelműsíteni a vállalkozásoktatás alapvető értelmezését és figyelembe venni az erre
irányuló ötleteket. Ezen erőfeszítések eredménye lett a 2016-ban létrejött Vállalkozói
Kompetenciák Európai Referenciakerete (EntreComp). Az EntreComp referenciakeretén belül a
vállalkozást transzverzális kulcskompetenciaként határozzák meg, valamint „az új lehetőségek és
ötletek megragadásának és azok mások számára pénzügyi, kulturális vagy társadalmi értékekké
történő alakításának képességeként”2,3.
A PIETE projekt keretében az EntreComp képezi a vállalkozói kompetenciák megfogalmazásának
alapjait. Ennek az értelmezésnek az alkalmazásával képesek voltunk közös nevezőre hozni a
megközelítéseinket és összegyűjteni más intézmények és országok számos különböző oktatási
intézkedéseit. Így fontosnak tartjuk az EntreComp alapvető felépítésének megértését, melyről a
következő fejezet tájékoztatja az olvasót.4

1

Lásd még: M. Lackéus et al. (2020): The entrepreneurial employee in the public and private sector - what, why, how
(M. Bacigalupo Ed.), EUR 30108 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN
978-92-76-16651-1, doi:10.2760/460123, JRC117661.
2

FFE-YE. (2012): Impact of Entrepreneurship Education in Denmark - 2011. In L. Vestergaard, K. Moberg & C. Jørgensen (Eds.).
Odense: The Danish Foundation for Entrepreneurship - Young Enterprise.
3 Szabad fordításban ennek megfelelően a pénzügyi, kulturális vagy társadalmi értékek megteremtésének képességeként
harmadik fél számára ötletek és lehetőségek megvalósítása és észlelése alapján.
4

Jelen fejezet tartalma részben az Erasmus+ projekt „Embedding Entrepreneurship Education” (EEE) eredményeire
támaszkodik, amely a PIETE kezdeményezési elődje. Valójában az EEE konzorcium nagy része a PIETE részét is képezi.
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1.1 Az EntreComp alapvető felépítése
Az EntreComp három szorosan összekapcsolódó kompetenciaterület elhatárolását javasolja:
•
•
•

Megvalósítás
Erőforrások
Ötletek és lehetőségek

Az egyes kompetenciaterületek öt kompetenciából épülnek fel, melyek az „EntreComp fogalmi
modelljeként” jelölt módszertani keret alapját képezik. A következő ábra bemutatja a megközelítés
alapötletét („Az EntreComp kereket”):
1.

ábra: Az EntreComp kerék

Forrás: Európai Bizottság 2018, EntreComp into Action: Get inspired make it happen.

Az 1. ábra alapján a kompetenciák lehatárolása absztrakt szinten történik. Az egyéni kompetenciák
megfelelő megkülönböztetésének érdekében az EntreComp rövid leírásokat („tanácsokat”)
tartalmaz, melyek a kompetenciák jelentését és gyakorlati alkalmazását fogalmazzák meg. Például
az „Ötletek és lehetőségek” kompetenciaterületen belül található „kreativitás” kompetencia a
kreatív és célirányos ötletek létrehozásának képességére utal.5 A kompetencia ezen magyarázata
további részletekkel kerül kiegészítésre (a „Jellemzők” segítségével), mely együttesen biztosítja a
5

Az EntreComp további lépcsőt is kínál a kompetencia értelmezésének részletezésére („Jellemzők”), amely viszont itt nem kerül
további kifejtésre.
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vállalkozásoktatás segítségével elsajátítható vállalkozói kompetenciák átfogó értelmezését (lásd 2.
ábra).
2.

ábra: Az EntreComp fogalmi modelljének szerkezeti szintjei

Forrás: Európai Bizottság 2018, EntreComp into Action: Get inspired make it happen.

Az alapvető vállalkozói kompetenciák bemutatása után az EntreComp egy „kompetenciafejlődési
modellel” egészíti ki a fogalmi modellt. Ebben az összesen négy, egymásra épülő kompetenciaszint
a következő:
•
•
•
•

Alap kompetenciaszint – „Alapozó”
Középfokú kompetenciaszint – „Középszintű”
Haladó kompetenciaszint – „Haladó”
Szakértői kompetenciaszint – „Szakértő”

A kompetenciafejlődési modell alapján lehetőség van az egyes meglévő vállalkozói kompetenciák
(egyéni vagy csoportos) megnyilvánulásainak kvalitatív felmérésére. A fogalmi rész részletes
bemutatásához hasonlóan az EntreComp kompetenciafejlődési modellje is alapos magyarázatot és
jellemzést kap. Egyrészt az egyéni kompetenciaszinteket a támogatás útján vagy önállóan
végrehajtott egyéni kompetencia alkalmazásának mértéke szerint különbözteti meg. Továbbá,
minden kompetenciaszint esetében két egymást követő szakaszt különít el. Az egyes kompetenciák
és/vagy a kompetenciafejlesztéshez szükséges készségek jellemzése erre a megkülönböztetésre
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épül. Például, az „erőforrások” kompetenciaterület (lásd 3. ábra) esetében nem mindegy, hogy
pusztán képes vagy-e nagyjából felmérni a projekted megvalósításához szükséges anyagi
erőforrásokat, vagy több évet átfogó szakmai pénzügyi terv segítségével írod le a pénzügyi
szükségleteket különböző forgatókönyvekre táblázatos és egyéb módon. A modell összesen nyolc
különböző képzettségi szintet különít el.
A 3. ábra mutatja be a kompetenciafejlődési modell alapvető felépítését az „Ötletek és
lehetőségek” kompetenciaterület és az abban szereplő „kreativitás” kompetencia példáján
keresztül:

1. ábra: Az EntreComp fejlődési modell a „kreativitás” kompetenciájának példáján keresztül

Forrás: Európai Bizottság 2018, EntreComp into Action: Get inspired make it happen.

Az alapvető kérdés az, hogy hogyan „kapcsolódik össze” a fogalmi és a kompetenciafejlődési
modell az EntreComp keretrendszerén belül? Úgynevezett „szálak” („vezérmotívumok”) kötik
össze őket. A „kreativitás” kompetencia példájában a következő vezérmotívumokat lehet
megkülönböztetni:

Entrepreneurship Education
Capacity Building Compilation

8
•
•
•
•
•

Légy érdeklődő és nyitott
Alkoss ötleteket
Határozd meg a problémákat
Tervezz értéket
Légy innovatív

2. ábra: EntreComp modulok (szálak és kompetenciák)

Forrás: Európai Bizottság 2018 („EntreComp into Action: Get inspired make it happen”)

Következésképpen ezek a „szálak” segítenek az egyes kompetenciák sajátos összetevőinek
megszilárdításában.
Másrészt, a „szálak” elsődleges vezérmotívumként is szolgálnak a fejlődési szintek egyes
kompetenciáin belül. Ezek a szálak az EntreComp keretrendszerében a fejlődési modell tanulási
eredmények alapján történő felépítéséhez használatosak.
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Végeredményben összesen 442 tanulási eredmény szerepel az EntreComp keretrendszerében az
egyes kompetenciaterületekhez kapcsolódóan. Ennek köszönhetően az EntreComp facilitátorként
szolgálhat a vállalkozásoktatás tanulási eredményeinek meghatározásában.6
3. ábra: Példa az EntreComp referenciakeretének általános felépítésére.

Forrás: Európai Bizottság 2018 („EntreComp into Action: Get inspired make it happen”)

Az EntreComp átfogó megértéséhez, beleértve a referenciakeret megalkotásának módszerét, az
Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának hivatalos EntreComp kiadványát ajánljuk.7 Az
EntreComp csapat által kiadott egyéb információs anyagok elősegítik a módszertan megértését és
lehetővé teszi alkalmazását további kommunikáció keretében.8

6Ugyanakkor

az EntreComp kezdeményezői tisztában vannak azzal, hogy a referenciakereten belül megfogalmazott tanulási
eredmények nem mindig lesznek elegendőek a didaktikus tervezés sajátosságainak való megfeleléshez. Ebben az esetben az
EntreComp tanulási célkitűzéseit kontextusalapú megközelítéssel célszerű alkalmazni.
7 A dokumentum az alábbi link segítségével érhető el:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
8 Az összes anyag itt érhető el: https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/support-material.
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Útmutató vállalkozásoktatási workshop
szervezéséhez
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2.

Workshop útmutató

Jelen fejezet a vállalkozói gondolkodásmód és kompetenciák tanári alapképzésen belül történő
kialakításának elősegítéséhez nyújt útmutatást. Megközelítésünk szekvenciális jellegű – olyan
workshop foglalkozásokkal kezdve, melyek a vállalkozásoktatásban előzetes tudással, betekintéssel
vagy (tanítási) tapasztalattal nem rendelkező, tanári alapképzésben oktatókat informál és olyan
formátumokkal folytatva, melyek alapvető vállalkozásoktatási ismeretekkel már rendelkező tanári
alapképzésben oktatókkal foglalkozik. Ezért anyagaink általános ismeretterjesztési célból is
felhasználhatóak a vállalkozásoktatás területén kezdők körében és/vagy a már jártas oktatók
vállalkozásoktatási szakértelmének elmélyítéséhez a tanári alapképzésben megvalósuló
vállalkozásoktatás sajátos kihívásainak meghatározásához és megoldásához kapcsolódóan.
Következésképpen két típusú workshop kerül bemutatásra:
1. Alapszíntű workshop: Ez a formátum a vállalkozásoktatás fogalmai, előnyei, oktatási
alkalmazása stb. megismertetésének első lépéseként szolgál.
2. Haladó szintű workshop: Ez a formátum a vállalkozói kompetenciák helyzetének
meghatározását és feltárását segíti elő a résztvevők tanári alapképzési ökoszisztémájában.
A két eltérő típusú workshopot a PIETE partnerek különféle kulturális és oktatási környezetben
valósították meg Lengyelországban, Magyarországon és Ausztriában. Így az itt bemutatott
útmutató gyakorlati alkalmazásra és fejlesztésre is került a PIETE partnerek tapasztalatai alapján.

2.1. Workshop 1. típus – Általános ismeretterjesztés és ötletelés
A workshop ezen típusa alkalmas az első lépés megtételére a vállalkozásoktatáshoz kapcsolódó
ismeretterjesztési folyamatban, ahol is a résztvevők szinte semennyi előzetes tudással sem
rendelkeznek a vállalkozásoktatásról. A vállalkozásoktatás általános tartalmának leírásán és
megbeszélésén kívül (a vállalkozásoktatás tágabb és szűkebb értelmezése), alapszintű ötletgyűjtési
foglalkozást is tartalmaz a vállalkozásoktatás lehetséges akadályainak és lehetőségeinek
meghatározására a speciális tanári alapképzés kontextusán belül.
A workshop célja:
•
•

A vállalkozással kapcsolatos meglévő (téves) értelmezések feltárása a tanári alapképzés
oktatóinak körében
A tanári alapképzés keretein belül megvalósuló vállalkozásoktatás lehetőségeinek és
kihívásainak megvizsgálása

Előfeltételek:
•

Az EntreComp-ról alapos ismeretekkel rendelkező workshop moderátor(ok)
o Tipp: Előny lehet az általános rálátás a tanári alapképzéssel kapcsolatban.

Entrepreneurship Education
Capacity Building Compilation

12
•

•
•

•

Oktatók csoportja (min. 4, max. 15 fő) a vállalkozásoktatás elősegítésére elhivatott
pedagógiai területről
o Tipp: Már létező (tanári) közösség tagjainak meghívása segítheti a belső
csoportkohéziót.
Workshop útmutató (kérdéslista és időkeret) a moderátornak
Felszerelés:
o 5 plakát (A/2-es méret) rajtuk mondatokkal (lásd lent 3.1. lépés) és matrica a
felragasztásukhoz
o 5 csomag post-it (különböző színben)
o Papír és toll minden résztvevőnek
o Nagy óra (ütemezés tartásában segít)
Inspiráló környezet
o Tipp: Intézményen kívüli helyszín kiküszöbölheti a zavaró tényezőket

Szükséges idő:
•

Minimum 1 óra, maximum 2 óra

Felépítés:
1. lépés: „Bemelegítés” (~10 perc)
•
•
•

Írj le 3 szót, ami eszedbe jut az „entrepreneurship” kifejezéssel kapcsolatban.
Kérlek, értékeld (1-10-es skálán) a vállalkozói gondolkodásmódodat.
Megbeszélés:
o Hasonlóságok és különbségek a „entrepreneurship” fogalmáról alkotott
elképzelésekben
o A vállalkozásoktatás szűkebb és tágabb értelmezésének bemutatása (többek
között az Európai Bizottság EntreComp referenciakeretére támaszkodva)

2. lépés: Miért gondolod/nem gondolod saját magad vállalkozó személynek? (~10 perc)
•

Nyitott beszélgetés

3. lépés: A vállalkozásoktatás beépítése a tanári alapképzésbe
3.1. lépés: Ötletek gyűjtése (~20 perc)
•

Alakíts 5 csoportot (maximum 4-5 főből állót)!
− 5 plakát található a falon befejezetlen mondatokkal, pl.:
▪ A vállalkozásoktatást azért kellene beépíteni a tanári alapképzésbe,
mert…
▪ Nehéz lenne a vállalkozásoktatást beépíteni a tanári alapképzésbe,
mert…
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▪
▪
▪

A vállalkozásoktatás már a tanári alapképzési tanterv része, mivel...
A vállalkozásoktatás tanári alapképzésbe történő beépítésének egyik
jó módszere lenne a…
A következőben használnám a vállalkozásoktatási eszköztárat…

− Minden csoport post-iteket kap a következő kéréssel:
▪ Kérlek, írjátok le a lehetséges végződéseket (a post-itekre) az 5
mondathoz és ragasszátok a plakátra.
− Ennek eredménye 5 plakát lesz egy befejezetlen mondattal és számos
lehetséges végződéssel (a post-iteken).
3.2. lépés: A 3.1-es lépés ötleteinek kifejtése (~15 perc)
− Minden csoport kap egy plakátot (a 3.1-es lépésben kiegészített
matricákkal)
− Csoportos instrukció:
▪ Fejtsétek ki az összes lehetséges végződést a plakát befejezetlen
mondatához.
▪ Értékeljétek az ötleteket.
▪ Találjatok ki egy összefoglalót.
3.3. lépés: Az ötletek összefoglalása (~15 perc)
• Minden csoport bemutatja az összefoglalót a többi résztvevőnek.
• Tipp: A plakátokról készült képek jó referenciaként szolgálhatnak az egész
eseményről.
4. lépés: Moderátori összefoglaló (~10 perc)
• A workshop moderátora összefoglalja a workshop eredményeit, kiemelve a
tanulságokat, különös tekintettel:
o Az „entrepreneuship”-pel kapcsolatos meglévő (téves) értelmezésekre a
résztvevők körében
o A már meglévő vállalkozásoktatási elemek hangsúlyozására
o A vállalkozásoktatás tanári alapképzésbe történő beépítésének főbb
lehetőségeinek és kihívásainak meghatározására
• A workshop moderátor kiemeli a vállalkozásoktatás tanári alapképzésbe történő
beépítésének részletesebb megvitatásának igényét
o Tipp: Ezzel megnyitja a 2. típusú workshop lehetőségét (lásd lent)
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6. ábra: Az 1. típusú workshop felépítése lépésről lépésre

Forrás: saját szerkesztés
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2.2. típusú workshop – Konkrétumok megbeszélése és kidolgozása
A workshop ezen típusa az ismeretterjesztés második lépésére alkalmas, ahol is a résztvevők már
rendelkezek bizonyos előzetes tudással a vállalkozásoktatásról – például az előzőekben említett 1.
típusú workshopon való részvételnek köszönhetően. A workshop célja az, hogy részletesebb és
alaposabb áttekintést nyújtson a vállalkozói kompetenciákról és bemutassa, hogyan lehet a
vállalkozásoktatást beépíteni a tanári alapképzésbe. További célja a már meglévő vállalkozói
kompetenciaelemek feltárása a tanári alapképzési tantervben, miközben rávilágít a hiányzó
részekre. A következőkben bemutatunk egy mintát egy ilyen típusú workshop felépítéséről:
A workshop célja:
•
•

A tanári alapképzésben már meglévő vállalkozásoktatási elemek vizsgálata és bemutatása
Innovatív módszerek és megoldások kialakítása a vállalkozásoktatás tanári alapképzésben
történő megvalósulásához

Előfeltételek:
•

•

•
•

•

Az EntreComp-ról alapos ismeretekkel és a tanári alapképzésről általános rálátással
rendelkező workshop moderátor(ok)
o Tipp: Jó választás lehet az 1. típusú workshopon részt vett moderátor
Oktatók csoportja (min. 4, max. 15 fő) a vállalkozásoktatás fogalmát általánosan ismerő
pedagógiai területről
o Tipp: Jó döntés lehet az 1. típusú workshopon részt vett tagok meghívása
Workshop útmutató (kérdéslista és időkeret) a moderátornak
Felszerelés:
o Az összes résztvevőnek handout kiosztása az Entrecomp-ról
o Bemutató (digitális vagy nyomtatott) az EntreComp-ról
o Papír és toll minden résztvevőnek
o Nagy óra (ütemezés tartásában segít)
Inspiráló környezet
o Tipp: Intézményen kívüli helyszín kiküszöbölheti a zavaró tényezőket

Szükséges idő:
•

Minimum 2 óra, maximum 4 óra

Hasznos eszköz:
•

Az EntreComp referenciakerete számos anyagot kínál a workshopok szervezéséhez. A nagy
mennyiségű
segédanyag
megszerzésének
ügyében
keresd:
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/support-material
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7. ábra: Az EntreComp adatbázis az EU Science Hub oldalán

Forrás: https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp

Felépítés:
1. lépés: „Bemelegítés” (~15 perc)
•
•
•

Írj le 3 szót, ami eszedbe jut a „vállalkozásoktatással” kapcsolatban.
Hogyan jellemeznél egy vállalkozói gondolkodásmóddal rendelkező tanárt?
Megbeszélés

2. lépés: Az EntreComp bemutatása (~30 perc)
•

•
•

A moderátor bemutatja az EntreComp-ot prezentáció és handout-ok segítségével.
o 1. tipp: Használd az 1. fejezetben nyújtott információkat (Az EntreComp
bemutatása)
o 2. tipp: Használd a fent említett „Hasznos eszközt”
A prezentáció során részletes bemutatásra kerül mind a 15 kompetencia és azok
jelentése
A felmerülő kérdések megbeszélése során győződj meg róla, hogy miden résztvevő
érti a kompetenciákat
o Tipp: Érdekesebbé teheti ezt a részt az olyan digitális eszközök alkalmazása,
mint pl. a Kahoot!.
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3. lépés: „A jelenlegi tanári alapképzési tantervben szereplő vállalkozói kompetenciák kifejtése”
(~60 perc)
•

Melyek a már meglévő vállalkozásoktatási elemek a tanári alapképzésben? Az
EntreComp mely elemeit lehetne a legkönnyebben beépíteni a tanári alapképzésbe?
Sorold be a 15 EntreComp kompetenciát a következő kategóriákba:
− 1. kat.: Konkrét részét képezi a tanári alapképzés(i program) kompetencia
portfóliójának
− 2. kat.: Bizonyos mértékig része a tanári alapképzési programnak, viszont nem
konkrétan vagy más terminológiával jelölve (a vállalkozásoktatáshoz nem
kapcsolódó kompetencia „nevével”)
− 3. kat.: A kompetencia nem szerepel a tanári alapképzési programban.

4. lépés: További megbeszélés a vállalkozói kompetenciák kapcsán a tanári alapképzésben (~60
perc)
•
•
•
•

Milyen vállalkozásoktatási tartalmakat lenne ésszerű és kívánatos beépíteni a tanári
alapképzésbe?
Milyen módszerek/megoldások kerültek említésre a vállalkozásoktatás tanári
alapképzésbe történő beépítésére?
Tudnál példákat említeni arra a területre, melyre referenciaként lehetne tekinteni a
vállalkozásoktatás tanári alapképzésbe történő beépítése kapcsán?
Mik lehetnének az ösztönzők az oktatók számára a vállalkozásoktatás tanári
alapképzésbe történő beépítése kapcsán?

5. lépés: Moderátori összefoglaló (~20 perc)
•

A workshop moderátora összefoglalja a workshop eredményeit, kiemelve a
tanulságokat, különös tekintettel:
o A jelenlegi tanári alapképzés meglévő és hiányzó vállalkozásoktatási
elemeire
o A vállalkozásoktatás tanári alapképzésben való elősegítésének lehetőségeire
o A vállalkozásoktatás elősegítésének következő szükséges lépéseire
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8. ábra: A 2. típusú workshop felépítése lépésről lépésre

Forrás: saját szerkesztés
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A vállalkozásoktatási workshop eredményei és
következtetései
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3. A Workshop megvalósítása: Példák a PIETE konzorciumból
Jelen dokumentum nem csak gyakorlati útmutatást kíván nyújtani a workshopok
megszervezéséhez, hanem be is mutatja, hogyan és milyen eredményekkel valósultak meg ezek a
workshopok a PIETE partnerek közreműködésével Ausztriában, Magyarországon és
Lengyelországban.9 Jelen fejezet középpontjában ez áll.
A PIETE az említett országokban ún. „tandem” intézményi együttműködésekre támaszkodott, azaz
minden tanári alapképzésben részt vevő partner szorosan együttműködött egy
vállalkozásoktatásban jártas partnerrel a teljes projekt során:
-

Ausztriai tandem: Management Center Innsbruck (vállalkozásoktatási partner) & University
College of Teacher Education Tyrol (tanári alapképzési partner)
Lengyelországi tandem: University of Economics in Katowice (vállalkozásoktatási partner) &
University Bielsko-Biala (tanári alapképzési partner)
Magyarországi tandem: Szegedi Tudományegyetem:10 Gazdaságtudományi Kar
(vállalkozásoktatási partner) & Oktatáselméleti Kutatócsoport a Művészeti Kar Pedagógiai
Tanszékén (tanári alapképzési partner)

A workshop koncepcióinak különböző kulturális és oktatási színterein történő megvalósításának
bemutatásán túl, a 3. fejezet betekintést nyújt a vállalkozásoktatás helyzetére a bevont tanárképző
intézményekben. Bár az egyes országok esetében csupán korlátozott intézményi „pillanatképeket”
tudunk nyújtani, mégis lendületet adhat további (összehasonlító) kutatásokhoz a területen.
Mivel a workshopok eltérő céllal rendelkeztek, az eredmények is tükrözik ezeket az eltéréseket. Az
első workshopok az egyes országokban alapszintű megbeszélések voltak, ahol a fent említett 1.
típusú workshop felépítési koncepciója került alkalmazásra. A második workshopok az egyes
országokban a vállalkozói kompetenciák tanári alapképzésben történő lehetséges
megvalósításának és adaptációjának részletesebb megvitatásából álltak – a 2. típusú workshop
felépítését használták fel ezekhez az eseményekhez. Az összes workshopot PIETE partnerek
szervezték önkéntes résztvevőkkel (külső résztvevők, illetve a PIETE központi tagjai), akik vagy a
pedagógiai, vagy a vállalkozásoktatási kompetencia oldalát képviselték. A workshopok eredményei
a következőkben kerülnek bemutatásra.

9

A PIETE intézményi „tandem” együttműködésekre támaszkodott az említett országokban. Ez azt jelenti, hogy
mindegyik tanárképző intézményi partner szorosan együttműködött egy vállalkozásoktatásban jártas partnerrel.
Ausztriában ez utóbbi a Management Center Innsbruck -MCI10
A Szegedi Tudományegyetemen belül jött létre a vállalkozásoktatás-tanárképzés tandem (két különböző kar).
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3.1. Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 1. workshop
3.1.1 A workshop összetétele és körülményei
Az első workshop általános célja két egyetemi intézmény közötti párbeszéd elindítása volt: az Üzleti
Tudományok Intézete (Gazdaságtudományi Kar) és a Neveléstudományi Intézet
(Bölcsészettudományi Kar), ezáltal platformot teremtve a vállalkozásoktatás tanári alapképzésben
történő megvalósításának további megvitatásához.
A workshop az 1. típusú workshop (lásd fent) felépítésének megfelelően került megszervezésre egy
kellemes hangulatú bárban az egyetemen kívül. Ez az informális légkör lehetővé tette, hogy az
egész esemény egy inspiráló összejövetel keretében teljen el (egy formális workshop helyett).
Ennek eredményeképpen kb. 10 kolléga vett részt a Neveléstudományi Intézetből és 3 kolléga
(PIETE tagok) az Üzleti Tudományok Intézetéből. Az összes résztvevő oktató (ISCED 3-4. szint) átlag
8 éves tapasztalattal rendelkezett a tanári alapképzés területén. Elkötelezettségük a tanári
alapképzés elősegítése felé a kezdetektől egyértelmű volt.
A megbeszélés 90 percig tartott, a fent említett 1. típusú workshop módszertanát követve. A
résztvevők többnyire aktívan válaszoltak a tanári alapképzés kihívásairól feltett kérdésekre.
Összességében a workshop kiváló alapot nyújtott a vállalkozásoktatásról szóló további
megbeszélésekhez – a csapat összeállt, a témát megtárgyalták. Így a folyamat első lépése
eredményes volt.
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9. ábra: Az 1. workshop tagjai Szegeden

3.1.2: A workshop főbb eredményei
A tanári alapképzés számos aspektusa megbeszélésre került, a következőkben a fő eredményeket
emeljük ki általános témák keretében.
A tanári alapképzés problémái Magyarországon:
•

•

•
•

A hallgatók nagyon túlterheltek, ami azt jelenti, hogy az elsődleges karon is részt kell
venniük kurzusokon a fő képzési programjuknak megfelelően (pl. biológia, matematika,
történelem stb.) és a Neveléstudományi Intézet tanári alapképzési programjában is fel kell
venniük órákat.
Csupán 32+2 kredit jár a pedagógiára a tanterv szerint (az összes többi a fő képzési
programjukhoz kapcsolódik) és ez nem elég egy kibővített tanítási tantervhez.
• A közelmúltban: 15 kurzust a BA+MA rendszerben lecsökkentettek 11 kurzusra a
4/5+1-éves rendszerben.
Minden kurzus kötelező, nincs választható kurzus.
Összességében: Nehéz új kurzusokat megvalósítani (melyek pl. a vállalkozói
gondolkodásmód kialakítására vagy valami hasonlóra koncentrálnak).
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A vállalkozásoktatás kihívásai és lehetőségei a tanári alapképzésen belül Magyarországon:
•
•

•

•

•

•

A vállalkozásoktatás része a „nemzeti oktatási szabályzatnak” → A tanári alapképzés
tantervének részét kellene képeznie
A kurzusokra a tanári alapképzés hallgatói igen eltérő területekről érkeznek → A személyes
szociális készségek („soft skills”) középpontba helyezése lenne kulcsfontosságú (az üzleti
„hard skills” helyett)
Mindegyik szinten megtalálható egy speciális típusú óra, az „Osztályfőnöki beszélgetések”
→ A vállalkozói készségek a kurzus részét képezhetnék
Az EntreComp kerék szinte egy váz arra, hogy kellene kinéznie egy jó tanárnak. →
Jól mutatja a kapcsolatot az EntreComp és a tanári alapképzés között
Meglévő kurzusok, melyekben megbeszélésre/bevonásra kerülnek a vállalkozói
kompetenciák:
− Ezek beazonosítása és kifejtése
Kapcsolódó (új) kurzusok, melyek nyitottak minden kar számára (hasonlóan az Erasmus+
EEE projekthez)
− Az elsődleges kar kínálatában
Specializáció indítása
− A diplomához „tanúsítvány” jár ennek elvégzésekor.
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3.2. Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 2. workshop
3.2.1 A workshop összetétele és körülményei
A 2. workshop az 1. workshop következő lépésének tekinthető – mivel a résztvevők többsége
megegyezett és az egész megbeszélés az 1. workshop eredményeire épült. A workshopon 7
résztvevő vett részt, 5-en a Neveléstudományi Intézetről (átlagosan 9 éves tanárképzési
tapasztalattal az ISCED 3-4. szintjén) és 2-en a Gazdaságtudományi Karról (akik a moderátorok
voltak). A workshop a 2. típusú workshop (lásd fent) szerint került megszervezésre egy olyan
kényelmes környezetben, amely ideális légkört teremtett a kreatív és informális beszélgetéshez. A
workshop élénk és aktív volt, az összes résztvevő számos javaslattal és véleménnyel járult hozzá a
témához. A workshop leglényegesebb része az EntreComp 15 kompetenciájának egyenként
történő elemzése volt. Részletes megbeszélésre került, hogyan jelennek meg ezek a kompetenciák
a jelenlegi tanári alapképzésben. Három olyan megoldási javaslat született, melyek kezelhetik a
vállalkozói kompetenciák hiányát. Azonban arról is döntés született, hogy ezeket a megoldásokat
(„tényleges modulokat”) egy következő workshop keretein belül kell majd kialakítani.
10. ábra: A 2. workshop tagjai Szegeden

Entrepreneurship Education
Capacity Building Compilation

25

3.2.2: A workshop főbb eredményei
A tanári alapképzés számos aspektusa megvitatásra került, a következőkben a fő eredményeket
emeljük ki általános témák keretében.
Általános feltételezés a vállalkozói kompetenciákról
A többség ismerte a vállalkozói kompetenciákat, mivel a magyar oktatási törvény is tartalmazza a
kapcsolódó terminológiát. Továbbá az alapvető vállalkozásoktatási fogalmakat – tágabb
(EntreComp) és szűkebb (vállalkozó) értelemben – (újra) bemutatták az előző workshop részeként.
Azonban már nem volt egyetértés azzal kapcsolatban, milyen mértékben van jelen a vállalkozói
kompetencia a jelenlegi oktatásban. Mindenesetre a résztvevők abban egyetértettek, hogy az
EntreComp referenciakeretének kompetenciái szerves részét kellene, hogy képezzék annak a
kompetencia portfóliónak, melyre a tanári alapképzés hallgatónak oktatási tevékenységei épülnek.
Végül is, ezek a kompetenciák a jó és modern tanár tulajdonságait is jelképezik („vállalkozói tanár”).
A már meglévő vállalkozásoktatási elemek a tanári alapképzésben és az EntreComp elemei,
melyek beépíthetőek a tanári alapképzésbe
A workshop során átnéztük az EntreComp modellben található mind a 15 kompetenciát. Mindegyik
esetben megbeszéltük, hogy milyen mértékben van jelen a jelenlegi tanárképzésben. Ezek alapján
a következő 3 kategóriát különböztettük meg (a 2. típusú workshopnak megfelelően):
(A) Már jelen van a tanárképzésben (bár gyakran nem ezzel a névvel)
•

•
•
•
•

Kreativitás –a hallgatók számára a kreatív gondolkodás nehézséget okoz, mivel az előzetes
iskolai tanulmányaik nem erre épültek. Viszont vannak erre irányuló kezdeményezések a
jelenlegi tantervben.
Etikus és fenntartható gondolkodás – létezik az „Etika a pedagógiában” kurzus.
Önismeret és énhatékonyság – ez elméletben erős, számos tantárgy része.
Motiváció és kitartás – a hallgatók tanulnak, de nem elég kitartóak.
Együttműködés másokkal – a képzés több csoportmunka lehetőséget kínál.

(B) Bizonyos mértékben befolyásolják a tanárt a képzés során, de nem elégségesen
•
•
•
•
•
•
•

Lehetőségek felismerése – nincs idő saját ötletekre az előadásokon.
Ötletek értékelése – a tanulók nincsenek hozzászokva ötletek gyűjtéséhez, értékeléséhez.
Erőforrások mozgósítása – a hallgatók tanulnak az eszközökről, viszont csak alapszintű
digitális ismeretekkel rendelkeznek.
Mások mozgósítása – a hallgatók elméletben megtanulják, de alig gyakorolják.
Kezdeményezés – a hallgatók nem elég bátrak és kezdeményezőek.
Tervezés és irányítás – a hallgatók meg tudnak tervezni egy órát, viszont nem tudnak
nagyobb projektekben gondolkodni.
Tapasztalati tanulás – a tanulók megtanulják a tudományos anyagot, nem mernek attól
eltérni, nem tekintenek a tapasztalásra tanulási lehetőségként.
Entrepreneurship Education
Capacity Building Compilation

26
(C) Hiányzik a tanárképzésből
•
•
•

Elképzelés – a hallgatóknak elképzelésük sincs, kik lesznek vagy mit tartogat számukra a
jövő az egyetem elvégzése után.
Pénzügyi és gazdasági ismeretek – a hallgatóknak semmi érzékük ehhez és nem is tanulják.
Bizonytalanság, kétértelműség és kockázat kezelése – egy bizonytalan szituációban a
hallgatók nem mernek kezdeményezőként vagy tanárként cselekedni.
Módszerek és megoldások a vállalkozásoktatás tanári alapképzésbe történő beépítésére

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a „vállalkozói” szó nem megfelelő tágabb célközönség
elérésére, akár hallgatókról, akár oktatókról legyen szó. Az „innovatív” sokkal megfelelőbb kifejezés
lenne. Az innovatív tanítás és az innovatív készségek fejlesztése vonzóbb. Illetve a két szó
kombinációja is lehet: vállalkozói készségek az oktatásban – válj innovatív oktatóvá. Három tanítási
módszer/modul került említésre, melyeket a következőkben részletezünk.
•

1. modul: Önismeret mérése a vállalkozó szellem elsajátításában
A résztvevők egyetértettek abban, hogy az önismeret kulcsfontosságú lehet a hallgatók
vállalkozói kompetenciáinak fejlesztésében. Mivel a vállalkozói kompetenciák hibásan is
értelmezhetőek, előfordulhat, hogy a hallgatók nem is tudják, hogy már rendelkeznek
vállalkozói kompetenciákkal. Mivel az önismeret fontos, a résztvevők egy folyamatos (éves)
tesztet javasoltak, melynek eredményei alapján a tanulók láthatják, hogyan állnak a vállalkozói
kompetenciák elsajátításának terén. A név lehetne „Út a vállalkozói tanárrá válásig”.

•

2. modul: Tanári-hallgatói közös gyakorlatok
A magyar oktatási rendszerben a gyakorló tanároknak részt kell venniük kötelező képzéseken,
melyeket az SZTE is szervez. Hallgatók is részt vehetnének a képzéseken, így ösztönözve a közös
tanulási spillover-t (pl. vegyes tanár-tanuló együttműködések alapján). A képzések oktatási
anyaga
támaszkodhatna
az
EntreComp
keretrendszerére.
A
tanár-hallgató
együttműködésekben a hallgatók nem csak elsajátíthatják a vállalkozói kompetenciát, hanem
láthatják, hogyan alkalmazza a gyakorló tanár. A képzések általában 30 órásak és a tanárok
számára kötelezőek 3-5 évente, míg a hallgatókat kreditszerzéssel lehetne ösztönözni a
részvételre.

•

3. modul: Nyári iskola
Mivel a tanárképzési programok hallgatói nagyon elfoglaltak és rendkívül magas a kurzusaik
száma a szemeszter során, nem lehetséges egy új (vállalkozói) kurzus beillesztése a normál
tantervbe. Az érdeklődő hallgatók számára nyári iskola formájában lehetne
kompetenciafejlesztő képzéseket tartani. Ezt a 2. modulban vázolt megoldással is lehetne
kombinálni.
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3.3. Management Center Innsbruck (MCI) 1. workshop
3.3.1 A workshop összetétele és körülményei
Az első workshop az 1. típusú workshop (lásd 21. oldal) szerint került megrendezésre, hogy
platformot biztosítson a vállalkozásoktatás témájának további megvitatásához. Az MCI
munkatársai a Pädagogische Hochschule Tirol intézményéből hívtak meg kollégákat (PHT).
A workshop indításaként az MCI munkatársai üdvözölték a résztvevőket, áttekintést nyújtottak a
Tandem Workshopról, valamint bemutatták a PIETE projektet, annak tevékenységeit és a kívánt
eredményeket. Ezután a PHT egyik munkatársa bemutatta az EntreComp kereket, kihangsúlyozva
annak fontosságát a PIETE projekt kapcsán, majd elmagyarázta az osztrák oktatási rendszert és a
tanári alapképzés szintjeit.11
A következő lépésben a PHT kolléga áttekintést nyújtott a vállalkozásoktatás helyzetéről az aktuális
tanári alapképzés tantervben. Végezetül bemutatta a vállalkozásoktatás eddigi alakulását
Ausztriában és a vállalkozásoktatás jelenlegi helyzetét az osztrák tanárok szemszögéből,
hangsúlyozva, hogy a vállalkozásoktatás már jelen van a tanterv bizonyos részeiben és az ún.
„gyakorló vállalatok” (exercise companies) az üzletorientált iskolákban. Ausztriában arra is van
lehetőség, hogy az iskolák igazolt vállalkozói iskola státuszt kapjanak, ahol a vállalkozásoktatási
tevékenységeket holisztikus módszerrel valósítják meg, hosszú távú szemlélet mellett a
mindennapi iskolai életben (117 osztrák iskolából 40 igazolt iskola).

11

Az erőforrások támogatásához lásd: ITE Framework Report a PIETE honlapján (Intellectual Output 2).
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11. ábra: A workshop tagjai a Management Center Innsbruck intézményében

Emellett számos vállalkozásoktatást elősegítő kezdeményezés létezik Ausztriában, mint például az
Initiative for Tanítási Entrepreneurship (IFTE), az Entrepreneurial Education for School Innovation
(e.e.s.i.), illetve a JA Junior Achievement Austria.
Továbbá, speciális vállalkozói programokat és lehetőségeket is kínálnak az iskolák és tanulók
számára, csakúgy mint a Youth Start Entrepreneurial Challenges, a Junior Company Initiative (1519 év közötti tanulók valódi vállalatot alapíthatnak), az Entrepreneur License (az Osztrák
Kereskedelmi Kamara, a Global Entrepreneurship Week és az Entrepreneurship Summit
szervezésben).
Egyetemi szinten tanulmányi programként kínálják az üzleti képzést.
Végezetül, létezik néhány program és esemény az oktatók számára is, például a Teachers in
Business, a Kitzbühler Summer University for Entrepreneurship, illetve az Entrepreneurship
Competence Passport.
A PIETE Tandem Workshop résztvevői három ötletelő csoportba lettek osztva és a következő
kérdéseket vitatták meg:
Szereplők és szervezeti felépítés:
1) Hol látod a vállalkozásoktatás akadályait és problémáit a tanári alapképzésben?
2) Min kellene változtatni?
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Tartalom és elképzelések:
1) Mi kell ahhoz, hogy kompetens és gyakorlatorientált módon legyen jelen a
vállalkozásoktatás a tanári alapképzés kínálatában?
2) Mely vállalkozásoktatási tartalmak lennének hasznosak vagy kívánatosak a tanári
alapképzésben?
A résztvevők flipchart vagy PPT segítségével mutatták be az eredményeket. Ezt követte egy rövid
megbeszélés és összefoglaló a főbb megállapításokról.
A PIETE Tandem Workshop végén a résztvevőket arra kértük, hogy tekintsék meg a PIETE felmérést
és jelezzenek vissza róla a következő napokban.

3.3.2: A workshop főbb eredményei
Számos öltet és vélemény elhangzott a tandem workshop keretében, melyeket a következő
kategóriákba soroltunk.
A vállalkozásoktatás tanári alapképzésbe történő beépítésének problémái és kihívásai
•

A vállalkozásoktatás egységes értelmezésének hiánya a tanári alapképzés szintjén
− A vállalkozásoktatás nem magától értetődő; számos különböző értelmezése és
megközelítése létezik, ami egyének között is eltér.
− Mi a hivatkozási pont a vállalkozásoktatás meghatározásában? Használjuk az
EntreComp definícióját? Vagy az OECD Tanulási Compass definícióját? Hogyan
döntsük el, mi a legmegfelelőbb és legésszerűbb a célok eléréséhez?
− Néhány tanár fontosnak tartja és már beépítette a meglévő előadásaiba; mások
viszont nem teljesen értik, hogy miért is kellene, hogy egyáltalán fontos legyen
számukra, és miért is kellene egyáltalán foglalkozniuk ezzel – nem látják a
vállalkozásoktatás minden oktatott tudományágba való beépítésének relevanciáját.

•

Rugalmatlan szervezeti struktúrák
− Az egész rendszert nagyon kevés rugalmasság és politikai függőség jellemzi
(Kormányzati Oktatási Minisztérium, belső szervezeti struktúrák, stb.).

•

Az EntreComp kapcsán néhány kompetencia könnyebben átadható, mint a többi. A
résztvevők különbséget tesznek implicit és explicit kompetenciák között, ahol is az explicit
kompetenciákat könnyebben lehet tanítani és elsajátítani (pl. tervezés), mint az implicit
kompetenciákat (pl. kreativitás).

•

Meg kell határoznunk, hogy milyennek kellene lennie a vállalkozói tanárnak és mi
különbözteti meg más tanároktól? Ugyanez vonatkozik a tanulók szintjére is: hogyan
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kellene a vállalkozásoktatásban részt vevő tanulónak különböznie a többi tanulótól? Az erre
a kérdésre adott válasz kell, hogy irányt mutasson a következő projektünkben.

Min kellene változtatni?
•

Általánosságban több rugalmasság kell a vállalkozásoktatás meglévő tantervbe történő
beépítésében.

•

Létre kellene hozni egy ismeretterjesztő vállalkozásoktatási platformot.

•

Tudatosítani kell a vállalkozásoktatás fontosságát a tanári alapképzésben és fejleszteni az
azzal kapcsolatos kommunikációt.

•

További fontos pont a kompetenciafejlődés mérése megfelelő eszközök és indikátorok
segítségével.

•

A „magányos harcos” helyett csapatjátékos hozzáállás kell.

•

Kulcsfontosságú a vállalkozásoktatás egységes értelmezése a tanári alapképzés szintjén és
a vállalkozástudományi szakértők körében.

•

A kritikus gondolkodás (nem sablonos gondolkodás) legyen része a vállalkozásoktatásnak a
fogyasztás, a gazdaság és menedzsment, a fenntarthatóság, és az innováció kapcsán – nem
kellenek a klasszikus üzleti tanulmányok!

Mire van szükség a vállalkozásoktatás tanári alapképzésbe történő beépítéséhez?
•

Alkalmasság (hivatkozási és kapcsolattartási pontok), coaching foglalkozások

•

Tudatosság növelés

•

Meggyőzés

•

Bátorság és nyitottság (nem csak prédikálni, hanem meg is tenni)

•

A résztvevők kiemelték, hogy a tanári alapképzés oktatóinak vállalkozói attitűddel kell
rendelkezniük a vállalkozási ismeretek oktatásához, illetve, hogy a kommunikáció nagyon
fontos a tanári alapképzés oktatóinak meggyőzésében a vállalkozásoktatás fontosságáról
és hozzáadott értékéről minden tantárgy tekintetében. Fontos, hogy a tanári alapképzés
oktatóit kíváncsivá tegyük a vállalkozásoktatással kapcsolatban és felkeltsük az
érdeklődésüket.

•

A „megfelelő” tanár kiválasztása, aki kompetens a vállalkozásoktatás területén (a tanári
alapképzés oktatóinak behívási és kiválasztási folyamatának mérlegelése)
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•

A PIETE Tandem Workshop résztvevői kihangsúlyozták a valós helyzetekben való vállalkozói
tapasztalatszerzés szükségességét és lehetőségeit (pl. iskolai projektek), ahol a tanári
alapképzés oktatói gyakorolhatják és alkalmazhatják a megfelelő készségeket.

•

Példák a legjobb gyakorlatra a tanári alapképzés oktatói számára (didaktika, szabadon
elérhető anyagok), példák, melyek közvetlenül alkalmazhatóak és különböző vállalkozói
kompetenciákkal kapcsolatosan.

Mely vállalkozásoktatási tartalmak beépítése lenne ésszerű és kívánatos a tanári
alapképzésben?
•

A vállalkozásoktatás aspektusainak bemutatása a tantárgynak megfelelően (pl. zenei
tantárgy → kreativitás mint kompetencia).

•

A diszciplináris és interdiszciplináris vállalkozói kompetenciák egyértelmű megjelölése a
tantervben (mellékelve a vállalkozásoktatási szempontok konkrét alkalmazását és
vizualizációját).

•

Nem csak iskolai környezetben tevékenykedni a vállalkozásoktatás területén; az iskolai
környezeten kívül is változatos tapasztalatot szerezni a vállalkozás területén.

•

A vállalkozásoktatás beépítése a tanítási alapelvek közé (külön vállalkozásoktatási tanítási
alapelv bevezetése, a vállalkozásoktatásra csak kis mértékben utaló alapelvek gyakran nem
tűnnek igazán vonzónak a valóságban való alkalmazáshoz).

•

Projektalapú megközelítés a tanításban.

•

Teret adni a vállalkozásoktatásnak, pl. elősegíteni a tanulók ötleteit és támogatni őket a
vállalkozásukban; a lehetőségek felismerése és megvalósítása adott környezetben, stb. és
képesnek lenni a vállalkozásoktatás beépítésére a mindennapi tanítási tevékenységbe.
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3.4. Management Center Innsbruck (MCI) 2. workshop
3.4.1 A workshop összetétele és körülményei
A második workshop a 2. típusú workshop (lásd 24. oldal) szerint került megszervezésre. A
workshopon 13-an vettek részt, 7-en az MCI intézményéből (többek között alapképzésben oktató
egyetemi docens, alapképzésben oktató adjunktus, alap- és mesterképzésben oktató tanár, a R&D
Unit Management & Society vezetője, alap- és mesterképzésben oktató kutatási és oktatási
segédmunkatárs az idegenforgalmi és szabadidős képzési programból, alap- és mesterképzésben
oktató kutatási és oktatási segédmunkatárs a kutatás és fejlesztés területéről, tanársegédek a
tanulási megoldások, valamint a kutatás és fejlesztés tanszékről) és 6-an a PHT intézményéből
(többek között alap- és mesterképzésben oktató tanárok, a didaktikai központ képviselője, a
szakképzési kutatás csoportvezetője, az Institute for Digitization, Education for Sustainable
Development and Quality Development képviselője és tiroli regionális koordinátor). A résztvevők
többsége részt vett az első workshopon. A workshop a résztvevők üdvözlésével indult, akik
áttekintést kaptak a Tandem Workshop tartalmáról és röviden a PIETE céljairól. Ezután részletes
bemutatásra került az EntreComp, amit az osztrák oktatási rendszer és a tanári alapképzés
szintjeinek áttekintése követett. A workshop első körében a résztvevők felsorolták azokat a
kompetenciákat, melyekkel már foglalkoznak óráik során (ezeket a kompetenciákat post-it vagy
matrica segítségével jelölték az EntreComp plakáton). Ezután a legkevésbé érintett kompetenciák
beazonosítása szolgálta az alapot a workshop következő köréhez. Három csoport három különböző
kompetencia esetében vizsgálta meg, hogyan lehetne azokat a jövőben ösztönözni konkrét
modul/tanítási/tanulási javaslatok kidolgozásával a tanári alapképzés programokban.
12. ábra: A workshop tagjai a Management Center Innsbruck intézményében
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3.4.2 A workshop főbb eredményei
Számos öltet és vélemény elhangzott a tandem workshop keretében, melyeket a következő
kategóriákba soroltunk.
Mi volt a tanári alapképzés oktatóinak általános feltételezése a vállalkozói kompetenciákról?
Habár a vállalkozásoktatás egységes értelmezése kihívást jelentett az első workshop alkalmával, a
második workshop során általános egyetértés született a vállalkozásoktatás jelentéséről és ennek
megfelelő vélemények, nézetek és nézőpontok mentén folyt a foglalkozás. A workshop első
körében a résztvevőknek egy szóval kellett leírniuk a „vállalkozói létet” és, meglepő módon, a
résztvevők meglehetősen homogén értelmezést adtak. A kulcsszavak között szerepelt az aktívvá
válás, aktivitás, cselekvés, tett, nyitottság, megvalósítás, lehetőség, kreativitás, bátorság és
felelősség.
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Melyek a már létező vállalkozásoktatási elemek a tanári alapképzésben? Az Entrecomp mely
elemit lehetne könnyen beépíteni a tanári alapképzésbe?
A workshop első köre meglepő volt és kiderült, hogy valójában számos EntreComp kompetencia
van jelen és van ösztönözve a tanári alapképzési programokban és a felsőoktatási programokban,
például együttműködés másokkal, tervezés és irányítás, bizonytalanság, kétértelműség és kockázat
kezelése, tapasztalati tanulás, lehetőségek felismerése, etikus és fenntartható gondolkodás,
önismeret és énhatékonyság. Ez egyrészt közvetlenül, kifejezetten erre a célra szolgáló
szemináriumokon és kurzusokon keresztül történik, mint például a „Vállalkozás és menedzsment”
„Üzleti ügyvitel“ és „Projektmenedzsment“. Másrészt közvetetten, a különböző didaktikai és
tanulási módszerek alkalmazásán keresztül (pl. alap- és mesterképzés szakdolgozat, mentoring,
ötletverseny stb.).

Milyen módszerek/megoldások kerültek említésre a vállalkozásoktatás tanári alapképzésbe
történő beépítése kapcsán?
A tanári alapképzésben és felsőoktatásban már szereplő kompetenciák megjelölése után be tudtuk
azonosítani azokat a kompetenciákat, amelyekkel még nem – vagy csak részben foglalkozik.
Esetünkben három fő kompetenciát választottunk ki, melyek lehetőséget adnak további
fejlesztésre, név szerint az elképzelés (lehetőségek felismerése), motiváció és kitartás (erőforrások)
és kezdeményezés (megvalósítás).
Ezen kompetenciákból kiindulva három megoldás született a vállalkozásoktatás tanári
alapképzésbe történő beépítésére.
•

1. MODUL: A látnokok
− Tanulási és tanítási módszerek

jövő workshop; tervezés szemléletű workshop; prototípuskészítés (pl. Lego serious play, nyers
tészta, a természetből származó dolgok, digitális eszközök stb. segítésével); gamifikáció (pl.
kiterjesztett valóság, The Sims videojáték, robotok, szabadulószoba stb.); mozgás (pl. nem csak
beszélni róla, hanem meg is csinálni), vizualizáció és külső helyek bevonása a tanulásba központi
fontosságú
− Tartalmak/témák és tanulási célok
o Tudatos jövő a 21. századi kihívások tükrében
o Értékteremtés a jövőben önmagunk és a társadalom számára
o Változás és átalakulás
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o Alapvető tanulási cél: a jövő elképzelése, az ötletek megvalósításának jövőképe,
jövőbeli forgatókönyvek vizualizálása az erőfeszítések és cselekvés irányának
meghatározásához
o Kivitelezés: az elképzelés megvalósítása
− Az integráció lehetőségei
o a teljes intézményen belül és meghatározott előírásokkal; a tanulmány
megkezdésével indul és az egyetem elvégzésével ér véget; tanórán kívüli és belüli;
konkrét helyi/regionális eseményeken, pl. Long Night of Research

•

2. MODUL: Motiváció és kitartás
− Tanulási és tanítási módszerek
o Kick-Off Workshop: a hagyományos tanterven kívüli találkozási helyszín, a
koncepció és a feladatok bemutatása, input a hallgatók számára (megbeszélés,
képzési workshop)
o Egy projektötlet kidolgozása egy szemeszter alatt, egyéni ütemű tanulás,
visszacsatolások oktatókkal és szimulációkkal (vendég vállalkozók meghívása,
hibákból történő tanulás, csoportos megbeszélés, problémaorientált tanulás,
gyakorlati tapasztalat)
o Vegyes és online tanulás (pl. webinárok, TED talk stb.), kirándulások stb.
(folyamatorientált tanulás, egyéni ütemű tanulás)
o Eredmények bemutatása videó formájában (tartalmaz közvetlen, interaktív és
gyakorlati-működési tanítási és tanulási módszereket)
o Terjedelem: 5 ECTS kredit (125 tanítási egység); max. 25 résztvevő, max. 5 csoport
− Tartalmak/témák és tanulási célok
o Ötletek aktív megvalósítása és folyamatos keresése
o Szakmai kihívások konstruktív kezelése
o A kitűzött egyéni és kollektív célok megvalósítása hosszú távon
o Nyomás és ellenállás produktív kezelése és a hibák tanulási lehetőségként való
felismerése
− Az integráció lehetőségei
o Választható kötelező modul – létező előadás „neveléstudományok” (5 ECTS kredit)
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o Tanterven kívüli és belüli modul (Digitális igazolvány és tanúsítvány)
o Téli/nyári iskola
•

3. MODUL: Kezdeményezés
− Tanulási és tanítási módszerek
o Tudatosságnövelés
o Probléma felismerése és meghatározása csoportokban és megoldáskeresés
o Prezentáció & pitching
o Tanulási élmény (siker és kudarc)
o Egyéni tanulás és csoportalapú tanulás
kommunikáció, motiváció, kompromisszum)

(megállapodások,

koordináció,

o Mérlegelés
− Tartalmak/témák és tanulási célok
o Tanulási élmény
o Önhatékonyság
o Vállalkozói kompetenciák
o Értékteremtő folyamatok kezdeményezése. Kihívások felvállalása. Önálló cselekvés
és munka a célok elérésének érdekében, ragaszkodás a szándékokhoz és az
eltervezett feladatok kivitelezése.

Melyek a várható problémák és kihívások?
A várható kihívások már az első workshop keretein belül részletes értékelésre kerültek. Akkor a
résztvevők különösen nehezen találtak egységes értelmezést, amit, ahogy korábban említettünk, a
további workshopok alkalmával ki lehet küszöbölni.
A második felvetett kihívás a szervezeti struktúrák rugalmatlanságára vonatkozott (felsőoktatási
rendszer, politikai irányelvek stb.). Ennek ellensúlyozására a résztvevők a kompetenciák átadásának
tanterven kívüli, belüli és válaszható kurzusok, valamint nyári és téli iskolák és speciális események
segítségével történő megvalósítását hangsúlyozták.
Egy további kihívás, amit akkor a résztvevők említettek az az, hogy néhány kompetencia
könnyebben átadható lehet, mint más kompetenciák. A második workshop alkalmával ezt
tévhitként értékelték. Valóban, inkább a felkészülésen és a hatékony tanítási and tanulási terven
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múlik, amely biztosítja a tanulási célok sikeres megvalósítását. Másrészt az a kompetencia, ami
feltételezhetően könnyebben átadható, nem biztos, hogy eléri a kívánt spill-over hatásokat pl. a
nem megfelelően történő átadás következtében és azért, mert nem lett a megfelelő célcsoporthoz
igazítva.
Végül, központi kérdés volt a vállalkozói tanár és a vállalkozói tanuló megkülönböztetése más
tanároktól és tanulóktól. Az EntreComp-ot értékes forrásként és referenciaalapként említették a
megfelelő tanulási és tanítási célok kialakításának támogatásában.
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3.5. University of Bielsko-Biala (UBB) 1. workshop
3.5.1 A workshop összetétele és körülményei
A University of Bielsko-Biala először egy rövid előzetes workshop-ot szervezett, melynek célja
azoknak a területeknek a meghatározása volt, melyek részletesebb megvitatásra kerültek a 2.
workshopon. A workshop az 1. típusú workshop szerint került megrendezésre. A UBB biztosította
a helyszínt és az UEK munkatársait hívták meg. A workshopok célja az volt, hogy platformot
nyújtson a vállalkozásoktatás értelmezésének és a tanári alapképzésben betöltött szerepének
megvitatására. A két workshop eredményeit a következőkben ismertetjük.
Az első workshop alkalmával megnéztük, hogy a tanári alapképzés területéről érkező résztvevők
tudnak-e az EntreComp létezéséről és tisztában vannak-e az „entrepreneurship” tágabb
értelmezésével.
13. ábra: A workshop tagjai a University Bielsko-Biala intézményében
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3.5.2 A workshop főbb eredményei
Az „entrepreneurship” különböző értelmezései.
A tanári alapképzés területéről érkező résztvevők mindegyike az „entrepreneurship” szűkebb
meghatározására gondolt, amely üzleti kérdésekhez kapcsolódik (pl. saját vállalkozás létrehozása,
adózási kérdések stb.)
Már létező vállalkozói elemek a tanári alapképzésben
Néhány kompetencia már jelen volt a tanításmódszertani kurzusok és az interperszonális
kommunikációs kurzusok keretein belül. Megbeszéltük, hogy konkrétan hogyan jelennek meg és
hogyan lehetne még erősebb a jelenlétük. A résztvevők szerint a hallgatók „túlterheltek” (túl sok
előadásuk van) és nehéz lenne még több tartalmat beleilleszteni a kurzusaikba. A következő
említett probléma a tanári alapképzés oktatóinak hiányosságai a vállalkozásoktatási terület
ismereteit tekintve.

3.6. University of Bielsko-Biala (UBB) 2. workshop
3.6.1 A workshop összetétele és körülményei
A workshop a University of Bielsko Biala intézményében került megrendezésre, 7 egyetemi tanár
részvételével (6-an a University of Bielsko Biala és 1 a University of Economics in Katowice
intézményéből; a 2. workshop résztvevői nem ugyanazok a személyek voltak, mint az 1. workshop
résztvevői). Az összes résztvevő a University of Bielsko-Biala-ból oktat alapképzésben résztvevő
tanárjelölteket. A tanításmódszertanhoz vagy egyéb tárgyhoz közvetlenül kapcsolódó tantárgyakat
oktatnak tanári csoportoknak. A résztvevők elkötelezett oktatók, akik motiváltak arra, hogy tanítási
módszereiket évről-évre fejlesszék és hallgatóikból kompetens tanárokat faragjanak. A workshop
a 2. típusú workshop felépítését követte (lásd fent):
•
•
•
•

Résztvevők üdvözlése és bemelegítő feladatok
Az EntreComp bemutatása
A vállalkozásoktatás témájának kifejtése tanári alapképzésben
A vállalkozásoktatás bevezetése a tanári alapképzésbe

3.6.2 A workshop főbb eredményei
Jelen fejezetben a workshop főbb eredményei és véleményei kerülnek bemutatásra. Az élénk
diskurzus során számos téma felmerült a workshop különböző részeiben, melyeket az értelmezés
megkönnyítése érdekében főbb témakörök alatt gyűjtöttük össze.
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Az „entrepreneurship” értelmezése
•

Mi jut eszedbe, ha meghallod/meglátod az „entrepreneurship” szót – írd le az első
kifejezést, ami beugrik, és hasonlítsd össze a neked balra ülő személy válaszával.
Beszéljétek meg.
o A leggyakoribb válaszok: üzleti tevékenységhez kapcsolódó ismeretek, egy
intelligens ember tulajdonságai, szervezési készség, PIETE projekt

•

Manapság mit jelent vállalkozói szelleműnek lenni? Gondolj három jelre – beszéld meg a
neked jobbra ülő személlyel.
o A leggyakoribb válaszok: kiegyensúlyozott életet élni, nem elpazarolni a felmerülő
lehetőséget, pénzkeresés képessége, erőforrások felhasználásának képessége
(pénz, idő stb.), saját vállalkozás irányításának képessége.

•

Mennyire jellemző rád a vállalkozói szellem? (Csoportos megbeszélés)
o A résztvevők arra a következtetésre jutottak, hogy a lengyel emberek
meglehetősen vállalkozó szelleműek és ez a poszt-kommunista örökségük része
lehet – a múltban, a kommunista időszakban, az embereknek nagyon
találékonynak kellett lenniük ahhoz, hogy saját maguknak megszervezzék a
dolgokat és így maradtak, bár nem hívnák ezt vállalkozói szellemnek, inkább
találékonyságnak.

•

Van-e a csoportban közös meghatározás/értelmezés az „entrepreneurship”-re?
o A résztvevők egyetértettek abban, hogy az „entrepreneurship” több, mint üzleti
vonatkozású ismeret, bár tisztában vannak azzal, hogy sok ember, beleértve a
tanári alapképzés hallgatóit, főként az üzleti tevékenységgel azonosítják.
Megpróbáltuk lefordítani lengyelre a teljes, tágabb értelmezés érdekében, az
„entrepreneurship” szó szerinti fordítása helyett. Előálltunk a „találékonyság”
kifejezéssel. A lengyel nyelvben ebben megtalálható a vállalkozással kapcsolatos
készségek tágabban vett értelmezése.
Az EntreComp bemutatása
•
•
•

4-en csak most hallottak róla először (a PIETE projekt kapcsán).
Röviden bemutatásra került a vállalkozásoktatási eszköztár
Bemutatásra került az EntreComp kerék a 15 kompetencia kapcsán
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A vállalkozásoktatás témájának kifejtése tanári alapképzésben
A csoportos munka módszerét alkalmaztuk (hasonlóan az 1. típusú workshophoz): 5 papírlapon
különböző mondatok eleje volt olvasható. A résztvevőknek egyet kellett választaniuk (csukott
szemmel) és annyi befejezést írni, amennyit csak tudnak, majd be kellett mutatniuk az ötleteiket
a többi párosnak. A leggyakoribb válaszok a következőek voltak:
•

•

•

•

A vállalkozásoktatást be kellene építeni a tanári alapképzésbe, mert …
o be kellene építeni az összes képzési programba az emberek vállalkozóbb
szelleművé válása érdekében.
o egy tanárnak manapság vállalkozói szellemmel kell rendelkeznie (erőforrások
szervezése, jó kommunikációs készség, jó tárgyalási készség, időbeosztás stb.).
o ez az Európai Unió egyik prioritása, így a tanároknak globális irányultsággal és
széles látókörrel kell rendelkezniük.
Nehéz lenne a vállalkozásoktatást beépíteni a tanári alapképzésbe, mert…
o a kurzusprogramok túlterheltek (ahhoz, hogy az adott tantárgy tanárává váljon, a
hallgatónak magát a tantárgyat, valamint a tanításához szükséges módszertant és
pedagógiát is meg kell tanulnia).
o a hallgatók nem igazán motiváltak manapság (összehasonlítva az 5 évvel ezelőtti
időszakkal).
o a tanárok túlterheltek.
o a tanárok ismeretei hiányosak a vállalkozásoktatással vagy az EntreComp-pal
kapcsolatban.
o a tanárok nem motiváltak kiegészítő elemek bevezetésére az amúgy is túlterhelt
képzési programjukban.
A vállalkozásoktatás már része a tanári alapképzési tantervnek, mivel...
o bizonyos összetevőit már beépítették a tantervbe, például az etikus és
fenntartható gondolkodást (etika a tanár munkájában – néhány oktató a
módszertani órákon dolgozza fel ezt a témát), kreativitás (módszertani órák),
motiváció, erőforrások mozgósítása.
A vállalkozásoktatás tanári alapképzésbe történő beépítésének egyik jó módszere lenne
a…
o a tanári alapképzés oktatóit megismertetni az „entrepreneurship” tágabb
értelmezésével, fontosságával, az EntreComp összetevőivel.
o a tanárok ösztönzése, hogy vállalkozásoktatást bevezessék tanári alapképzési
programjaikba (például ösztönzők biztosításával).
o tanári alapképzés oktatóit ellátni alkalmazásra kész erőforrásokkal, melyeket a
tanításuk során használhatnak.
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A vállalkozásoktatás bevezetése a tanári alapképzésbe
A résztvevők egyetértettek abban, hogy érzékenyebbek lesznek a vállalkozásoktatás és az
EntreComp összetevőinek irányába és megpróbálják tudatosan megfigyelni, hogy mely elemek
vannak már jelen a kurzusaikban. Ezután megpróbálnak több elemet megvalósítani, ha az idő
engedi. Mindenki egyetértett abban, hogy a legnagyobb kihívást valószínűleg a többi tanári
alapképzésben oktató (a PIETE partnerszervezetein kívüli intézményekben) motiválása fogja
jelenteni a vállalkozásoktatási elemek beépítésére a tanítási tevékenységükbe. A következő
lépés lenne néhány ösztönző kigondolása számukra. Természetesen őket is tájékoztatni kell a
vállalkozásoktatás fontosságáról.
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4. Megvalósítás és további lépések
Jelen Útmutató a PIETE projekt kulcsfontosságú eszközeként jött létre azzal a céllal, hogy segítse a
tanár munkatársakat és felsőoktatási vezetőket a vállalkozói kompetenciák elterjedésének
elősegítésében a tanári alapképzés területén.
6 workshop és számos pedagógiai oktatóval történt alapos eszmecsere alapján fő konklúziónk az,
hogy a szándék megvan, viszont a „gyújtás” hiányzik. Szinte minden oktató, aki elkötelezett a tanári
alapképzés minőségének javítására elismerte a vállalkozói kompetenciák fontosságát és hajlandó
volt további lépéseket tenni irányába. Azonban a fő akadály a vállalkozói kompetenciák egyértelmű
értelmezésének hiánya volt, illetve az elősegítésükhöz szükséges gyakorlati eszközök hiánya.
Ezen megállapítások megerősítették a PIETE projekt általános alapját és jelen dokumentum célját.
Elkötelezetten ajánljuk ezt az eszközt minden tanári alapképzésben oktatónak, akiknek csak egy
szikra hiányzik a tényleges cselekvéshez. Jelen Útmutatót az az egyértelmű szándék vezérelte, hogy
gyakorlati, való életre épülő és könnyen megvalósítható legyen. Azonban még a legnagyobb
motivációnak is csak akkor lehet eredménye, ha összhangban van a célcsoport szándékaival. Ezért
az útmutató sorsa a Ti kezetekben van – ha készek vagytok megtenni a következő lépést.
Ahogy egy kínai közmondás tartja:

"Az ezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik"
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SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Jelen nyilatkozat aláírásával támogatási és közreműködési szándékunkat fejezzük ki a PIETE
(Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher Education) Erasmus+ projekt keretében
megvalósuló pedagógus képzésben történő vállalkozói kompetencia fejlesztés iránt.
Közreműködési szándékunk a PIETE projekt rendezvényein való részvétel mellett a projektnek és
annak eredményeinek népszerűsítésének formájában egyaránt megnyilvánulhat. Egyetértünk a
PIETE projekt szándékaival, miszerint a vállalkozói kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzés
terén egy fontos és támogatandó cél.

2021.
NÉV

INTÉZMÉNY
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