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B E V E Z E T É S

A GROW Projekt – Női önsegítő csoportok kialakítása többfunkciós mezőgazdasági tevékenységhez – az 
Európai Unió Erasmus + programjának társfinanszírozásával valósult meg. Alapvető célja az volt, hogy támogassa 
a vidéken élő asszonyokat, hogy olyan ismereteket és jártasságot szerezzenek, amivel elősegíthetik személyes karri-
erjüket, munkaerő-piaci versenyképességüket és a munka világába való beilleszkedésüket. A partnerek különböző 
jellegűek: nonprofit szervezetek, állami és privát intézmények Szlovéniában, Olaszországban és Magyarországon. 

A munkanélküliség, különösen a tartós munkanélküliség az egyik leggyakoribb oka a társadalmi elszigetelő-
désnek. A kistelepüléseken élő asszonyok az egyik ilyen csoport, akikre a tartós munkanélküliség jellemző. Ez a 
probléma közös Szlovéniában, Olaszországban és Magyarországon. A mezőgazdasági munkát újabban több EU 
államban a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásában fontos eszközének tartják. Ez egyre inkább alternatíva-
ként jelenik meg a hagyományos rehabilitáció és oktatás mellett. 

A GROW project tehát a kistelepülésen élő nőket célozta meg, elősegítendő az ő visszavezetésüket a munka 
világába és/vagy a továbbtanulásba, azáltal hogy gyakorlati munkával képezhetik magukat a kertészet, a vidéki 
szociális ellátás és vállalkozási tevékenység területén. Ezt úgy kívánja elérni, hogy a résztvevők közösséget alkos-
sanak, a csoportban együtt tanulják meg a szükséges ismereteket, az üzleti partnerséget és kölcsönösen bátorítsák 
egymást. Emellett  a projekt megcélozta azt is, hogy a kidolgozott képzési tematikát és metodikát a meglévő kép-
zésekbe is bevezethetővé tegye, valamint megadja az ehhez szükséges intézkedéseket helyi és regionális szinten.  

A project legfontosabb eredményei a következők:
 ^ Kidolgozott modell arra, hogyan alakíthatók hatékony önsegítő női csoportok a multifunkciós mezőgaz-

daság területén. 
 ^ Kézikönyv összeállítása az önsegítő csoportok létrehozása illetve a többfunkciós mezőgazdasági tevékeny-

ség tematikákkal. 
 ^ Személyre szabott képzési tervek kidolgozása a csoportban résztvevő asszonyok számára, felhasználva a 

metodikánkat, amivel értékelhetők az előzetes, hivatalos és a nem hivatalos formában szerzett ismeretek és 
kompetenciák.

 ^ A kidolgozott programok és módszertan részletes szakmai értékelése.
 ^ Tanulmány összeállítása arra nézve, hogyan illeszthető a program a formális/iskolarendszerű képzésekbe a 

nemzeti sajátosságokat is figyelembe véve
 ^ Tanulmány elkészítése arra vonatkozóan, hogyan illeszthető ez a típusú program a helyi/regionális intéz-

kedésekbe, amelyek a többfunkciós mezőgazdaság fejlesztését célozzák.
 ^ Nemzetközi konferenciák megrendezése az eredmények közzététele céljából. 
 ^ Közös továbbképzések szervezése – ötnapos tanfolyam lebonyolítása a partnerek megbízott oktatóinak 

részvételével 
 ^ A kidolgozott metodika alapján pilot képzési program szervezése és megvalósítása a vidéki asszonyok szá-

mára.  
A kézikönyvet oktatók, mentorok és egyéb felhasználók számára állítottuk össze, akik a kertészet, szociális me-

zőgazdaság és team-munka tematikában képzéseket szerveznek. A specifikus módszereket és tematikákat együtt 
vagy részleteiben is meg lehet valósítani. Javasoljuk, hogy az ebben részt vevő oktatók, mentorok olyanok legyenek, 
akik megfelelő szakértelem mellett gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkeznek a konkrét szakterületen.

Ez a kézikönyv tartalmazza annak a metodikáját is, hogyan határozhatjuk meg a jelentkezők kompetenciáit, 
annak érdekében, hogy a képzésbe, a csoportmunkába, az üzleti tervek elkészítésébe minél hatékonyabban kap-
csolódhassanak be. Ez a módszertan a jelentkezők kiválasztásán túl kitér arra is, hogyan szervezhetők az önsegítő 
csoportok, a képzések és az egyéni munka.

Az útmutató tartalmazza a képzési programokat is, amelyeket a GROW project keretében fejlesztettünk. Min-
den programrészben megtalálható a képességeknek a leírása, melyeket a résztvevők a tanfolyamon megszerezhet-
nek, emellett a kurzusok javasolt tartalma, hossza és az oktatási technikák. 

A módszerek között erősen javasolható a gyakorlati képzés (ún. ‘munka közbeni tanulás’) beiktatása, ami előse-
gíti az egymástól való tanulás lehetőségét és a csoportos foglalkozásokat. Minden programhoz specifikus módsze-



6

reket soroltunk fel, ami megkönnyíti a gyakorlati jártasság minél gyorsabb elsajátítását. Mindezek lehetővé teszik a 
képzéseket elvégzők számára, hogy a kialakult csoportok tovább erősödjenek, saját termékeket fejlesszenek, üzleti 
tervet állítsanak össze – mindazt, ami a saját vállalkozás alapja lehet a jövőben. 

ÁLTALÁNOS JAVASLATOK

A kézikönyv minden program és módszertan leírásában tartalmazza a megvalósításra vonatkozó specifikus 
javaslatokat. E helyen azokat az ajánlásokat foglaltuk össze, ami a többfunkciós mezőgazdasági célú program 
megvalósításához minden esetben fontosak lehetnek. Azok a kulcsfontosságú elemek, amelyeket figyelembe kell 
venni a jelentkezők kiválasztásakor, a csoportban való tanulásuk és munkájuk elősegítéséhez illetve az üzleti tervek 
elkészítésének eredményessége érdekében.

A képzést azok részére kell meghirdetni, akik érdeklődnek a kertészeti tevékenység iránt és van némi term-
esztési tapasztalatuk. Az érdeklődés és a tudás gyakran összefügg, hiszen akit érdekel a kertészet, valamiképpen 
igyekszik is gyakorlatot szerezni ezen a területen. Ez legtöbbször informális módon történik, pl. saját kertben való 
növénytermesztés, szakemberekkel való beszélgetések, rendezvényeken való részvétel, kertészeti témájú cikkek, 
könyvek olvasgatása révén. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy hogyan érjük el az ilyen potenciális résztvevőket. 
Amellett, hogy az embereket a helyi médián keresztül értesítjük (ami gyakran fizetett hirdetés formájában megy), 
vannak más lehetőségek is:
• Munkaközvetítő Ügynökség: munkanélküli érdeklődők, akik motiváltak abban, hogy legyen megélhetésük 

és esetleg önállóan is vállalkozzanak;
• Civil szervezetek, akik mezőgazdasági és/vagy környezetvédelmi orientációval rendelkeznek: az ilyen szerve-

zetek tagjait érdekelheti a farmgazdálkodás, a természetvédelem. Olyanok is lehetnek köztük, akik önálló vál-
lalkozásra hajlandóak;

• Önkormányzatok: önkormányzati képviselők, alkalmazottak gyakran jól ismerik a helyi közösséget és tudnak 
tájékoztatást adni, kiket érdekelhet egy ilyen kezdeményezés;

• A képzést lebonyolítók személyes ismeretségi köre: a személyes kapcsolatokon keresztül is sok lehetőség van 
olyanokat megtalálni, akiket érdekel a kertgazdaság. Fontos persze, hogy korrekt tájékoztatást adjunk a képzés 
céljairól és jellegéről.
A kiválasztás során a jelöltekkel kapcsolatban néhány alapvető kritérium áll fenn. A kertészetben való valami-

lyen szintű jártasság mellett (ami általában megvan a jelentkezőkben), kívánatosak az alábbiak is:
• Érdeklődés az önálló vállalkozás iránt: a képzés egyik célja, hogy elősegítse a saját lábra állást. Ez a hajlan-

dóság különösen fontos, hogy meglegyen azokban, akik már régóta munkanélküliek;
• Érdeklődés és hajlam a csoportmunkára: a GROW projektben a csoportot tarjuk a vállalkozás alapjának. A 

csoport tagjai megosztják a feladatokat és funkciókat, a munkát, és segítenek egymásnak a nehézségek leküzdé-
sében (ami előfordulhat, amikor új üzleti tevékenységbe kezdünk). Azok a résztvevők, akik hajlandóságot mu-
tatnak a csoportmunkára (és ez a képzés során is kiderül), ténylegesen is képesebbek lesznek közösen piacorien-
tált vállalkozásba fogni;

• Képes legyen a kertészeti munkák gyakorlati kivitelezésére, legyen megfelelő földterülete, ahol a 
ter-mesztés megvalósítható: ez utóbbi nem kötelező eleme a képzésben való részvételnek, de mutathatja a je-
lentkező erősebb elkötelezettségét a kertészeti termesztés iránt.
Fontos tényező, hogy minél motiváltabbak legyenek az asszonyok a közös tanulásban és munkában, ez vezethet 

el oda, hogy egy közös üzleti tervet is elkészítenek. Valószínűleg a résztvevők többségének nincs tapasztalata a vál-
lalkozási tevékenységekben, ezért a továbbiakban ez nagyon fontos része lesz az önállósodásnak. A kézikönyvben 
az egyes képzési programoknál megtalálhatók a csoportos tanulás eszközei is, specifikusan az adott témára vonat-
kozóan. Például az egyes problémákon való közös gondolkodás, közös gyakorlás, feladatok együttes elvégzése, az 
ismeretek egymásnak való átadása, stb.

Az üzleti terv elkészítése alapvető eleme az önálló vállalkozás indításának. Ezért fontos, hogy a résztvevők minél 
hamarább elkezdjék ezt a tervet kidolgozni. Ebben az esetben van elég idejük, hogy átgondolják és elmondják az 
elképzeléseiket, így a mentorok az egyénre szabott képzés tematikáját is ehhez igazíthatják. Az is gyakori, hogy a 
résztvevők a képzés befejezése után is segítségre szorulnak, hiszen nem könnyű egy jó üzleti tervet összeállítani 
néhány hónap alatt. Javasoljuk, hogy ilyenkor támogassák a résztvevőket a tanfolyam befejezése után is. A vállalko-
zási gyakorlati tapasztalat hiányában sokszor elképzelhető, hogy nem lesznek képesek egyedül végigvinni a tervet 
és a program fő célja (az önálló vállalkozás) nem valósul meg.
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1  K é p z é s i  p r o g r a m  ö n s e g í t ő  c s o p o r t o k 
a l a k í t á s a  t é m á b a n
1. 1 KÉPZÉSI PROGRAM ÖNSEGÍTŐ CSOPORTOK ALAKÍTÁSA TÉMÁBAN: 
OLASZORSZÁGI MEGVALÓSÍTÁS 

Elsajátítható képességek 
 ^ olyan tudás elsajátítása, mely segítséget nyújt munkaközösségek létrehozásához, ezáltal könnyítve a mun-

kaerőpiacra történő visszatérést;
 ^ megfelelő viselkedési minták és hatékony kommunikációs technikák elsajátítása, melyek lehetővé teszik 

különböző, a piaci szereplőkkel nagyobb összhangban együttműködő munkacsoportok létrehozását;
 ^ azon képesség elsajátítása, mely segítségével reálisan fel tudjuk mérni a saját és a munkacsoportban rejlő 

lehetőségeinket;
 ^ kommunikáció fejlesztése (Hogyan kommunikálunk? Tudunk-e aktívan figyelni? Hogyan tud a csoport a 

vele szemben támasztott követelményeknek megfelelni?);
 ^ stressz-kezelési, tárgyalási és konfliktuskezelési technikák, képességek elsajátítása, melyek célja a jó part-

nerkapcsolat kialakítása;
 ^ azon képesség fejlesztése, mely alkalmassá tesz minket a csapatmunkára;
 ^ vezetői képességek fejlesztése.  

A képzés időtartama
A képzés teljes időtartama 50 óra, mely kontakt tanórákból és konferenciákon, illetve szemináriumokon (külsős 
helyszínek) való részvételt jelent.

A képzés tartalmi leírása, oktatási módszerek

A. ISMERJÜK MEG EGYMÁST 
Célkitűzés: Az első lépés a csoporttagok számára, hogy jobban megismerjék egymást
Időtartam: 15 perc
Oktatási módszer: Labdadobálás – aki elkapja a labdát, bemutatkozik, és röviden jellemzi magát.

B. A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK ELVÁRÁSAINAK FELMÉRÉSE, AZ OKTATÁSI ANYAG BEMU-
TATÁSA
Célkitűzés: A képzési terv tartalmi bemutatása
Időtartam: 25 perc
Oktatási módszer: A képzésben résztvevők elvárásainak megismerése, a vélemények összesítése, a képzési program 
ismertetése, részletesebben tárgyalva az önmagunk mentális és lelki erősítésére vonatkozó módszertani leírást.

C. ISMERJÜK MEG EGYMÁST JOBBAN
Célkitűzés: A csoporttagok közötti bizalmi kapcsolat erősítése 
Időtartam: 30 perc
Oktatási módszer: Különböző technikák biztosítása a csoporttagok számára, melyek segítségével kifejezhetik ön-
magukat (rajz, szabad képzettársítások, szóbeli jellemzés, stb.). 

D. ÉLETFA 
Célkitűzés: „Tartsunk tükröt magunk elé”, hogy továbbléphessünk
Időtartam: 45 perc
Oktatási módszer: A „fa”, mint szimbólum jelentőségének megvilágítása a hallgatók számára, mely számos kul-
túrában az életet szimbolizálja. Az adott feladatok kivitelezése során ezt a szimbólumot használjuk fel annak ér-
dekében, hogy a képzésben résztvevő hölgyek átgondolják eddigi életüket, megértsék, hogyan jutottak el eddig a 
pontig, és hogyan folytathatják az életüket a jövőben. 

E. EMBERI ERŐFORRÁSOK MEGOSZTÁSA
Célkitűzés: A képzésben résztvevők előnyös tulajdonságainak kiemelése, ezáltal erősítve önbizalmukat; a pozitív 
gondolkodás gyakorlatának elsajátítása
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Időtartam: 20 perc
Oktatási módszer: A résztvevők ütköztessék véleményüket, osszák meg ötleteiket, gondolataikat a következő kér-
dések esetében (egyénileg, párosan, vagy csoportosan kivitelezve)

 ^ Mi az a tett, amire büszke lehetek?  
 ^ Mi volt az eddigi legbátrabb cselekedetem?
 ^ Mik azok a tulajdonságok, belső értékek, melyeket szeretek magamban? 

F. HOGYAN KÉPES A HIT BEFOLYÁSOLNI ÉLETÜNKET?
Célkitűzés: A képzésben résztvevők életét befolyásoló hitrendszer felmérése. Az önbizalmukat gyengítő hiedelmek, 
gondolatok azonosítása, ezzel segítve a résztvevőket abban, hogy tudatosabban éljék a saját életüket
Időtartam: 60 perc
Oktatási módszer: A sikeres élet megvalósításához szükséges hat alapelv bemutatása:(1) önmagunk iránt érzett 
felelősség, (2) önbecsülés, (3) hit a magasabb rendű cél elérésében, (4) pozitív hozzáállás, (5) hit a folyamatos 
fejlődésben életünk során és (6) önfejlesztés. Az alapelvekkel kapcsolatos vélemények, gondolatok megosztása a 
csoporton belül. 

G. LEGYÜNK POZITÍVAK!
Célkitűzés: A pozitív, előrevivő gondolkodás fejlesztése
Időtartam: 40 perc
Oktatási módszer: Használjuk a következő vitaindító gondolatokat, kérdéseket:

 ^ Milyen gyakran gondol a jövőben megvalósítandó célkitűzéseire? Milyen gyakran vannak negatív gondo-
latai? Milyen gyakran gondol az élet nehézségeire, kihívásaira, vannak-e ezzel kapcsolatos frusztrációi? 

 ^ Gyakran nehezen tudjuk átirányítani a gondolatainkat az élet nehézségeiről azokra a célokra, melyek eléré-
se azt jobbá tehetik. De ez a mentális egyensúlyáthelyeződés rendkívüli fontosságú, ráadásul bárhol, bár-
mikor kivitelezhető – ez egyedül a mi döntésünk. Az életünkben mindig is voltak, vannak és lesznek ne-
hézségek, problémák. 

 ^ Amennyiben közelről megvizsgáljuk a gondolatainkat, könnyen észrevehetjük, hogyha kizárólag a problé-
mákra koncentrálunk, akkor rosszul fogjuk érezni magunkat, szomorúak, depressziósak leszünk. Nehe-
zebben találunk az adott problémára megoldást, ha a megoldás bonyolultságán rágódunk. Ezért van szük-
ség pozitív gondolkodásra, mint ahogyan azt már korábban tárgyaltuk.  

Mutassunk be egy 4 lépésből álló folyamatot a résztvevőknek, mely segítségével egy adott, érzelmileg megterhelő 
szituációban a negatív érzéseiket pozitív gondolati síkra terelhetik: 
Tudatosság: Hogyan viselkedek az adott pillanatban, és mi az a különleges kihívás, amellyel szembe kell néznem? 
(Próbáljuk meg különböző oldalról szemügyre venni az adott szituációt, legyünk őszinték önmagunkkal).
Képzettársítás: Hogyan szeretnék reagálni, milyen szeretnék lenni? (Arra figyeljünk, amit szeretnénk elérni, és 
ne arra, amit nem) 
Átalakítás: Min kell változtatnom? (Hogyan kell megváltoztatnom a gondolkodásomat, annak érdekében, hogy 
tovább tudjak lépni?)
Fejlődés: Mi a következő lépés, amit meg kell tennem ahhoz, az általap elképzelt célt elérjem? (Tisztán képzeljük 
magunk elé azt az állapotot, vagy cselekvést, mely segíti a céljaink megvalósítását. Gyakran segít, ha ezt vizuálisan 
is elképzeljük.) 

H. SMERK CÉLKITŰZÉSEK 
Célkitűzés: A SMERK (specifikus-mérhető-elérhető-reális-kötött idejű) célkitűzések definiálás 
Időtartam: 30 perc
Oktatási módszer: A célkitűzéseink legyenek specifikusak, mérhetőek, elérhetőek, reálisak, kötött idejűek:

* Specifikus 
Ki? Ki az, aki bevonható az adott tevékenységbe?
Mit? Mit szeretnék megvalósítani? 
Hol? A megvalósítás helyszínének meghatározása.
Mikor? Ütemterv-készítés.
Hogyan? A megvalósítás feltételeinek megismerés.
Miért? Milyen indokok, célok, előnyök segítik a projekt megvalósítását?
** Mérhetőség: Egy konkrét kritériumrendszer felállítása, mely számszerűsíthetővé teszi a cél elérésének egyes 
fázisait. Ez a módszer segít abban, hogy a célhoz vezető úton maradjunk.

SMERK
S – Specifikus *
M – Mérhető  ** 

E – Elérhető 
R – Reális  

K – Kötött idejű
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I. LEGYÜNK KEZDEMÉNYEZŐEK
Célkitűzés: A „pro-aktivitás” fogalmának tisztázása
Időtartam: 50 perc
Oktatási módszer: A kezdeményező-kézség egy vezető beosztású üzletasszony esetében alap jellemvonás. A „pro-ak-
tivitás” egyben azt is jelenti, hogy felelősséget érzek a saját életem alakulása iránt.

 ^ A megfelelő kezdeményező-kézséggel rendelkező személy felelősséget érez saját maga, cselekedetei, dönté-
sei és jövője iránt. A „pro-aktivitás” kifejezés azt jelenti, inkább én cselekszem, ahelyett, hogy az irányí-
tásom nélkül történjenek a dolgok.

 ^ A megfelelő kezdeményező-kézséggel rendelkező személy azt mondja: „Az, aki ma vagyok, és az, akivé a 
jövőben válni akarok egyedül az én döntésemen múlik.”. Ezzel a hozzáállással sokat erősíthetünk az önbi-
zalmunkon és egyben azt is felismerjük, hogy a legerősebb kreativitással rendelkező erő a saját döntések 
meghozatalának képessége. 

 ^ Ha egy adott szituációra túl gyorsan reagálunk, azaz nem gondoljuk át az adott választ, akkor „reaktívan” 
cselekszünk. Aki reaktívan áll hozzá az életéhez, az hagyja, hogy az egyes szituációk határozza meg a vá-
laszreakcióját, a körülmények hatása alatt kicsúszik a kontrol a kezéből, és ilyenkor hajlamos másokat hi-
báztatni a kialakult helyzetért. 

 ^ A reaktív válaszreakciók érzelem és nem értelem-vezéreltek. Ha valaki, vagy valami bánt minket, akkor 
gondolkodás nélkül cselekszünk. A „szemet szemért, fogat fogért” válaszreakciók során csupán ösztönből 
cselekszünk. A reaktív emberek mindig másokat hibáztatnak, ha valamilyen problémával találják szembe 
magukat. 

 ^ Az előzőekkel ellentétben egy megfelelő kezdeményező-kézséggel rendelkező személy mindig észérvek sze-
rint hozza meg a döntéseit. A szimpla reagálás helyett vár egy kicsit, és a saját értékrendjének megfelelően 
cselekszik. A „proaktív ember” soha nem felejti el, hogy szabad akarattal rendelkezik, kizárólag ő dönti el, 
hogyan reagál egy adott szituációra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a cselekvés előtt rendezi a gondo-
latait és az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem reagál, vagy egy egészen új módon ad választ. A lényeg, 
hogy ezzel a fajta hozzáállással még az olyan helyzeteket is uralni tudja, melyekre korábban mindenfajta 
kontroll nélkül reagált.

Felelősségteljesen kell, éljük az életünket, így mi kontrolláljuk a válaszreakcióinkat Ez az, ami elválaszt minket az 
állatvilágtól. Egy állat csupán annyit tud, reagálnia kell. Nem tudja magát kontrollálni. A képesség, hogy 
megválasszuk a válaszreakciónkat tipikus emberi jellemvonás.

J.  CSELEKEDJÜNK!
Célkitűzés: cselekvési terv készítése az adott üzleti cél megvalósításához
Időtartam: 60 perc
Oktatási módszer: Cselekvési terv felépítésének bemutatása, mely alapvetően két nagy részből áll: Munkára vo-
natkozó elképzelések (Milyen megvalósítandó ötleteink vannak az üzleti vállalkozásunkkal kapcsolatban?) és 
Célok.
A hátráltató tényezők felmérése. Hogyan tudom megvalósítani a céljaimat? / Mi az első lépés, amit meg kell ten-
nem? / Mikor tudom megvalósítani a tervemet? / Hogyan fogom megvalósítani a tervemet? / Mit kell tennem, 
mire van szükségem a célom megvalósításához (képességek, források)? / Mikor fogom tudni, hogy ténylegesen 
megvalósítottam a célomat? / Mi a következő lépés? / Milyen várható kihívásokkal kell majd szembenéznem? 

Hogyan tudom ezeket a kihívásokat leküzdeni?

K. ÉLETVEZETÉSI TERV  
Célkitűzés: Az egyéni, szakmai fejlesztés, ezáltal jobb munkavégzés lehetőségének tervezése 
Időtartam: 120 perc
Oktatási módszer: Kérjük meg a résztvevőket, hogy diagram segítségével mutassák be munkaaktivitásukat és 
kapcsolat-rendszerüket, azokat 10-10 melléknévvel jellemezve, kiemelve a pozitív, negatív és semleges vonásokat. 

L. CSAPATMUNKA  
Célkitűzés: A résztvevők csapatban történő munkavégzési és probléma megoldási képességeinek elemzése
Időtartam: 60 perc
Oktatási módszer:   A következő témakörök bemutatása: Amikor célokat tűzünk ki, akkor sok esetben különböző 
akadályok tűnnek fel, melyekkel nehezen szembesülünk. A jó problémamegoldó-képesség azt jelenti, hogy képesek 
vagyunk azonosítani és megoldani a felmerülő problémákat. Az akadályok leküzdéséhez, a konfliktusok feloldásá-
hoz és a megoldási lehetőségek megvitatásához megfelelő cselekvőképességre is szükség van. 
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A problémamegoldás folyamatának 5 szakasza van:
1. A probléma, kihívás megértése. Először is tudatában kell lennünk az adott probléma tényleges mivoltának, jelle-
gének. Fogalmazzuk meg a saját szavainkkal is a kihívás jellegét, vitassuk azt meg másokkal is. 
2. Írjuk le a célunk elérését hátráltató tényezőket. Ezeket ismernünk kell ahhoz, hogy végül ténylegesen célt érjünk. 
Mi az, ami a tényleges problémát, kihívást okozza? 
3. Többféle megoldásban gondolkodjunk. Ha már értjük a probléma jellegét, válasszunk legalább két lehetséges 
megoldást. Sohasem célravezető egyetlen megoldási lehetőségben gondolkodni, a problémák kezelésére általában 
több megoldás is megfelelően alkalmazható.  
4. Teszteljük az egyik megoldási lehetőséget. 
5.  Elemezzük a probléma-megoldási lehetőségeket. Ha szükséges, próbáljunk ki más lehetőséget is.

A RÉSZVEVŐK VITASSÁK MEG AZOKAT A KIHÍVÁSOKAT, MELYEKKEL ÁLTALÁBAN 
SZEMBESÜLNI SZOKAT. HA LEHETSÉGES, AKKOR A BESZÉLGETÉST TERJESSZÜK A SAJÁT 

ÜZLETI VÁLLALKOZÁSUKRA.

M. TALÁLJUNK KREATÍV MEGOLDÁSOKAT
Időtartam: 45 perc
Oktatási módszer: Osszuk a résztvevőket kisebb csoportokra és kérjük meg az egyes csoportokat, hogy egy példa-
ként adott szituáció esetében írásban gyűjtsék össze a megoldási lehetőségeket (pl.: egy elsivatagosodott szigeten 
vannak, és az egyedüli használati eszköz egy öv, mit tennének vele?); egyetlen szabály van: senki sem kritizálhatja 
a másik ötletét. A cél, hogy minél több ötletet összegyűjtsenek a csoporttagok.

N. A „BÖRTÖNDILEMMA” 
Célkitűzés: A konfliktusok kiváltó okainak megértése, a saját konfliktus-kezelési módszereink és viselkedésünk 
megismerése
Időtartam: 60 perc
Oktatási módszer: Két embert, nevezzük A-nak és B-nek, letartóztat a rendőrség. A rendőröknek nincs elegendő 
bizonyítékuk ellenük, mégis bent tartják őket két külön cellában. Hogy vallomásra bírják őket a következő lehető-
ségeket ajánlják fel a két letartóztatott gyanúsítottnak:
Ha az egyikük vallomást tesz, a másik viszont nem, akkor a vallomást tevőt szabadon engedik, míg a vallomást 
megtagadót 10 évre börtönbe zárják. Ha egyikük sem tesz vallomást, akkor mindkettejüket börtönbe zárják, de 
csak 1 évre. Ha mindketten vallomást tesznek, akkor is börtönbe kerülnek mind a ketten 5 évre. Mindkét gya-
núsított a számára legelőnyösebb megoldáson gondolkodik. Egymással nem beszélhetnek. Ez a leggyakrabban 
felhozott példa arra vonatkozóan, mi történik akkor, ha a játékosoknak számos megoldás közül kell választaniuk. 
És hogy miként végződik a történet? Nos, erről a képzésben résztvevőknek kell elbeszélgetniük. 

O. A JÓ ÉS ROSSZ VEZETŐI TULAJDONSÁGOK ÉRTÉKELÉSE, A „VEZETÉS” SZÓ ÉRTELME-
ZÉSE 
Időtartam: 60 perc
Oktatási módszer: Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondoljanak egy olyan vezetőként ismert emberre, akire fel-
néznek (pl: közösségi vezető, politikus, stb.), és írják le 3 olyan tulajdonságát, mely alapján hatékony vezetőnek 
tartják. Majd kérjük meg őket, hogy egy általuk nem kedvelt vezető beosztású személyt is jellemezzenek, ezen 
személy azon tulajdonságai alapján, melyek egyértelműen rossz vezetővé teszik. Az összegyűjtött pozitív és negatív 
tulajdonságokat két külön oszlopban vezessük.  
Ne keverjük össze a fogalmakat: vezetőnek lenni és az irányítást magunkhoz venni nem ugyanaz. Számos olyan ve-
zető beosztású személy létezik, aki nem rendelkezik tényleges irányítási lehetőséggel. A vezetők utasításokat adnak, 
és beosztottak félnek tőlük. Ha viszont valaki megfelelő irányítási képességgel rendelkezik, és ezt intelligenciával 
kezeli, ugyanakkor nem válik szívtelen vezetővé, akkor egyenrangú partnerként kezeli a munkatársait, erősítve 
ezzel a beosztottak önbizalmát, így elősegítve a hatékonyabb munkavégzésüket.

DEFINÍCIÓK

Vezető (szerepkör): l emberek vezetője, irányító, egy személy, aki vezeti a többieket, aki utasításokat ad. A megfe-
lelő irányba tereli az embereket
Irányítás (képesség): egy csoportra gyakorolt „hatás” mely segíti a cél elérését
Az irányítást a csoporton belül át lehet adni, általánosságban az ragadja magához a vezető szerepet, aki a legkivá-
lóbb tulajdonságokkal és kellő bátorsággal rendelkezik egy adott szituációban. 
A kijelölt vezetőnek nem kell feltétlenül irányítási jogosultsággal is rendelkeznie, míg a csoport bármely tagja 
erre jogosultságot szerezhet. Minden csoportot irányítani szükséges, de nem minden esetben van szükség ehhez 
vezetőre.
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GONDOLKODNI – ÉREZNI ÉS CSELEKEDNI

három különböző aspektusa van ennek az alapelvnek, melyek egyike sem működik önmagában.
 ^ A lelkesedés önmagában nem elég; ha cél nélkül cselekszünk, az nem lesz hatékony. 
 ^ Ha kellő energia befektetés nélkül és kelletlenül végzünk el egy feladatot, az szintén nem lesz hatékony, 

hiába tudjuk pontosan, hogy mit kellene tennünk és hogyan.
 ^ Megfelelő képességek, képzettség nélkül nem tudjuk hatékonyan végezni munkánkat, és frusztráltak le-

szünk, hiába vagyunk kellően célorientáltak és motiváltak.

P. “IN BASKET” TESZT 
Célkitűzés: A résztvevők döntéshozó-képességének erősítése 
Időtartam: 45 perc
Oktatási módszer: Az adott vállalkozáshoz, céges környezethez, célcsoporthoz (pl. hátrányos helyzetű nők) igazít-
va az “In Basket” teszt során vizsgálható, hogy adott információhalmaz esetében a jelölt mennyire kepés azonnali 
döntéshozatalra. A teszt értékelésével képet kapunk a jelentkező szervező-képességéről, adott téma iránti érzékeny-
ségéről, döntéshozó-képességéről. Ezen kívül megismerhetjük probléma-megoldó képességét is, a megoldás-keresés 
módját. A következő szituációs gyakorlatok közül választhatunk:

 ^ 1. szituációs gyakorlat: Györgyi a kávéautomata mellett álló Máriát nézi. Észreveszi, hogy Máriának 5 
forintja hiányzik ahhoz, hogy vegyen egy kávét. Györgyi helyében Ön mit tenne?

 ^ 2. szituációs játék: Egy reggel Máté a munkahelyén észreveszi, hogy Sára, aki általában jókedvű és mo-
solygós, nagyon komoly és távolságtartó a kollégáival. Ön mit tenne Máté helyében?

 ^ 3. szituációs játék: Katalin éppen szünetet tart és örömmel issza kávéját. Észreveszi, hogy kolléganője, Éva 
rosszul van, és komoly gyomorbántalom kínozza. Ön mit tenne Katalin helyében?

Ajánlások a megvalósításhoz 
A fentiekben részletezett képzési program 10-14 fő részvételével kivitelezhető. Nem ajánlott nagyobb létszámú 
csoportok létrehozása. A csoport néhány résztvevőjének (leginkább azoknak, akiket a téma jobban érdekel, vagy 
erősebben motiváltak) számos lehetőségük lesz a kapcsolatépítésre: ezt valószínűleg a gyakorlati munkában való 
nagyobb szerepvállalásuk fogja lehetővé tenni. A kérdőívek, tesztek eredményeinek értékelése alapján egyértelmű-
en megállapítható a képzésben résztvevők érdeklődési iránya, ezáltal barátságos légkört létrehozva a résztvevők kö-
zött, segítve a kölcsönös megértést. Néhányan kiemelték, hogy a konfliktus-kezelési módszerek és kommunikációs 
technikák fejlesztése a privát életükben is sok segítséget nyújtott. 
A képzés további részét workshop-okon, konferenciákon és szemináriumokon való részvétel képezte.

Irodalmi források:
P. Marcato, C. Del Guasta,  M. Bernacchia Gioco e dopogioco;, 2007

The Global Alliance Resource Guide Empowered Entrepreneur Training Handbook;  2015  
Terres des Hommes Psychosocial Training Manual, 2008

Medica Mondiale Liberia Training Manual for Women‘s Empowerment, 2013

VÍZIÓ ÉS IRÁNYZÉK
GONDOLKODÁS

(arra való képesség, hogy értelmet és irányt adjunk cselekedeteinknek)

MOTIVÁCIÓ ÉS 
ÉRTÉKEK

ÉRZÉKELÉS
(a pozitivitás, energeti-

kusság, szenvedélyesség 
érzékelésének képessége)

SZERVEZÉS ÉS 
HATÉKONYSÁG
CSELEKVÉS 
(megfelelő képességek 
megléte, melyek önbizalmat 
adnak)
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2  K é p z é s i  p r o g r a m  s z o c i á l i s  s z o l g á l t a t á s 
t é m á b a n  
2. 1 KÉPZÉSI PROGRAM SZOCIÁLIS KÖZÖSSÉGEK TÉMÁBAN: OLASZORSZÁGI 
MEGVALÓSÍTÁS 

Megszerzett kompetenciák
 ^ közösségi munkával és közösség fejlesztéssel kapcsolatos tudás (alapvető értékek, gyakorlati példák) 
 ^ a helyi egészségügyi és szociális ellátórendszer ismerete: intézmények, jogi keretek, a rendszer nem intéz-

ményi szereplői 
 ^ a jóléti rendszer és a szociális gazdaság közötti kölcsönhatások megértése    

A képzés időbeni kerete
A modul teljes hossza 30 óra. Minden kontaktóra a legfontosabb tartalmak bevezető magyarázatával, azt követően 
csoportos beszélgetéssel és/vagy csoportos feladatokkal folytatódik. A képzésben résztvevők vezetett látogatásokon 
vesznek részt szociális szövetkezeteknél és társadalmi gyakorlaton, összesen 18 órában. 

Képzési módszerek, tartalom, a különböző modulok leírása

A. KÖZÖSSÉGI MUNKA ÉS KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS
Hossz: 4 óra 
Képzési módszer: Ötletelés a résztvevőkkel: határozzák meg, hogy mi lehet a “közösség” kifejezés definíciója. Pl.:

 ^ “A közösség egy meleg és védelmező hely, ahol pozitív érzéseket és beteljesült kapcsolatokat élünk meg”
 ^ “A közösség egy zárt hely, ahol a különböző érdekek ellentétét érzékelhetjük, és ami szigorú társadalmi 

szabályrendszer szerint működik”
Fejtsék ki és vitassák meg:  

KÖZÖSSÉG (DEFINÍCIÓ)

“Egyének, akik megosztják életük releváns helyzeteit, mivel kölcsönös függőségi kapcsolatban vannak. Kifejlesztik 
az együvé tartozás érzését, kapcsolataik bizalmon alapulnak.”
Egy közösség megoszthatja:
területét, tetőt, történelmét, projekteket, etnikai származását, vallását, kultúráját, értékeit, nyelvét, erőforrásait, 
problémáit, szükségleteit, szociális szervezeteit, érdeklődési területeit, hobbijait, ellenségeit, stb.
A közösségben élés feltételezi, hogy az emberek egy csoportja magát közösségként határozza meg egy bizonyos 
kontextusban, ahol megosztják egymással életük egyes részeit és függnek egymástól.
A közösséghez tartozás érzése feltételezi, hogy az emberek megélik a megosztás és kölcsönös függés helyzetét, kifej-
lesztették az együvé tartozás érzését és bizalmon alapuló kapcsolatokat hoztak létre egymás között.

STRATÉGIA VÁLTÁS A KÖZÖSSÉGI ÉLET JAVÍTÁSÁRA

 ^ a feltételekre összpontosítva (pl. jogi keretek, szolgáltatás kialakítása, infrastruktúra, stb.);
 ^ az egyénekre összpontosítva (pl. támogató személyek, képzés, stb.);
 ^ a közösségi fejlesztésre összpontosítva: képessé tenni bizonyos helyzetben élő embereket a változtatásra 

szükségleteik/érdeklődésük alapján.

A KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

 ^ megoldhatnak specifikus közösségi problémákat és javíthatják az egyének és közösségek életminőségét;
 ^ növelhetik a közösség tagjainak kompetenciáit és készségeit, ami magának a közösségnek is erőforrást je-

lenthet; 
 ^ kialakíthatnak bizalmon alapuló megállapodásokat és kapcsolatokat a helyi szereplők között.  

KÖZÖSSÉGI MUNKA

A közösségi munka egy szociális gyakorlat, amit specifikus jogszabályok és szabályozások határoznak meg a közjó 
felépítése és a polgárok közötti közös felelősségvállalás céljából -> egyensúly az egyéni szükségletek és a közös tár-
sadalmi szükségletek között.
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Tevékenységek: 
1. A közös felelősségvállalás elősegítése;.
2. A rendszer szereplői közti együttműködés aktivizálása és támogatása.
3. Az érdekelt felek részvételének megkönnyítése a kormányzati rendszerben.
4. A már meglévő bizalmat, összetartozást és közösségi érzést erősítő viszonyok fejlesztése.
5. A közösség tagjainak a képességeinek és kompetenciáinak fejlesztése.

KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPVETŐ ÉRTÉKEI

Az emberek társasági hajlamán alapul: -> minden embernek megvan a maga erőssége és erőforrásai, amiket meg 
tud osztani másokkal, és kedvező környezetben, mindenki aktívan hozzájárulhat a pozitív kapcsolatok kialakítá-
sához.
Az életminőség boldogságérzetet ad: javulhat, ha az emberek közti kapcsolatok az azonosságot és bizalmon, vala-
mint egyéni érdeklődésen alapuló kötődést erősítik.

KÖZÖSSÉGI MUNKA ÉS KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEK

A közösségi munka NEM egy alternatívája a jóléti politikának, hanem egy eszköz, ami kiegészíti és erősíti annak 
hatékonyságát.
Veszély: hasznosítás, szemben egy olyan rendszerrel, ami kisajátítja a közösségi/állami funkciókat.
A szubszidiaritás erősítése a civil társaságok szerveződésének és a közösségre hatást gyakorló közös intézkedések 
elősegítésére.

KÖZÖSSÉGI MUNKA KÖZPONTJA

A foglalkoztatással, munkába állással kapcsolatos, különösen a hátrányos helyzetű embereket megcélozó, létező 
helyi és nemzeti szabályozások, gyakorlatok és határozatok: 

 ^ nemzeti és helyi törvények
 ^ egyezmények és támogatások hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatására
 ^ releváns operatív protokollok

A terület szociális és egészségügyi közösségi ellátó rendszere: 
 ^ közösségi egészségügyi és szociális szolgáltatások jogi kerete
 ^ a helyi, regionális és nemzeti szociális és egészségügyi rendszer működési struktúrája és megfelelő kapcso-

lati referenciák
Szervezeti alapok jóléti rendszer kialakításához: 

 ^ A polgárok egyenlő méltósága
 ^ Emberi lényként, a teljes kifejlődéshez való jog
 ^ A külföldi állampolgárok védelme, amikor saját országukban szabadon élhetnek 
 ^ Szabad érintkezés
 ^ A család jogainak megismerése 
 ^ Az anyaság, gyermekek és fiatalok védelme
 ^ Az egészség védelme és ingyenes egészségügyi ellátás joga a szegényebb rétegeknek
 ^ Oktatás és tankötelezettség
 ^ Jóléti támogatáshoz való jog a munkaképtelen és nélkülöző emberek részére 
 ^ Dolgozók jogai 
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SZOCIÁLIS ELEMEK                                                               MULTIFUNKCIONÁLIS GAZDÁLKODÁS

KAPCSOLATOK/JÓLÉT                                                            GAZDASÁG/VÁLLALAT

közösségi fejlődés

AKTÍV POLGÁRSÁG                                                                                  CIVIL GAZDASÁG

JOGI KERETEK                                                                                 JOGI KERETEK

         EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS                                                                                 
                   SZOLGÁLTATÁSOK           SZOCIÁLIS VÁLLALAT

B. SZOCIÁLIS ELEMEK ÉS MULTIFUNKCIONÁLIS GAZDÁLKODÁS 
Hossz:  4 óra 
Képzési módszer: Fejtsék ki és vitassák meg: „A közösség általános érdeklődése a humanitás elősegítésében és a 
polgárok szociális integrációjában.”

C. HELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI RENDSZER: SZERVEZETEK,  JOGI KERE-
TEK, NEM INTÉZMÉNYI SZEREPLŐK
Hossz: 4 óra  
Képzési módszer: Beszélgetés a képzésben résztvevőkkel, milyen ismereteik vannak az alábbi területeken, majd a 
következő tartalmak megismertetése velük: 
• Helyi egészségügyi és szociális szolgáltatások: struktúrájuk és speciális intézményi szerepük nemzeti, regionális 

és helyi szinten.
• Hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásával foglalkozó nem intézményi szereplők: tevékenység típusok, 

célok és működési keretek.
• Referencia jogszabályok, szabályozások, gyakorlatok a hátrányos helyzetű emberek munkahelyi és szociális 

beilleszkedéséhez.

Javaslatok a megvalósításhoz  
A fent leírt képzési módszertan 10-14 ember oktatásához illeszkedik. Nem ajánlott változtatás nélkül alkalmazni 
nagyobb csoportok oktatására. A leginkább fontos, hasznos és értékes része a modulnak a személyes találkozás 
azokkal a szereplőkkel, akik napi szinten szociális munkával foglalkoznak, különösen szociális szövetkezetekkel, 
amik általában hátrányos helyzetű embereket alkalmaznak termelési tevékenységük során. 

Források:
Fare lavoro di comunità – Elvio Raffaello Martini, Alessio Torti – Ed. Carocci Faber

Economia Civile – L. Bruni, S. Zamagni – Ed. Il Mulino

2. 2 KÉPZÉSI PROGRAM A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK TÉMÁBAN: SZLOVÉNIAI 
MEGVALÓSÍTÁS

A képzés általános célja
 ^ A résztvevők tájékoztatása szociális vállalkozások alapvető fogalmáról.
 ^ Néhány jó példa bemutatása helyi szociális vállalkozások közül
 ^ Egy szociális vállalkozás alapításának bemutatása Szlovéniában a résztvevőknek 

A képzés időbeni kerete
A szociális vállalkozási képzési modul időtartama nagyjából 20 kontaktóra. A tervezet szerint az összes óra tan-
termi gyakorlat. Az előadásokhoz csoportmunka és otthoni házi feladat is tartozik. Az egyes előadások hossza 2-5 
óra. Az összes óraszámba beletartozik a jó gyakorlatok meglátogatása (5 óra).

A képzés megvalósítása
Az elkészített képzési módszertan 10-15 fő oktatásához alkalmas. Nagyobb csoportok esetén átdolgozás nélkül 
nem javasolt a használata.



15

Az egyes előadások tartalma  

A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS ALAPVETŐ FOGALMA
Az előadás tartalma: A bevezető előadás során a képzésben résztvevőket tájékoztatjuk a szociális vállalkozás alapve-
tő fogalmáról, kitérve annak nemzeti jogszabályi kereteire: a szociális vállalkozások céljai; alapelvei és követelmé-
nyei; tevékenységei és működési területe; valamint a sérülékeny csoportok alkalmazása a munkaerőpiacon.
Gyakorlati munka: A résztvevők 3-4 fős csoportokra oszlanak. Minden egyes csoportnak meg kell határoznia és 
be kell mutatnia egy átlagosnak mondható privát cég (ami valamilyen terméket, vagy szolgáltatást nyújt a piacon) 
és a szociális vállalkozás közti különbségeket. 

 LEHETŐSÉGEK SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOKNAK A RÉGIÓBAN
Az előadás tartalma: Ebben az előadásban helyi/régióban előforduló lehetséges szociális vállalkozási tevékenységek 
bemutatása történik. Ehhez hely/regionális programok, stratégiák és tervek vizsgálata szükséges a mezőgazdaság, 
vidékfejlesztés, veszélyeztetett célcsoportok szociális ellátása, falusi turizmus, természeti és kulturális örökségvéde-
lem területén …
Gyakorlati munka: A résztvevők 3-4 fős csoportokat alkotnak. Az egyes csoportoknak a lokális/regionális progra-
mok, stratégiák, tervek alapján meg kell határozni a szociális vállalkozás fejlesztés lehetőségeit. 

ÉN, A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÓ  
Az előadás tartalma: Ebben az előadásban a szociális vállalkozók jellemzőinek meghatározása történik: vállalko-
zási készség, kreativitás, fejlesztés, állhatatosság, ajánlás, a vezetés és szervezés képessége, kommunikációs készség, 
csoportmunkára való alkalmasság, szociális együttérzés …
Gyakorlati munka: Minden egyes résztvevőnek értékelnie kell, hogy melyek azok a jellemzők, amikkel rendelkezik 
a szociális vállalkozó, és melyekkel nem. 

JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK TERÜLETÉN
Az előadás tartalma: Ezen előadás során helyi/regionális illetőségű szociális vállalkozások bemutatása történik, 
amik jó példaként szolgálhatnak. Az előadó az internet segítségével kezdheti a jó példák bemutatását … 
Gyakorlati munka: A résztvevők megvitatnak minden egyes bemutatott gyakorlati példát: erősségek, gyengeségek, 
lehetőségek és veszélyek …

A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS MEGALAKÍTÁSA
Az előadás tartalma:Az előadás során a résztvevők megismerik a szociális vállalat alapítás alapvető lépéseit: az alapí-
táshoz szükséges jogi személyeket, a szociális vállalkozási status megszerzésének lehetőségeit a nemzeti szabályozás 
tükrében, az alapítás aktusának előkészítését, a szociális vállalkozások regisztrációra való jelentkezésének tartalmát.
Gyakorlati munka: A résztvevők érdekeltségük/motivációjuk alapján előkészítik az alapítási aktust egy jogi személy 
alapítására saját maguknak vagy foglalkoztatás céljából. 

A képzés általános eszközei és segédletei
• Projektor: az elektronikus tananyagok bemutatására. 
• Filmek, videók: a téma függvényében javasolt használatuk. 
• Könyvek, folyóiratcikkek bizonyos témák megismeréséhez, amiket javasolt elolvasni. 

Képzési módszerek 
Előadások: Az előadások lehetőséget adnak a képzésben résztvevőknek a témába való aktív bevonódásra. Ez külö-
nösen fontos azoknak a résztvevőknek, akik képzettségi szintje alacsonyabb (általános iskola …).   
Beszélgetés és interaktív tantermi munka: Javasolt a megbeszélés és az interaktív munka serkentése a tanteremben 
különböző gyakorlatok megoldásakor. A képzésben résztvevőket bátorítsuk kérdések feltevésére és arra, hogy el-
mondják egyéni gondolataikat a gyógynövények termesztéséről és/vagy feldolgozásáról. Ez segíteni fogja őket és 
az oktatót abban, hogy jobban megismerjék egymást és jobban tervezhetőek legyenek a következő foglalkozások 
és tevékenységek. 
Csoportmunka: A GROW project célja a csoportmunka és a résztvevők együttműködésének elősegítése. Ezért 
minden egyes képzési programba célszerű csoportos feladatokat illeszteni. A résztvevők kisebb csoportokra oszla-
nak; minden csoport meghatározott feladatot kap, amit a csoporttagoknak közösen kell megoldania. 
Egyéni munka: Egyéni gyakorlatok végezhetőek abban az esetben, amikor egy résztvevő többet szeretne megtudni, 
vagy kevesebb ismerettel rendelkezik adott témáról, mint a csoport többi tagja.
Jó gyakorlati példák meglátogatása a környéken: a tréning ideje alatt javasolt látogatások szervezése a környéken 
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jó gyakorlati példák megismerésére. A látogatások célja: az átlagosnak mondható privát cégek (amik valamilyen 
terméket vagy szolgáltatást kínálnak a piacon) és a szociális vállalkozások közti különbség vizsgálata. 

Javaslatok a képzéshez
• Az oktató meséljen el érdekes történeteket és személyes élményeket témájával kapcsolatban, ez felhívja a részt-

vevők figyelmét is az adott témára. 
• Tartsanak szünetet 30-40 perc után, hogy a résztvevők ne veszítsék el figyelmüket.
• Az oktatók ösztönözzék a résztvevőket az aktuális témával kapcsolatos saját tapasztalataik megosztására.
• Az oktatóknak javasolt csapatépítő tevékenységek alkalmazása.

Javasolt képzési anyagok
• The Law on Social Entrepreneurship (Zakon o socialnem podjetništvu)
• A World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism; 2008, Public Affairs.
• Association for the development of social programs and social entrepreneurship (www.dspcenter.si)
• Incubator of social enterprises (www.socialni-inovatorji.si)
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3  K é p z é s i  p r o g r a m  v á l l a l k o z á s o k r ó l 

3. 1 KÉPZÉSI PROGRAM VÁLLALKOZÁSOKRÓL: OLASZORSZÁGI MEGVALÓSÍTÁS 

Megszerzett kompetenciák
 ^ a szociális gazdálkodás területén történő foglalkoztathatóság javításának fejlesztéséhez szükséges kompe-

tenciák meghatározása és ismerete 
 ^ megnövekedett kezdeményezői és vállalkozási érzék, növekvő készségek és önbizalom
 ^ az üzlethez és vállalkozáshoz kapcsolódó szabályozási keret ismerete
 ^ vállalkozás-szervezés ismerete
 ^ a régió mezőgazdasági vállalkozási hálózatának ismerete 
 ^ a Business Model Canvas  módszer használata, ami elősegíti a vevők számára az értékes ajánlatok azonosí-

tását, az üzleti modellt és az üzleti ötlet kifejlesztését

A képzés időbeli kerete
A teljes modul hossza 120 óra. Minden egyes előadás a legfontosabb tudnivalók magyarázatával kezdődik, majd a 
téma csoportos megbeszélésével és/vagy csoportos gyakorlati feladatokkal folytatódik. A képzés során a résztvevők 
vezetett látogatást tesznek különböző vállalkozásoknál, összesen 20 órában.  

Tartalom, leírás és képzési módszerek

A. A MUNKÁHOZ VALÓ JOG (10 ÓRA)
A nemzeti szabályozásról szóló releváns cikkek olvasása és értékelése.
DOLGOZÓ EMBERNEK LENNI: A „dolgozó ember” státusz sokat változott a történelem során és az utóbbi 
években is, hosszú idő után ma már a munkát a res publica, azaz a közügy és a köztársaság, mint államforma, 
alapjaként értelmezik. 

KORÁBBAN: DOLGOZÓ EMBERNEK LENNI, POLITIKAI ÉS SZOCIÁLIS JOGOKBÓL 
FAKADÓ DISZKRIMINÁCIÓT JELENTETT

MA: DOLGOZÓ EMBERNEK LENNI, A TÁRSADALOMBA VALÓ BEILLESZKEDÉST JELENTI

A munka iránti kötelességünk tulajdonképpen a mindenki javát szolgáló közjó növelése iránti elkötelezettség. A 
munka nem csak gazdaság, vagy a vállalatok megfelelő alakulását szolgálja, a hatás a másik irányban is fennáll.  
Az egyes egyéneknek kell irányítani a munka világát, felfedezni és fejleszteni hozzáállásukat és személyes tulajdon-
ságaikat. Fontos kapcsolat van a demokrácia és a munka között is: a demokrácia egy eszköz, ami hozzájárul léte-
zésünk anyagi feltételeihez, így magához a munkához is. A megfelelő munkához való hozzáférés a munkaerőpiaci 
kereslet és kínálat közti egyensúlyból adódik, és számos gazdasági, illetve szociális rendhez kapcsolódó tényezőtől 
függ. Az Alaptörvény kimondja, hogy a munkát nem befolyásolhatja a politika, ellenben a politikát kell, hogy 
befolyásolja a munka, ezért nemzeti és helyi szabályozásoknak kell biztosítania a megfelelő feltételeket, hogy ez 
létrejöhessen, mivel a politikát kell befolyásolnia és meghatároznia a munkának, nem fordítva.

MUNKA > POLITIKA > GAZDASÁG

Vissza kell térünk a valódi gazdasághoz: a jólét megteremtése a munka által és a javak munkahelybe való befekte-
tése; a fejlődésünk és növekedési modelljeink újraértékelése, világról és a gazdaságról alkotott képünk revíziója; a 
politika és gazdaság körzetekkel való kapcsolatának újra felfedezése.
Integráció a munka világába, célok, célkitűzések és alapelvek:
• munka;
• képzés;
• kapcsolat a szociális szövetkezetekkel;
• kapcsolat a közszolgálati szervekkel;
• kapcsolat a partnerek között;
• munkába bevont erőforrások és társadalmi beilleszkedés a fogyatékkal élő emberek számára
• a hozzáadott érték mérésének képessége (társadalmi beszámoló)
• a közösség általános érdeklődése az emberi kezdeményezés és a polgárok társadalmi integrációja felé.
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B. SZOCIÁLIS GAZDÁLKODÁS (20 ÓRA)
Munka: imivel a régióinkban általában megvannak a mezőgazdaság fejődés határai, ezért új munkahelyek létre-
hozására új termelési irányokra vagy a mezőgazdasági gyakorlat, elhagyott területek fellendítésén, a feldolgozási 
folyamat realizálásán, illetve a helyi élelmiszer előállítás marketingelésén keresztül van lehetőség. Ha a foglalkoz-
tatottsági ráta emelkedik, lehetőség van a fogyatékkal élő emberek munka világába integrálásának előlendítésére 
> a gazdasági fejlődés együtt kell hogy növekedjen az elsődleges szektor új elképzeléseivel, ami magába foglal egy 
területi megállapodást, amit a közösségi intézmények, farmok, kis helyi termelők, városi fogyasztók között valósul 
meg, és új termelési láncok, helyi termelési hálózat és új családi bevételi formát eredményez;
Egészség: egészséges, tápanyag dús és ízletes élelmiszerek biztosítása az embereknek a természet károsítása nélkül.  
A termőföld és a természet ciklusait gondoskodással kezeljük, rehabilitáció, képzés, az egyének és közösségek jóléte;
Környezet: az élelmiszer előállításnak, feldolgozásnak és marketing gyakorlatnak a lehető legkisebb hatása legyen 
a környezetre. A mezőgazdasági gyakorlaton keresztül meggyógyíthatjuk és gondoskodhatunk a területekről, élhe-
tővé és élvezhetővé tehetjük a jövő generációinak; 
Multifunkcionalitás: a szociális gazdálkodás egy eszköz lehet a gazdaságos és környezeti fenntartható növekedés 
elősegítésére; erősítve a helyi azonosságot; terápiás és rehabilitációs programokat kreálva, elősegítve az érintettek 
szociális és munkaerőpiaci beilleszkedését az új technikák és gazdálkodási gyakorlatok elsajátítása közben.
A szociális gazdálkodás fejlesztése egy új koncepciójú területi fejlődés bevezetése;  gazdasági, szociális és kulturális 
elvek és gyakorlat megvalósítása a városi élet valóságát és annak mögöttes hátterét megcélozva; a földművelési 
gyakorlat megkönnyítése, a környezetünk tiszteletben tartása, fokozott odafigyelés a természeti erőforrásainkra, 
tekintettel az fenntartható élelmiszerfogyasztásra is. 

C. SZOCIÁLIS GAZDÁLKODÁS:  CIVIL GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS (25 ÓRA)
A szociális gazdálkodással foglalkozó vállalatok fő célja nem csupán a profitszerzés, mivel egyfajta hozzáadott 
értékkel rendelkeznek, ami a közösségért tett pozitív külsőségek prioritásából fakad és a privát szektor szereplőivel 
együttműködve valósul meg. A szociális gazdálkodás szemléletmódja a következő: a helyi fejlődés előrelendítése; a 
társadalmi méltányosság bevezetése; a demokratikus szervezeti felépítés, egyenlő esélyek és egyenlőtlenségek csök-
kentésének biztosítása; a dolgozók közvetlen bevonása az irányításba. 
A civil gazdaság szempontjából az alapok a következők:

1. egyenértékű csereforgalom - hatékonyság;
2. javak újraelosztása - méltányosság;
3. kölcsönösség – bizalom, nagylelkűség és testvériség az emberek között.

A kihívás ebben, az említett három, kölcsönösen összefüggő alapelv együttes létezése ugyanazon társadalmi rend-
szerben. Ezek megvalósítása érdekében fontos támogatni azokat a szervezeteket és intézményeket, amik ezt a köl-
csönösséget támogatják. A vállalkozás nem jelent feltétlenül profitot, vannak jól ismert olyan vállalatok, amik célja 
nem a profitszerzés: a szociális vállalatok esetében a hozzáadott értéket az adja, hogy  a szolgáltatás nyújtásakor 
maga a kapcsolat a prioritás, a kapcsolati hálót alakítanak ki a privát és harmadik szektor szereplőivel és a pozitív 
dolgokat nyújtanak a közösség számára. 
A szociális vállalatok szemléletmódjának jellemzői a következők:

 ^ a helyi fejlődés előlendítése;
 ^ a társadalmi méltányosság és egyéb értékek bevezetése a demokratikus szervezeti felépítés biztosítására; 
 ^ a dolgozók közvetlen bevonása az irányításba;
 ^ egyenlő lehetőségek, az egyenlőtlenségek csökkentése.

Ismert egy szemlélet, ami gyakran megtévesztést okoz, amikor egy vállalattal kapcsolatban a szociális kifejezést 
használjuk, ellenben ezen a koncepció túl behatárolt, nem definiálható vele szociális vállalkozás. 

CSR - Corporate Social Responsibility (Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás) - a cégek társadalmi felelős-
ségvállalására utal (EU által definiálva, 2001): a gazdasági vállalatokat társadalmi szerepre kérik fel, hogy vállal-
janak felelősséget tevékenységükkel kapcsolatos környezeti és szociális hatásokra, figyelembe véve a környezeti és 
társadalmi változások okozta hatásokat, amik a környékre befolyással vannak.

D. SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS (20 ÓRA)
A szociális vállalkozás - az olaszországi joggyakorlat szerint (155/2006 törvényrendelet)- minden olyan magánkéz-
ben levő vállalkozás, beleértve a szociális szövetkezeteket is, amikben a fő gazdasági tevékenység stabil és céljai 
között szerepel szociális értékek szolgáltatása, javak előállítása és cserekereskedelme.   A szociális vállalkozás valódi 
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vállalkozás, egy összetett rendszer, amit a benne dolgozó, felelősséget vállaló, emberek és a cég vagyonát képező 
eszközök (eszköz vagy tőke) építenek fel. A szociális vállalkozások alapvető célja a gazdasági tevékenység folytatása: 
ez termelést, a szükséges javak és szolgáltatások megszerzését, valamint használatát célzó tranzakciók végrehajtását 
jelenti az egyes személyek, vagy több személy által. Ezért a szociális vállalkozásoknak kettős célja van: hogy javak 
vagy szolgáltatások létrehozásával találják meg a piac szükségleteit, és hogy profitot termeljenek (tehát a valódi 
gazdasági haszon érdekében a vállalatnak döntéseket kell hozni az eszközök és források optimalizálására).

SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÓ

A résztvevők töltsék ki az önmaguk értékelésére szolgáló kérdőívet.
Az innovatív vállalkozási ötlet innovatív vezetőt igényel, aki képes hozzáadott értéket létrehozni, függetlenül az 
ösztönző tényezőktől, hiszen nem a profit szerzés a legfontosabb cél. A szociális vállalkozói lét nem csupán egy 
karrierválasztás, sokkal inkább egy egzisztenciális választás. A szociális vállalkozó motivációja az alábbi módon 
összegezhető: 

PROFIT = KAPITALISTA VÁLLALKOZÓ       

KÖZJÓ = SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÓ

A szociális vállalkozó főismérvei:
 √ MEGFELELŐ KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI KÉSZSÉG

Magabiztosság - Tudatosság - Elhivatottság - Intelligencia - Éleslátás - Bátorság - Meggyőződés - Optimizmus
 √ KREATÍV STRATÉGIAI GONDOLKODÁS

Küldetés - Vízió - Ötlet - Forgatókönyv - Projekt - Szisztémában látás
 √ EGYSZERRE TÖBB DOLOG KOORDINÁLÁSÁNAK KÉPESSÉGE, KOMMUNIKÁCIÓ                            

Alkalmazott menedzsment - Vásárló menedzsment - Külső kommunikáció - Megértő, jó hallgatói hozzáállás - 
Konfliktuskezelés - Fejlődési lehetőségek meghatározása - Célkitűzés

 √ VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK ÉRTÉKELÉSE
Pszichológiai értékelés: Valóban vállalkozó személyiség vagyok? Mik az erősségeim és gyengeségeim, hogyan 

tudom előbbit növelni, utóbbit javítani?
Technikai értékelés: Milyen képességeim vannak egy bizonyos területen? Hogyan fejleszthetem készségeim (gya-

korlat más cégeknél, képzés, társulás szakértőkkel …)?

A VÁLLALKOZÁSI ÖTLET MEGHATÁROZÁSA 

Alapkérdés: Hogy festenek a távlati kilátásaim? Magában hordozza a kockázat lehetőségét? Mik az erősségei és 
gyengeségei ötletemnek? Szükséges-e egy előzetes analízist készíteni a kivitelezhetőségéről, ami tartalmazza az ösz-
szes szükséges információt a tevékenység végzéséhez (engedélyek, hivatalos eljárások, alanyok bevonása): mennyibe 
kerül ez időben és pénzben?

PIACKUTATÁS ÉS TERMÉK ELEMZÉS

• Fogyasztó/ vásárló iránti szükség
• A megfelelő vásárlói kategória azonosítása 
• Az igényeknek megfelelő termék megtalálása 
• A potenciális piac elemzése (vásárlók, versenytársak, iparági szakértők, ellátók)

E. VÁLLALAT SZERVEZÉS (25 ÓRA)
4 alapvető elem:
 1. anyagi erőforrások (helyiségek, bútorok, gépek, berendezések, stb.) 
 2. emberi erőforrások (személyzet)
 3. pénzügyi erőforrások 
 4. technológiai erőforrások

Egyéni vállalkozás 
Előnyök: Nagyobb rugalmasság és gyorsabb döntés; alacsonyabb költségek, kevesebb adminisztráció és számviteli 
teher.
Hátrányok: A tulajdonos személyes felelőssége (saját erőforrásaival) harmadik személyek felé.
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Közös vállalkozások  
Előnyök: A kockázat és döntések súlya megoszlik.
Hátrányok: Több adminisztrációs és számviteli teher, kisebb rugalmasság a döntésekben; a szükséges tőke és mun-
ka megszerzése nehéz, különösen a tevékenység kezdetén.

HUMÁN ERŐFORRÁSOK SZERVEZÉSE ÉS MENEDZSMENTJE KIS VÁLLALKOZÁSOKBAN

A kis vállalkozások alapvetően egy konkrét személyre, a vezetőre, támaszkodó egyszerű struktúrájú szervezetek 
(centralizált döntéshozatali folyamat, , feladatok kis fokú specializációja, alapszintű tervezési és ellenőrzési rend-
szer,hivatalos formulák alapszintű használata folyamatokban).
Alapvető üzleti funkciók:
• termelési funkció
• kereskedelmi és marketing funkciós
• adminisztratív funkció

ÜZLETI TERV

Lehetővé teszi a kezdeményezés kivitelezhetőségének ellenőrzését (technikailag, kereskedelem, gazdasági és pénz-
ügyi tekintetben). Választ ad két kérdésre: Megéri életet adni a vállalkozásnak? És ha a kérdésre pozitív a válasz: 
Melyik a legjobb mód a megvalósítására?
Egy üzleti modell számos aspektust meghatároz, megközelíti és megbecsüli a cégek ajánlatát egy vagy több vásárlói 
kategóriában. Az üzleti terv egy új vállalkozásra áhítozó, vagy már eleve üzlettel foglalkozó személy által elkészített 
dokumentum. Tartalmazza a teljes vállalati leírást és egy adott időszakra meghatározott célokat.
Az üzleti terv 4 fő alkotóelemből áll:

 ^ Üzleti cél: egy cél, amit a cég a tevékenysége révén el kíván érni, ez tartalmazza a profitot és társadalmi 
célkitűzéseket is.

 ^ Termék/ Szolgáltatás: amit a cég értékesít, és ahogy megszerzi azt.
 ^ Piac: a termék/szolgáltatás célközönsége és annak jellemzői.
 ^ Terjesztési modell: értékesítés és/ terjesztés a piacon, együttműködés más cégekkel és személyekkel.

Az üzleti terv három részből áll:
A bevezető résznek tartalmaznia kell egy rövid leírást az üzleti ötletről és meg kell magyaráznia, hogy született és 
jött létre. A második rész technikai-operatív természetű, magába foglalja a technikai, kereskedelmi és pénzügyi 
részeket, amik az ötlet megvalósításához szükségesek. A harmadik rész kvantitatív-monetáris jellegű, illusztrálja a 
technikai és operatív aspektusokat a gazdasági és pénzügyi kilátások szempontjából.

Műhelymunka a Business Model Canvas (BMC) használatáról:
A résztvevőket két csoportra osztjuk. Az első csoportnak a kertészeti termelés területén kell egy üzleti ötletet ki-
találnia, a második csoportnak pedig egy képzési szolgáltatást a környezeti és élelmiszer előállítási szektorból. A 
csoportok ezeken a témákon dolgoznak. A BMC módszertanával dolgozva, a műhelymunka első felében megha-
tározzák, hogy ki lesz a vásárló, és mi az ajánlat, amit a vásárló érdekelt megvenni; a műhelymunka második része 
a vásárló és az ajánlat alapján az üzleti modell felépítésére fókuszál.

START

Ki segít Önnek?

LEGFONTOSABB 
PARTNEREK

Hogyan végzi el?

LEGFONTOSABB 
TEVÉKENYSÉGEK

Mire van 
szükség?

ALAPVETŐ 
FORRÁSOK

Mit tesz Ön?

ÜZLETI JAVASLAT

Hogyan teremt 
kapcsolatokat? 

VEVŐI 
KAPCSOLATOK

Kinek segít?

VEVŐI KÖR 

Hogyan érhetjük 
el őket?

TERJESZTÉSI 
CSATORNÁK

Mibe kerül?

KÖLTSÉGSZERKEZET

Mennyi lesz a bevétel?

MEGTÉRÜLÉSEI FOLYAMAT
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S.W.O.T ANALÍZIS PÉLDA KIS VÁLLALKOZÁSRA

Erősségek
Az erősségek a vállalkozók felelőssége alá esnek: ezek a 
cég pozitív belső alkotóelemei, amik hasznosítása fel-
tétlenül szükséges a gyenge pontok kompenzálására:
• Új termék tökéletesítése
• Jó kapcsolati háló a vásárlókkal 
• Vezetői tapasztalat
• Versenyképes termék árak
• Kiemelkedő technológia
• Termékjellemzők (hasznosság, minőség, stb)
• Alkalmazottak bevonása a döntéshozásba

Gyengeségek
A gyengeségek a vállalkozó felelőssége alá tartoznak és 
valaminek a hiányát, vagy rossz működését jelzik (ha 
lehetséges, ki kell küszöbölni ezeket):
• Nem versenyképes árak
• A személyzet vagy vállalkozó gyenge technikai ka-

pacitása
• A termék promóció hiánya
• Gyenge dolgozói erő
• Alacsony eladási árak az alapanyagok árának emel-

kedése idején
Lehetőségek
Pozitívan ható külső tényezők, vagy az üzleti ötlet ked-
vező megvalósítása, túl a vállalkozó kontrollján (elő-
nyöket hozhat): 
• Kevés vagy gyenge versenytársak
• A potenciális vásárlók számának növekedése
• Növekvő piac
• Hasonló, technikai közreműködéssel profitot ter-

melő cégek példája
• Termékfejlesztés, illetve hiány a piacon
• Kedvező szabályozások és alacsony kamatok
• Megfelelő képzési lehetőségek

Veszélyek
Negatív, illetve kedvezőtlen hatások, amik normál eset-
ben a vállalkozó kontrollján kívül esnek, és amiket a 
negatív hatás csökkentésére, illetve elkerülésére, figye-
lembe kell venni:
• A felszerelés és alapanyagok árának drágulása
• Természeti katasztrófák
• Szabályozások és állami támogatások változása 
• Nagyszámú versenytárs
• Személyes krízis (vagy betegség)

Javaslatok a megvalósításra  
A fent leírt képzés tematika kb. 10-14 ember oktatásához illeszkedik. Nem ajánlott változtatás nélkül nagyobb 
csoportok esetén alkalmazni.  
Általában véve, a résztvevők nagy érdeklődést mutattak a vállalkozási készségek, még inkább az üzleti modell 
felépítésének területén. A kérdőív értékelése alapján, az üzleti modell felépítésének technikája a Business Model 
Canvas alapján értékelhető volt a használt módszerekkel és eszközökkel, különösen a résztvevők aktív bevonásával. 
Az képzésben résztvevők eltérő kezdeti kompetencia szintek alapján (amiket összesíteni kell a képzés megvalósítása 
előtt) modulok és koncepciók adaptálása szükséges (hosszúság és komplexitás tekintetében is): gyakorlati eszközök 
(ahogy a Business Model Canvas is) és oktatások segítik a résztvevőket a az elméleti alapok jobb megértésében az 
órák során.

Források: 
http://www.businessmodelcanvas.it/

Becchetti L., Oltre la crisi nella società del rischio: il ruolo dell’economia civile, 2009 
Zamagni S., L. Bruni, Dizionario di economia civile, 2009 

Bologna G., Felicità e benessere: la definizione di un nuovo paradigma economico, 2012 
Borzaga C.,Paini F. Buon lavoro, 2011

Bruni L., S. Zamagni Economia Civile, 2004 
Bruni L., L’economia e i paradossi della felicità, 2002

Bruni L., Reciprocità, 2006
Demozzi M,  Zandonai F, Impresa Sociale di Comunità, 2008

Fazzi, L., in C. Borzaga, Governo e Organizzazione per l’impresa sociale, 2008
Vitelli S, Cittadinanza attiva e sussidiarietà circolare, 2009

Zamagni S.,L’economia del Bene Comune, 2007
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3. 2 KÉPZÉSI PROGRAM VÁLLALKOZÁSOKRÓL: SZLOVÉNIAI MEGVALÓSÍTÁS 

A képzés általános célja
Az alapvető vállalkozási készségekkel összhangban, az egyén azon képességeihez kapcsolódik, hogy képes egy öt-
letből kézzelfogható eredményt létrehozni. A vállalkozási készségek képzés felelős, vállalkozó szellemű egyéneket 
kíván teremteni, akiknek megvannak azon képességei, tudása és hozzáállása, amik szükségesek saját maguk által 
választott céljaik eléréséhez, és ahhoz hogy teljes életet éljenek. Azon túl, hogy felfegyverzi a képzésben résztvevő-
ket a vállalkozásindításhoz szükséges tudással, a képzés támogatja a kreatív gondolkodást és arra ösztönzi a résztve-
vőket, hogy legyenek tudatában saját értékeiknek, kezdeményezéseiknek, a hibákat és a sikertelenséget pedig a ta-
nulási folyamat részeként értelmezzék, ne saját bukásukként. A vállalkozási készségek képzés nem egyezik meg egy 
általános közgazdaságtani képzéssel, mivel előbbi a kreativitást, fejlesztést, és vállalkozói hozzáállást népszerűsíti. 
Ugyancsak céljaink közé tartozott, hogy a programba bevont nőkből álló csoport belekezdjen saját tevékenységébe 
vagy akár saját vállalkozásába. A képzés két modulból állt. A Modul 1. az aktív vállalkozáshoz szükséges személyes 
tulajdonságok ismeretéről, a Modul 2. a közgazdasági és vállalkozásindításhoz szükséges tudásból állt.

A képzés időbeni kerete
A vállalkozási készségek képzés teljes hossza 150 óra. Ez a gyakorlatban 60 kontaktórát jelent, míg a további 90 
órát a házi feladatok elkészítése és az egyéni felkészülés teszi ki. A kontaktórák fele (30, azaz 5-ször 6 óra) az aktív 
vállalkozói léthez szükséges egyéni tulajdonságokról szól (Modul 1.), a másik fele az óráknak pedig (30 óra, 3 db 
8órás és 1 db 6 órás alkalom felbontásban) közgazdaságtan és vállalkozásindítási ismeretek témákról szól (Modul 
2.) Összesen 9 alkalommal találkozunk a képzésben résztvevőkkel, minden alkalommal egyeztetve velük az ottho-
ni munkát, mely összesen 90 órát tesz ki.

A képzés megvalósítása
A fent leírt képzési metodika kb. 10-15 fős csoportokhoz illeszkedik. Nagyobb csoportok képzésére nem alkalmas 
a programban alkalmazott módszer (a hallgatók aktív részvétele, csoportmunkák miatt). Az előadások nagyrészt 
tanteremben tartandók, csupán a foglalkozások kis részét lehetséges terepen végrehajtani (látogatás hasonló tevé-
kenységet sikeresen végző vállalkozásoknál, piackutatatás …).

Tartalomjegyzék

MODULE 1 - Aktív váLLALkOzói LéthEz szükségEs tULAjDOnságOk (Összesen 30 óra előadás és 30 
órA OtthOni MUnkA)

1. Bevezetés – Csak saját magunkon változtathatunk, másokon nem (6 óra)
2. Egyensúly, időbeosztás, a jó vállalkozó ismérvei (6 óra)
3. Célok kitűzése és megvalósítása (6 óra)
4. Etikus kommunikáció, észlelési pozíció, visszajelzés (6 óra)
5. Interperszonális kapcsolatok és viselkedés, hiedelmek, értékek (6 óra)

MODULE 2 - közgAzDAságtAni és váLLALkOzásinDítási isMErEtEk (Összesen 30 óra előadás és 60 
órA OtthOni MUnkA)

6. Vállalkozók és vállalkozások (6 óra)
7. Üzleti ötlet és annak bevezetése, mint üzleti terv (8 óra)
8. Előkészületek az üzleti terv felépítéséhez (8 óra)
9. Az üzleti terv elkészítése (8 óra)

Az előadások tartalma

1. BEVEZETÉS –CSAK SAJÁT MAGUNKON VÁLTOZTATHATUNK, MÁSOKON NEM (6 ÓRA)
Az előadás tartalma: A bevezetésben a program és az új munkamódszerek (proaktív munka, csapatmunka, részvé-
tel, projekt) bemutatására koncentrálunk. Megismerünk különböző nyelvi mintákat, és beazonosítva az általunk 
használt mintákat megértjük saját viselkedésünk és blokádjainkat. Belátjuk, hogy megváltoztathatjuk saját viselke-
désünket, ha akarjuk, és megtanuljuk, hogy ez hogyan lehetséges. Megtanulunk fejlettebb nyelvi mintákat hasz-
nálni, hogy előremozdítsuk és lehetővé tegyük a pozitív változást. Megnézzük néhány sikeres vállalkozó példáját 
(Szlovéniában) és megismerjük a vállalkozás kezdő pontját és fogalmát (EU 2020 stratégiája, definíció, oktatásba 
való beillesztése).
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2. EGYENSÚLY, IDŐBEOSZTÁS, A JÓ VÁLLALKOZÓ ISMÉRVEI (6 ÓRA)
Az előadás tartalma: Az előadásokban önvizsgálatot tartunk, végig gondoljuk saját jellemzőinket, megismerjük a 
diagnosztikai egyensúlyt és átgondoljuk, hogy saját életünk egyensúlyban van-e. Létrehozzuk a biztonságos kör-
nyezetet és meghatározzuk a csoport viselkedésének szabályait.  Felmérjük saját vállalkozói szellemünket, képes-
ségeinket és átgondoljuk, mit szeretnénk megváltoztatni. Megismerünk módszereket az időbeosztásunk hatékony 
kialakítására és az időhiány csökkentésére. Megvizsgáljuk saját mintáinkat, hogyan szervezzük és töltjük időnket, 
pénzünk és energiánk, egy tipikusnak mondható héten. 
Az elvégzett gyakorlatok alapján mindenki végiggondolja saját készségeit, képességeit, erősségeit és gyengeségeit, 
figyelembe véve jövőbeni céljait. Befejezésként megnézünk egy motivációs  filmet a Youtube-on: Tanuljunk meg 
tanulni – A siker felé vezető úton.

3. CÉLOK KITŰZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA (6 ÓRA)
Az előadás tartalma: A korábbi előadásokra alapozva meghatározunk személyes és szakmai célokat a jövőbeni 
sikerért. Ennek során ösztönözzük a kreativitást, fejlesztést, kezdeményezést és a vállalkozói szellemet. Megtanu-
lunk különböző technikákat és elveket alkalmazni a sikeres célkitűzésért és megvalósításért. A problémák helyett 
a célokra fókuszálunk. Megismerjük az úgynevezett S.M.A.R.T. technikát, fontosságát és hogy miért is célszerű 
használni. Foglalkozunk a kifejezetten nagy célokkal is, azok hatékony kitűzésével és megvalósításával, valamint 
a jó célok emelésének előnyeivel. Érintjük a projekt közös célját is, mégpedig különböző perspektívákból – álmo-
dozó, realista, kritikus szemszögből- megvizsgálva azt. (ez a Disney modell, azaz a Disney-féle tervezési stratégia).

4. ETIKUS KOMMUNIKÁCIÓ, ÉSZLELÉSI POZÍCIÓ, VISSZAJELZÉS (6 ÓRA)
Az előadás tartalma: A képzés ezen része saját kommunikációs mintáink és gondolkodásbeli hibáink azonosításáról 
szól. Megismerünk különböző észlelési pozíciókat (empátia, asszociációs, disszociációs, meta helyzet) és végiggon-
doljuk, mikor indokolt a használatuk. Tudatossá válik bennünk a világ érzékelése érzékeink által (VAKOG) és ezt 
az új tudással kiegészíthetjük önfejlesztésünket. Megtanuljuk kreatívan megoldani belső és külső konfliktusainkat 
(etikus kommunikáció, jó megfigyelő helyzet) és azt is megtanuljuk, hogyan tudunk hatékonyan kommunikálni, 
meggyőzni másokat, és bemutatni ötleteinket és véleményünket a közösségnek. Folyamatosan ösztönözzük a csa-
patmunkát és a csoport tagjai közötti együttműködést.

5. INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK ÉS VISELKEDÉS, HIEDELMEK, ÉRTÉKEK (6 ÓRA)
Az előadás tartalma: Életünk során folyamatosan kapcsolatban vagyunk másokkal, valamint magunkkal. Az 
előadás keretében megtanuljunk, hogyan alakítsunk ki jó kapcsolatot magunkkal és másokkal (önmagunkkal 
való kapcsolat, közösségi kapcsolatok, hiedelmeink a kapcsolatokról). Megismerjük azokat a korlátozó, inspiráló 
és alattomos hiedelmeinket, amik hatással vannak életünkre. Tudatába leszünk a különböző hiedelmeknek és 
megismerjük azok erejét, és a lehetőségeket, amivel tudunk rájuk hatni, megváltoztathatjuk őket. Másokkal való 
kapcsolatunkhoz fontos tudni, hogy mik az értékeink és azok hogyan határoznak meg minket. Az is fontos, hogy 
hogyan éljük meg értékeinket az önmagunkkal és másokkal való kapcsolatainkban. Ezekről a témákról is beszé-
lünk. Az egész folyamat során ösztönözzük a vállalkozói szellemet és kezdeményezést – a kreativitást, a fejlesztést, 
a kockázat vállalást, az előre tervezés és a folyamatok kezelésének képességét - a célok elérése érdekében. Erősítjük 
a kreatív gondolkodást, a saját értékeinkbe és kezdeményezéseinkbe fektetett tudatosságot. Megtanuljuk, a hibák 
vagy a sikertelenség tapasztalat szerzésként, és nem bukásként, történő elfogadását (konstruktív visszajelzés – ta-
nulási lehetőség).

Ezen előadásokkal a Modul 1. befejeződik.

A MEGSZERZETT TUDÁS - KOMPETENCIÁK

 ^ kiemelkedő kommunikáció, nagyobb személyes teljesítmény és siker a privát és szakmai életben,
 ^ magasabb szintű önmotiváció és képesség mások motiválásra,
 ^ önmagunk és a világ fele mutatott pozitív hozzáállás,
 ^ a környezetünkből érkező impulzusok fokozott megfigyelése és érzékelése,
 ^ céljaink elérésében segítő technikák ismerete és használata,
 ^ biztos és felelősséggel teli magabiztos teljesítmény,
 ^ erősségeink növelése terveik és vágyaik megvalósításához,
 ^ jó előadói/beszéd készség ...

6. VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK (6 ÓRA)
Az előadás tartalma: Ezzel az előadással megkezdjük a Modul 2-t, ami a közgazdaságtani és vállalkozásindítási 
tudnivalókat mutatja be. A résztvevők megismerik a vállalkozók, vállalkozások feladatait, jellegzetességeit, előnyeit 
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és hátrányait, a vállalatok legális szervezeti formáit, a személyes és tőketársaságok közti különbséget, a társadalmi 
szerződést és a vállalatalapítással kapcsolatos teendőket. Az előadásban megtárgyaljuk a vállalati divízió szervezeti 
felépítését és a vállalaton belüli különböző osztályok szerepét. Tanulunk néhány sikeres vállalkozó példájából, meg-
nézünk jó példákat. Megismerjük a jó grafikus design és vizuális kommunikáció fontosságát, valamint a marketing 
jelentőségét a sikeres vállalkozásokban.

7.  ÜZLETI ÖTLET ÉS ANNAK BEVEZETÉSE, MINT ÜZLETI TERV (8ÓRA)
Az előadás tartalma: Ebben az előadásban az üzleti ötletből az üzlet létrejöttének folyamatát követjük végig (ez a 
CANVAS modell), egyeztetjük a felmerülő és a már konkretizálódott üzleti ötleteket. Fejlesztjük a kreativitást és 
a csoportmunka képességét. Megismerkedünk az üzleti tervvel (miből áll, hogy jön létre, példák) és megtanuljuk, 
hogyan keressünk az üzleti terv elkészítéséhez szükséges különböző információs forrásokban (piackutatás, a piac 
igényeinek azonosítása, tervezés, népszerűsítés és reklám, a szükséges erőforrások tervezése, a tervezett tevékenysé-
gek megvalósulása). Az üzleti terv elkészítéséhez szükséges eszközök használata – Szlovén Vállalkozási Alap
Fiatal vállalkozóknak.

8. ELŐKÉSZÜLETEK AZ ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSÉHEZ (8 ÓRA)
Az előadás tartalma: Az előadás során el tudjuk készíteni a csoport konkrét üzleti tervét. Meghatározzuk a cso-
port üzleti ötletét és elkészítünk egy vázlatos üzleti tervet. Vállalkozásindításnál tisztában kell lennünk a kezdők 
hibáival. Megnézünk néhány konkrét példát az üzleti tervekre, amik mintaként szolgálhatnak. Végignézzük az 
üzleti terv készítés összes részét: az üzleti terv összefoglalása, a termék, vagy szolgáltatás bemutatása, piackutatás 
és értékelés, marketing stratégiák, dolgozók és szervezet, a termék, vagy szolgáltatás kifejlesztése, üzleti folyamatok 
és gyártási források, időkeret, kritikus kockázatok, ötéves pénzügyi terv, pénzügyi források megszerzése, kezdők 
hibái. A képzés ezen részében az előadás anyagán túl a résztvevőknek jelentős otthoni felkészülést kell elvégezniük.  

9.  AZ ÜZLETI TERV ELKÉSZÍTÉSE (8 ÓRA)
Az előadás tartalma: Elkészítjük az üzleti tervet. Részei: lényegi rész, nyitó mérleg, értékesítési terv, fedezeti pont 
számítás, becsült költségek kiszámítása, nyereség és veszteség elszámolás és pénzügyi terv. A képzés ezen részében 
az előadás anyagán túl a résztvevőknek jelentős otthoni felkészülést kell elvégezniük.

Ezen előadásokkal a Modul 2. befejeződik. 

MEGSZERZETT TUDÁS – KOMPETENCIÁK

 ^ az üzleti ötletek létrehozása és értékelése
 ^ a menedzsment, az adminisztráció, a tervezés és a szervezés alapvető funkcióinak meghatározása és össze-

kötése
 ^ a vállalat vagy vállalatok a termelésének és regisztrációjának igazolása és meghatározása
 ^ az üzleti tervezés alapjainak tisztázása
 ^ az elvek és a vezetési stílus vizsgálata és összehasonlítása
 ^ a különböző szervezeti struktúrák összehasonlítása
 ^ a vállalat szervezet és az önálló részlegek feladatainak tisztázása
 ^ a mérleg és a jövedelem kimutatás jelentőségégének ismerete
 ^ a vállalati dokumentáció (rendelés, szállítólevél, számla, ajánlat) ismerete
 ^ kapcsolattartás vállalatokkal és más intézményekkel
 ^ helyi vállalkozási lehetőségek ismerete
 ^ üzleti terv előállítása egy kiválasztott témában:

• ötletek keresése és felülvizsgálata – különböző módszerek
• piackutatás, SWOT / SPIN analízis
• a projektmenedzsment alapjai
• vállalatindítás
• Üzleti kommunikáció és csapat menedzsment
• költségkalkuláció
• alapvető pénzügyi információk – az üzleti teljesítmény és üzleti eredmény mutatói

 ^ vállalatalapítás vagy más tervezett tevékenység megvalósítása

A képzéshez szükséges eszközök és segédanyagok
Az előadó projektort használ az elektronikus képzési anyag kivetítésére - Power Point előadások, motivációs filmek 
és egyéb online anyagok.
Az előadó minden egyes előadásra feladatokat állít össze a résztvevők számára, melyet kinyomtatva oszt meg velük 
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a szükséges instrukciókkal és az otthoni munkához szükséges anyagokkal együtt. A résztvevők a Power Point előa-
dásokat is megkapják nyomtatott formában.
Az előadó további internetes irodalmakat ajánl a résztvevőknek.
Konkrét üzleti tervek, mint gyakorlati példák bemutatása.

Oktatásban alkalmazott módszerek
• Csoport dinamika és biztonságos környezet megteremtése.
• Interjúk, csoportmunka, projekt munka, mentorálás, coaching.
• Karrier terv, e-portfolió, informális tudás létrehozása.
• Célok kitűzése és megvalósítása (SMART technika).
• Wheel of Life .... Első lépés a jövő felé.
• Kültéri programok (vállalkozások meglátogatása, kapcsolatépítés).
• Promóciós videók.
• Új médiák és közösségi háló használata.
• E-learning és infokommunikációs technológiák használatának ösztönzése.
• Üzleti háló és más vállalkozókkal való együttműködés megalapozása és fenntartása.

Oktatással kapcsolatos javaslatok (a trénernek)
 ^ Szükség van az empátia és az önreflexió gyakorlására (rugalmasság; alkalmazkodás különböző szituációk-

hoz; hogyan viselkedünk, amikor nem tudunk mindent…).
 ^ Jó hangulat kialakítása, kötelék kiépítése, az előadó nem erő pozícióból operál. 
 ^ Tiszteletteljes és kölcsönös kapcsolat kialakítása – kölcsönösségi viszony – az előadó attitűdjére nem az “én 

tudok mindent és tanítok”, hanem “együtt növekedünk és fejlődünk a folyamat során” magatartás jellem-
ző.

 ^ A visszajelzés célja a tanulás, nem az értékelés vagy osztályozás.
 ^ Hiszünk a résztvevők képességeiben és segítjük őket abban, hogy felfedezzék saját útjukat.
 ^ Ne ítélkezzünk és próbáljuk megjavítani a résztvevőket, higgyünk lehetőségeikben és képességeikben, és 

abban hogy rendelkeznek a megfelelő ösztönzéssel és a motiváció elérhető.
 ^ Nyitottan állunk a eltérő munkamódszerekhez (ha azt lelkesedéstől csillogó szemmel végzik).
 ^ Nincs minta – a képzést végzők aktív részvétele– ahogy magukra találnak – ösztönzőleg hat.
 ^ Integrációs történetek és személyes tapasztalatok.
 ^ Naplóírás – a résztvevők és az előadó is.

“Házi feladat” a képzésben résztvevőknek
1. Az első öt előadás (a Modul 1. előadásai) körülbelül 5 órás (összesen 30 óra) otthoni munkával fejeződik be. A 
résztvevők feladatlapokat kapnak. A feladatok a következők: karrier terv – lépés a jövő felé, a benyomások és az új 
tudás folyamatos kitermelése, egyensúlyi helyzet a vállalati értékek szempontjából, célkitűzés S.M.A.R.T. techni-
kával, a saját érzékelési rendszer és kommunikációs minták, hiedelmek és értékek tudatosítása – amiken változtatni 
kívánunk.
2. A Modul 2. során az egész tanfolyami munka az üzleti terv elkészítéséhez kapcsolódik (összesen legalább 60 óra 
otthoni munka). Feladatok: Az üzleti ötlet, a vállalat elnevezése, vásárlói szükségletek, piackutatás, a piaci verseny 
felmérése, üzleti terv megírása.

Ajánlott digitális képzési anyag
• Motivációs film a Youtube-on: Tanuljunk meg tanulni – A siker felé vezető úton: https://www.youtube.com/

watch?v=kwDlAeXTCpI
• Szlovén képzési cégek : http://1291.gvs.arnes.si/cups/index.php/kontakti
• A kezdők hibái vállalkozás alapításánál: http://novipodjetnik.si/napake-startup-podjetja-zacetne-napake/
• Fiatal vállalkozók: http://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/poslovni-nacrt
• Az üzleti terv elkészítéséhez szükséges eszközök használata – Szlovén Vállalkozási Alap: http://www.podjet-

niski-portal.si/nacrtujem-podjetje/poslovni-nacrt, http://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/
pripomocki-za-pripravo-vloge/pripomocek-za-pripravo-poslovnega-nacrta

• Vállalati portál: http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje
• Statisztikai hivatal: http://www.ajpes.si/kazalo.asp
• Tevékenységek osztályozása: http://www.ajpes.si/Registri/Drugo/SKD#
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4  K é p z é s i  p r o g r a m  k e r t é s z e t i  t e v é k e n y s é g 
t é m a k ö r b e n
4. 1 KÉPZÉSI PROGRAM KERTÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÉMAKÖRBEN: 
MAGYARORSZÁGI MEGVALÓSÍTÁS - GYÓGYNÖVÉNYEK 

A képzés célja
A tartósan munkanélküli emberek között nagy számban fordulnak elő vidéken élő, kevéssé iskolázott nők, mely je-
lenség a projektben résztvevő összes országban megfigyelhető. A munkanélküliség pedig, különösen, ha tartósnak 
bizonyul, nagyban hozzájárul a társadalmi kirekesztődéshez. Tény, hogy a tartósan munkanélküli nők esetében 
sokkal nehezebb megtalálni azt a motiváló erőt, mely segíti őket a munkaerő-piaci visszatérésben. Ez a képzési 
program alapvetően azon kompetenciákat fejleszti, melyek segítségével különböző kertészeit és szociális tevékeny-
ségek elvégzése válik lehetővé, ideértve a többfunkciós növénytermesztést is.

A képzés időtartama
Ezen kertészeti képzés teljes időtartama megközelítően 100 óra, mely a gyakorlatban 50-60 kontakt órát, illetve 
30-40 óra önálló feladat-kidolgozást, egyéni felkészülést jelent. A kontakt órák egyharmada a gyógy-és aromanö-
vényekkel kapcsolatos általános ismeretanyagot adja át (úgy, mint: elsődleges feldolgozás, definíciók, szabályozás, 
stb.). A képzés további kétharmada már az egyes gyógynövényfajokra fókuszál (vadon termő és termesztett növény-
fajok). A képzés magában foglal egy 2-3 órás terepgyakorlatot is. Az előadások mindegyike 3-3 kontakt órából áll. 

A képzés helyszíne
Az alábbiakban részletezett képzési program 10-20 résztvevő esetében kivitelezhető. Nem ajánlott nagyobb létszá-
mú csoportok létrehozása. Az előadások megtartására alapvetően benti helyszínt válasszunk, de természetesen a 
képzés során minden lehetőséget ki kell használni, hogy a résztvevőket minél többször kivigyük a természetbe is.

A lépzés során oktatott növényekfajok listája
Achillea collina, Aesculus hippocastanum, Allium ursinumn, Althaea officinalis, Anethum graveolens, An-
gelica archangelica, Artemisia absinthium, Symphytum officinale, Artemisia dracunculus, Borago officialis, 
Calendula officinalis, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Centaurium erythraea, Chelidonium majus, Cori-
andrum sativum, Crataegus spp., Cucurbita pepo var. styriaca, Datura stramonium, Echinacea purpurea, Epi-
lobium parviflorum, Equisetum arvense, Foeniculum vulgare, Frangula alnus, Glechoma hederacea, Glycyrr-
hiza glabra, Gypsophila paniculata, Hedera helix, Hippophaë rhamnoides, Hypericum perforatum, Juniperus 
communis, Lavandula spp., Leonorus cardiac, Levisticum officinale, Linum usitatissimum, Majorana hor-
tensis, Matricaria recutita, Melissa officinalis, Mentha spp., Ocimum basilicum, Ononis spinose, Origanum 
vulgare, Papaver somniferum, Pimpinella anisum, Pinus sylvestris, Plantago lanceolate, Rosa canina, Rubus 
idaeus, Salix alba, Salvia officinalis, Sambucus nigra, Sambucus nigra, Satureja hortensis, Silybum marianum, 
Sinapis, Brassica spp., Solidago spp., Taraxacum officinale, Thymus vulgaris, Tilia spp., Urtica dioica, Valeria-
na officinalis, Verbascum phlomoides, Viscum album

Az egyébi előadások tartalmi leírása (időrendi sorrendben)

A. BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK, A GYÓGY-ÉS AROMANÖVÉNYEK JELENTŐSÉGE, ELSŐD-
LEGES FELDOLGOZÁS
Az előadás tartalma: Alapfogalmak, definíciók és a gyógy-és aromanövények nevezéktana (pl: gyógynövények 
általános és tudományos definíciója, drogtípusok (folium, herba, rhizoma et radix)) számos példán keresztül bemu-
tatva. Gyógynövények felhasználási területei (gyógyszerek, élelmiszerek, kozmetikumok, egyéb). Elsődleges feldol-
gozás technológiai lépései; gyógy-és aromanövények szárítása: előnyök/hátrányok, hőmérséklet szerepe, szükséges 
eszközök, szennyeződések megelőzése, kézimunkaerő-igény, beruházási költségek. A kisebb kertészetekben, gazda-
ságokban alkalmazható szárítási lehetőségeket is részletesen tárgyaljuk. Illóolaj kinyerési módszerek.
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B. GYÓGYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA
Az előadás tartalma: Gyógynövények nagy-és kisüzemi termesztése. A sikeres termesztéshez szüksége eszközök, 
infrastrukturális háttér. Az eltérő környezeti adottságokhoz és technológiai feltételekhez leginkább illeszthető fa-
jok, növénycsoportok ismertetése. Gazdaságossági számítások, a gazdaságosságot leginkább befolyásoló tényezők 
áttekintése. Alternatív értékesítési lehetőségek, egyéb felhasználási javaslatok ismertetése.  

C. NÉHÁNY NAGYOBB GAZDASÁGI JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ GYÓGY-ÉS AROMANÖVÉNY 
TERMESZTÉSTECHNOLÓGIÁJA
Az előadás tartalma: Néhány, széleskörűen termesztett gyógynövényfaj termesztéstechnológiájának ismertetése a 
szaporítástól az elsődleges feldolgozásig. Gyakorlati fogások, elméleti háttér, felhasznált növényi rész (drogtípusok 
ismertetése), fő hatóanyagok, terápiás alkalmazási lehetőségek ismertetése az egyes növényfajoknál. Azonosság 
vizsgálatok bemutatása, a növények és drogjaik azonosításának lépései azok morfológiai és érzékszervi tulajdonsá-
gai alapján. A növényekhez köthető, kereskedelmi forgalomban kapható termékek bemutatása, saját teakeverékek 
összeállítása, forrázatok készítése. Az elődleges feldolgozás egyes lépéseinek gyakorlati bemutatása a képzésben 
résztvevők aktív részvételével.
Különleges eszközök/oktatást segítő eszközök: Kereskedelmi forgalomban kapható, kész teakeverékek megvásár-
lására van szükség. 

D.  PERSPEKTIVIKUS GYÓGYNÖVÉNYFAJOK TERMESZTÉSTECHNOLÓGIÁJA III.
Az előadás tartalma: Különböző, perspektivikus, termesztett gyógynövényfajok esetében a növények morfológiai 
tulajdonságainak, az értékes növényi részeknek és azok felhasználhatóságának bemutatása. A növények környezeti 
igényeinek ismertetése, ezen tényezők befolyásoló hatásának elemzése a hatóanyagok felhalmozódására. 
Termesztéstechnológiai ismeretek (talajművelési eljárások, javasolt vetésforgó, szaporítási módok, növényvédelem, 
betakarítás, stb.) átadása. Melyek a legfontosabb, kritikus pontjai a termesztésnek? Végül egy javasolt termesztés-
technológia összeállítása a szükséges eszközök és technológiai háttér ismertetésével. A képzés során felmerülő egyéb 
gyakorlati kérdések megvitatása.  

E.  GYÓGYNÖVÉNYEK NAGYÜZEMI TERMESZTÉSE
Az előadás tartalma: A legfontosabb, nagyüzemi keretek között termesztett gyógy-és aromanövény fajok termesz-
téstechnológiájának ismertetése, úgy mint környezeti igények, szaporítás, növényápolás, betakarítási idő, elsődleges 
feldolgozás. A növények farmakológiai hatása, felhasználási lehetőségei és kémiai összetételének rövid ismertetése 
szintén a tananyag részét képezi. A nagyüzemi növénytermesztés speciális környezeti háttere is bemutatásra kerül.

F. A VADON TERMŐ GYÓGYNÖVÉNYEK GYŰJTÉSÉNEK SZABÁLYAI
Az előadás tartalma: A vadon termő gyógynövény fajok gyűjtésének legfontosabb szabályainak ismertetése. Ál-
talános ismeretek átadása és gyakorlati példákon történő bemutatása a növények jó gyűjtési gyakorlatának  (hol 
gyűjthetünk, mikor, a növények azonosításának lehetőségei, stb.). A képzésben résztvevők ezen felül elsajátíthatják 
a fenntartható gyűjtés alapelveit is. Erős hatású gyógynövények bemutatása (hatóanyagok ismertetésével), külön 
hangsúlyozva, hogy az öngyógyítás területén nem javasolt az alkalmazásuk.

G. KÜLÖNLEGES HATÁSÚ VADON TERMŐ GYÓGYNÖVÉNYEK
Az előadás tartalma: Különböző vadontermő gyógynövény fajok bemutatása. A képzés során a résztvevők meg-
tanulják azonosítani, biztosan felismerni ezeket a növényfajokat, illetve elkülöníteni azokat más rokonfajoktól, 
melyek védettek, vagy akár mérgezőek is lehetnek. Az optimális gyűjtési idők, gyűjtésre javasolt növényi részek, 
a gyűjtéshez használható eszközök és különös hangsúllyal az elődleges feldolgozás egyes lépéseinek ismertetése.
A növényfajok gyakorlati hasznosíthatóságának és terápiás hatásának ismertetése, kisebb hangsúlyt fektetve a ké-
mia összetétel bemutatására.

H. VADON TERMŐ GYÓGYNÖVÉNYEK A HÁZI KÉSZÍTMÉNYEKBEN
Az előadás tartalma: Az ezen a területen felhasználható legfontosabb gyógynövényfajok bemutatása, úgy mint 
azok természetes előfordulásának és alkalmazott gyűjtési eljárásainak ismertetése. A képzésben résztvevők meg-
tanulják elkülöníteni ezen fajokat és drogjaikat más értéktelen vagy mérgező rokon fajoktól,azok morfológiai és 
érzékszervi tulajdonságai alapján. A kereskedelmi forgalomban kapható termékek ismertetését követően házilag is 
elkészíthető teakeverékek receptjeit, a forrázatok elkészítésének módját is bemutatjuk.

I. HÁZILAGOSAN FELHASZNÁLT VADON TERMŐ GYÓGYNÖVÉNYEK 
Az előadás tartalma: Különböző vadontermő gyógynövény fajok bemutatása. A képzés során a résztvevők meg-
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tanulják azonosítani, biztosan felismerni ezeket a növényfajokat. Az optimális gyűjtési idők, gyűjtésre javasolt 
növényi részek, a gyűjtéshez használható eszközök és különös hangsúllyal az elődleges feldolgozás egyes lépéseinek 
ismertetése.
A növényfajok gyakorlati hasznosíthatóságának és terápiás hatásának ismertetése, kisebb hangsúlyt fektetve a ké-
mia összetétel bemutatására. 

J. FITOTERÁPIÁS ALAPISMERETEK
Időtartam: 2 x 2.5 óra kontakt óra
Az előadás tartalma: A gyógynövények hagyományos és modernkori terápiás alkalmazási lehetőségeinek bemu-
tatása, ideértve a népgyógyászatot és a tradicionális kínai gyógyászatot is. Külön hangsúllyal szerepelnek azon 
fitoterápiás készítmények, melyek Magyarországon kereskedelmi forgalomban vannak, illetve a házilagosan is el-
készíthető termékek. A képzésben résztvevők megtanulnak különbséget tenni erős és gyenge hatású drogok között. 
Az előadás második felében bemutatásra kerülnek a legfontosabb terápiás alkalmazási területek (emésztő-szerv-
rendszer, légző-szervrendszer, kiválasztó-szervrendszer, keringési rendszer, stb.), és az azokhoz kapcsolódó, fel-
használható gyógynövény fajok köre; hogyan használhatjuk ezeket a fajokat önmagukban alkalmazva, vagy más 
növényekkel együtt, hogyan készíthetünk teakeverékeket. 

Az oktatáshoz szükséges berendezések, eszközök
 ^ Az elektronikus anyagok kivetítéséhez projektor használata javasolt. Témától függően kisfilm/rövidfilm 

bemutatására is sor kerülhet, melyekben szemléltethetjük a különböző drogtípusok, illetve az elsődleges 
feldolgozás egyes lépései. 

 ^ A témához kapcsolódó tudományos munkák, könyvek, folyóirat cikkek (közérthető formában és/vagy 
fotókkal illusztrálva) bemutatása, olvasásra átadása a résztvevőknek. 

 ^ Az egyes drogok részletesebb bemutatásához friss növényi alapanyag és herbáriumok felhasználása. A ter-
mesztéstechnológiák ismertetésekor szaporító anyag bemutatása (mag, dugvány, stb.), fertőzött növényi 
részek prezentálása élő növényen vagy fotón. A termesztési folyamatok jobb szemléltetéséhez rövidfilmek 
vagy fotók bemutatása. 

 ^ Mintatermékek előállítása és bemutatása az oktatott növényfajok felhasználásával, mely további ötleteket 
adhat a résztvevőknek ezen növényfajok jövőbeni felhasználásával kapcsolatban.

Oktatási módszerek
Előadás, konzultáció, interaktív munka, csoportos és egyéni feladat-kidolgozás, gyakorlati feladatok.
• A képzésben résztvevők sok kérdést fognak feltenni. Hagyjuk, hogy először a többi diák próbáljon meg ezekre 

a kérdésekre válaszolni, mely akár egy érdekes vitát is elindíthat. Természetesen végül minden kérdésre adjunk 
szakmailag korrekt választ. 

• Az előadáson bemutatásra kerülő, kereskedelmi forgalomban kapható készítmények (tabletta, kivonat, drazsé, 
stb.) esetében hagyjuk, hogy a képzésben résztvevők maguk elemezzék azokat (összehasonlítás más termékek-
kel, összetevők pontos ismertetése, miért lehet előnyös az alkalmazása, milyen veszélyekkel járhat a felhaszná-
lása, hogyan használná otthon, ha esetleg nem használná fel, ennek mi az oka). 

Ez akár házi feladatként is kiadható, minden részvevőnek hoznia kell magával legalább egy terméket, melyet a fent 
ismertetett módon kell bemutatni az óra gyakorlati részében.

 ^ Az előadás végén 3-4 fős csoportokat alkossunk a résztvevőkből. Mindegyik csoport kap egy teakeveréket, 
és a csoport tagjainak ki kell találniuk, mire lehet azt felhasználni. Ehhez mindenképpen szükséges, hogy 
a résztvevők felismerjék a teakeverékben szereplő növényeket azok illata alapján. Amennyiben nem maradt 
a feladatra elegendő idő, úgy házi feladatként kiadható. 

 ^ Előrehaladási napló vezetése a résztvevők által (napi szinten vezetve, 5-6 mondat hosszúságú)
 ^ A képzésben résztvevők állítsanak össze egy 10-15 fajból álló listát azon fajokból, melyeket a legérdekesebb-

nek tartanak és tervezzék meg azok elsődleges feldolgozását. Ehhez ismerniük kell az adott drogtípusokat 
és azok minőségi követelményeit (egészben felhasznált, aprított, hámozott drogok). Segítséget nyújt ebben 
a hatályos Gyógyszerkönyv adott növényekre vonatkozó leírásai, illetve egyéb, nyomtatott és elektronikus 
formában elérhető növény monográfiák. A munka megkezdhető a tanórán, majd házi feladatként otthon 
befejezhető. 

 ^ Kérjük meg a képzésben résztvevőket, hogy röviden fogalmazzák meg a jövőre vonatkozó elképzeléseiket 
az oktatott gyógynövények termesztésével, feldolgozásával kapcsolatban. Ez lenne az első önálló előadásuk, 
mely nagyban hozzájárulhat a közösség építéséhez is. 

 ^ Minden résztvevő esetében külön tárgyaljuk meg, hogy az elképzelt jövőbeni gyógynövényes aktivitás 
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mennyire tekinthető megvalósíthatónak, reálisnak, jövedelmezőnek, stb. Időhiány esetén csak a legkülön-
legesebb eseteket elemezzük. 

 ^ Mivel az előadásokon 8 növényfaj kerül bemutatásra, így az óra végén alakítsunk ki 8 csoportot a résztve-
vőkből (3-4 fő/csoport). Az előadás végén mindegyik csoportnak össze kell foglalnia az adott növényre 
vonatkozó legfontosabb információkat néhány mondatban, illetve “reklámozniuk” is kell a saját növényü-
ket (miért ajánlott a termesztése, stb.). A cél, hogy minél vonzóbbá tegyék az adott növényfajt a többiek 
számára.  

 ^ Az előadások során a résztvevőknek néhány számítási feladatot is meg kell oldaniuk (pl: vetőmagigény) 
 ^ Az oktató minden növényfajról körülbelül 10 percen keresztül beszél, ezen időt a képzésben résztvevők 

felhasználhatják a tananyag tanulmányozására. Kérjük meg a hallgatókat, hogy jellemezzék az egyes nö-
vényfajokat az azokhoz kapcsolódó herbáriumok segítségével.  

 ^ Amennyiben néhány faj már bemutatásra került, kérdezzük meg az egyes csoportokat, mely növényfajokat, 
termékeket tartják a leginkább perpektivikusnak az adott felhasználási területen és miért (2 perc/csoport). 

 ^ Az előadás végén az oktató jó és rossz minőségű drogokat is bemutat a csoportoknak. Azok minőségi pa-
ramétereit a csoportoknak kell elemezni, kitérve ezen drogok felhasználásának előnyeire és hátrányaira. 

 ^ Az előadás végén az oktató különböző fotókat vetít fel az egyes növényfajokról, melyeket a csoportoknak 
fel kell ismerniük. Ez egy gyors tesztelési lehetősége az elsajátított ismereteknek. 

 ^ A tanfolyam részét képezi egy terepgyakorlat is, mely során a hallgatók tanulmányozhatják az egyes nö-
vényfajokat eredeti élőhelyükön is, ezáltal elmélyítve a korábban tanultakat.

Egyéb ajánlások
• Az adott természeti és élőhelyi adottságoknak, vegetációs sajátosságoknak köszönhetően az oktatásra javasolt 

növényfajok listája változhat.  
• Az előadások anyagát az óra megtartása előtt adjuk át a résztvevőknek (máskülönben túl hosszú időt venne 

igénybe a jegyzetelés). 
• Az adott témaköröket kezeljük rugalmasan. Ne hagyjunk megválaszolatlan egyetlen kérdést sem. 
• A személyes kötődésű, illetve vicces, érdekes történeket színesítik előadásunkat és segítik felkelteni a hallgatók 

érdeklődését. 
• Vezessünk előrehaladási naplót a résztvevőkkel, és legyünk nyitottak a visszajelzésekre.
• 30-40 perc elteltével tartsunk szünetet, máskülönben a figyelem gyorsan hanyatlani kezd.
• A példafajok körét szintén úgy alakítsuk ki, hogy azok reprezentatívak legyenek az adott környezeti feltételek-

kel rendelkező területen.  
• Biztassuk a résztvevőket arra, hogy megosszák személyes tapasztalataikat az adott témával kapcsolatban.  
• A résztvevők szagolják és kóstolják meg a növényi alapanyagokat, amennyiben ez lehetséges (természetesen a 

mérgező fajok kivételével). 
• Készítsünk közös fotókat, a képzés végén nézzük vissza ezeket. 
• Igyekezzünk élő növényeket is bevinni az órákra. 
• Legyünk pozitívak, népszerűsítsük a kertészeti és gyógynövény ágazatot. 
• Bátorítsuk az oktatókat, hogy minél több közösségépítő „csapatmunkában” kivitelezhető feladatot találjanak 

ki.

A résztvevőknek kiadott házi feladatok
A képzésben résztvevőket osszuk kisebb csoportokra (3-4 fő/csoport), melyek feladata egy adott gyógynövény faj 
(elméleti) termesztéstechnológiájának kidolgozása. Egy összetett termesztési tervet kell kidolgozniuk a fajtaválasz-
tás indoklásától a betakarítás és elsődleges feldolgozás egyes lépéseinek kidolgozásán át a költségterv elkészítéséig.  
A képzésben résztvevőket osszuk kisebb csoportokra (3-4 fő/csoport), melyek feladata egy általunk kijelölt közte-
rületen kisebb méretű gyógynövénykert létrehozása.  
A képzésben résztvevőknek be kell gyűjteniük és fel kell dolgozniuk (tisztítás, szárítás, aprítás) az oktatásban sze-
replő növényfajokat. A feladat egyénileg vagy csoportosan is kivitelezhető. A következő előadáson az összes drogot 
ellenőrizzük, és az oktatási program végéig a hallgatók különböző teakeverékeket állítanak össze a begyűjtött 
növényi alapanyag felhasználásával. Akár mintatermékek előállítására is sor kerülhet (melyet később kereskedelmi 
forgalomba is lehet hozni). 

Ajánlott elektronikus oktatási anyagok
Up-to date technologies in the medicinal and aromatic plants cultivation - Developed by the colleagues of the 
Szent István University: 
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 ^ www.kertesztananyag.hu/korszeru-gyogynovenytermesztesi-ismeretek in Hungarian
 ^ www.kertesztananyag.hu/medicinal-plant-production in English

Basic training material for medicinal plant collectors (Képzési anyag gyógynövény-gyűjtők számára) - Developed 
by the Traditional and wild project
„Gyógynövények gyűjtése és termesztése” written by Bernáth, J., Czirbus, Z., Németh, É.

4. 2 KÉPZÉSI PROGRAM KERTÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÉMAKÖRBEN: 
OLASZORSZÁGI MEGVALÓSÍTÁS 

MODUL 1: ágAzAti szAbáLyOzás

A modul célja 
A modul célja, hogy bemutassa az legfontosabb elvárásokat, amelyek a mezőgazdasági termesztés területén, a szo-
ciális szolgáltatások során, illetve az oktatásban elvárhatók. A téma terjedelme és komplexitása miatt a tartalom tö-
mör, és rendezett formában kerül bemutatásra. A résztvevők számára a legfontosabb keretrendszerek is bemutatásra 
kerülnek, amelyekhez a mezőgazdasági tevékenységek törvényhozásának, jogi- és intézményi szabályozásának a 
fontosabb pontjai tartoznak. A képzés végére a résztvevők megértik, az alapítványi törvényeket, jogszabályokat és 
az egész rendszert, amely alapvetően meghatározza mind a mezőgazdasági termelést, mind pedig az ahhoz tartozó 
szociális tevékenységeket.

A képzés időtartama
A modul teljes időtartama 16 óra, amely rövid foglalkozásokra van felosztva, hogy ezáltal is segítse a résztvevők 
számára az információk elsajátítását. Minden kontakt óra egy, a témát bevezető magyarázattal nyit, melyet csopor-
tos megbeszélés, vagy csoportos gyakorlatok követnek.

A képzés környezete
Az alább ismertetett módszertan 10-12 résztvevő számára lett kidolgozva. Az órák osztályteremben zajlanak, az 
oktatóknak a barátságos hangulatra kell törekedniük, valamint meg kell teremteniük a lehetőséget a résztvevők 
számára, hogy szünetet tarthassanak. 

A képzés tartalma
 ^ A mezőgazdasági jog és törvényhozás fontosabb elemei:

• Az ágazat fontosabb nemzeti szintű jogi szabályozása (vázlatosan)
• A termelési-, kereskedelmi, együttműködési, mezőgazdasági és erdészeti erőforrások Központi Igazgatósága
• Mezőgazdaság, erdészet és halászat 
• Az ágazat fontosabb regionális szintű szabályozása és törvényei
• Regionális Fejlesztési Ügynökség (regionális szervezet)
• Vidékfejlesztési Program

 ^ A szociális vonatkozású törvényhozás és szabályozás főbb elemei a mezőgazdaság területén:
• Szociális mezőgazdaságról szóló szabályozás (n°141/2015)
• A mezőgazdasági vállalkozásról szóló szabályozás (Dlgs 228/2001)
• Dlgs 99/2004 e DGR 798/2005 e DGR 552/2015 számú törvények
• Regionális szabályozás az agroturizmusról (L.R. 25/1996) 

Oktatás módszere és eszközei
A modul tartalmának és oktatási céljainak fényében, melyek elméleti és gyakorlati ismeretekre  bonthatóak, a 
deduktív megközelítés módszerét alkalmazzuk (1. belső feltételek megléte; 2. az elsődleges célok megvilágítása; 3. 
vitakészség fejlesztése és konklúzió levonása). Annak érdekében, hogy a folyamatos tanulást fent tartsuk a modul 
képzése során speciális gyakorlatokat, feladatokat készítünk olyan kognitív tesztek és kérdőívek segítségével, ame-
lyek a témára vonatkozó kérdésekből állnak.

Felhasznált oktatási eszközök
 ^ flipboard
 ^ számítógép és projektor
 ^ multimédiás szemléltetés
 ^ az oktatók által készített kiadott anyagok
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MODUL 2: A tErMékEk MArkEtingjérE és ELADásárA vOnAtkOzó “közösségi MArkEting” ALApELvEk

A modul célja
A modul célja, hogy a résztvevők számára megfelelő ismereteket és alapvető kognitív elemeket biztosítson a köz-
reműködésre, amely révén – a szakmai kereteken belül -, illetve a speciális tevékenységek során a marketing stra-
tégiák fejlesztése és megvalósítása kivitelezhető; a gyümölcsök, zöldségek, feldolgozott élelmiszerek piaca elérhető; 
mindez a helyi és szociális szolgáltatásokat és mezőgazdasági termékeket lehető legjobban figyelembe vételével. A 
modul végére a résztvevők képesek lesznek arra, hogy a kereskedelem és eladás során felmerülő különböző szituá-
ciókat megfelelően kezeljék; megtanulják hogyan kell viszonyulni és viselkedni a vásárlókkal, hogyan lehet a vá-
sárlók egyéni stílusát, nyelvét megfelelően elsajátítani a “közösségi elgondolás-t” figyelemben tartva. Mindezt úgy, 
hogy megfelelően eladjuk a terméket, kommunikáljuk annak minőségét, beleértve a termék “szociális” mivoltát is. 

A képzés időtartama
A modul teljes időtartama 16 óra, amely rövid foglalkozásokra van felosztva, hogy ezáltal is segítse a résztvevők 
számára az információk elsajátítását. Minden kontakt óra egy, a témát bevezető magyarázattal nyit, melyet csopor-
tos megbeszélés, vagy csoportos gyakorlatok követnek.

A képzés környezete
Az alább ismertetett módszertan 10-12 résztvevő számára lett kidolgozva. Az órák osztályteremben zajlanak, az 
oktatóknak a barátságos hangulatra kell törekedniük, valamint meg kell teremteniük a lehetőséget a résztvevők 
számára, hogy szünetet tarthassanak. 

A képzés tartalma
 ^ Az eladás céljai:

• egymás elismerése és a közösségi érzés hangsúlyozása
• azt tegyük, amit a vásárló elvár

 ^ Vásárló magatartása:
• az elégedett vásárló ismérvei
• az elégedetlen vásárló ismérvei
• hogyan fejezi ki a vásárló az elégedetlenségét

 ^ Üzleti stratégiák és értékesítési csatornák:
• a termék eladása a vállalat központjában
• a direkt marketing különböző formái
• a vásárlói csoportok körei
• vidéki piacok (mezőgazdaság, idszkos és állandó vásárok)
• házalás(ügynöki tevékenység) 
• promóció és megjelenés
• nulla km-es termékek: mezőgazdasági ellátási lánc, jó gyakorlatok bemutatása, nulla km-es termékek vásárlá-

sára buzdítás és motiváció
• a multifunkcionális- és szociális gazdaságok promóciójának lehetőségei
• a “bed and breakfast” (reggeli és szállás) és agroturizmus promóciójának lehetőségei, mint a közösségi szerep-

vállalás fejlesztésének eszköze
• hogyan reklámozzuk a mezőgazdasági termékeket
• hogyan reklámozhatjuk a multifunkcionális- és szociális gazdálkodásból származó termékeket és cégeket

Oktatás módszere és eszközei
A modul elméleti (multimédiás eszközökkel támogatott) és gyakorlati feladatokból épült föl. Oktatási formák: 
kontakt órák, esettanulmányok, egyéni feladatok és csoportos munkavégzés. Minden óra egy elméleti vitából és 
szituációból áll.
Néhány helyzet bemutatására feladatokat és szituációs játékokat is alkalmazunk.
A résztvevőnek házi feladatként arra kell ötleteket kitalálniuk, hogy hogyan lehet promotálni a multifunkcionális 
és szociális gazdálkodást. Az ötleteket kiscsoportos (maximum 4 fő) foglalkozás keretén belül tárgyalják meg.

Felhasznált oktatási eszközök
 ^ flipboard
 ^ számítógép és projektor
 ^ multimédiás szemléltetés
 ^ az oktatók által készített kiadott anyagok
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Modul 3: TerMeszTési isMereTek és Mezőgazdasági TerMeszTés

A modul célja 
A modul célja, hogy elsajátítsák az alapvető ismereteket és készségeket, amelyek a kertészeti növények és gyü-
mölcsök termesztése során szükségesek. A modul végeztével a résztvevők képesek lesznek a kertészeti termények 
termesztési, előkészítési és betakarítási műveleteinek önálló ellátására, a munkaeszközök, berendezések és gépek 
biztonságos alkalmazására. Ezért a modul alapvető célja: a biztonságos működéshez szükséges minimális ismeretek 
elsajátítása; a növények termesztése során alkalmazott alap tevékenységek (beleértve a termesztés, szaporítás, ne-
mesítés és növényvédelem témaköreit) helyes megértése és felhasználása. Végezetül, a kisállattartásról (baromfi és 
egyéb fajok) is alapvető tájékoztatást kapnak a résztvevők, hiszen ezen állatok a „oktató és szociális gazdaságokban” 
zajló tevékenységekben fontos szerepet töltenek be.

A képzés időtartama
A modul teljes időtartama 170 óra, amely 20 tantermi órára és 150 óra terepi foglalkozásra bontható. 
Minden kontakt óra egy, a témát bevezető magyarázattal nyit, melyet csoportos megbeszélés, vagy csoportos gya-
korlatok követnek. A terepi foglalkozások termesztő létesítményekben és szabadföldön zajlanak. 

A képzés tartalma
The different cultivation systems:

 ^ termesztés csoportosítása az intenzitás szerint (extenzív, intenzív rendszer, munkaerőigényes, munkagép 
igényes rendszerek)

 ^ vetésforgó
 ^ ugaroltatás rendszere

A különböző termesztési módok (konvencionális, integrált, ökológiai szemléletű) bemutatása.
Fenntartható mezőgazdaság fogalma.
Kertészeti és haszonnövények: termesztés típusai (családi gazdaság, speciális és nem speciális kertészet, organikus 
kertészet).
Talajelőkészítés.
Magvetés, kiültetés és palántanevelés.
Műtrágya és szervestrágya használata. 
Szabadföldi és üvegházi termesztés: jellemzők és specifikációk.
A különböző évszakokban történő termesztés technikái és jellemzői.

Oktatás módszere és eszközei
A modul elméleti (multimédiás eszközökkel támogatott) és gyakorlati feladatokból épül föl. Oktatási formák: 
kontakt órák, esettanulmányok, egyéni feladatok és csoportos munkavégzés. Minden óra egy elméleti vitából és 
szituációs játékból.
Néhány helyzet bemutatására feladatokat és szituációs játékokat is alkalmazunk.

Felhasznált oktatási eszközök
• flipboard
• számítógép és projektor
• multimédiás szemléltetés
• az oktatók által készített kiadott anyagok
• friss növényi minták
• növények és termékek adatlapjai

MODUL 4: zöLDségEk és gyüMöLcsök fELDOLgOzásA

A modul célja 
A modul általános célja a zöldség és gyümölcs feldolgozás és tartósítás alapelemeinek átadása. Megtanítjuk azokat 
az ismereteket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy felismerjük, kiválasszuk és megfelelően alkalmazzuk a különbö-
ző módszereket, megfelelően és biztonságosan használjuk a gépeket és eszközöket. Fontos felhívni a figyelmet a 
munkafázisok és munkafolyamatok megfelelő szervezésére, illetve az alapvető tisztasági normák betartására, amely 
egyben a kockázatcsökkentés és magas minőségű végtermék előállítás egyik alapfeltétele is. A modul végeztével a 
résztvevők képesek lesznek a zöldségek és gyümölcsök alapvető feldolgozási műveleteinek ellátására. Ebbe beleértve 
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a tartósítás, vagy élelmiszer előállítást különböző körülmények között is. Mindezt a küllemi, mikrobiológiai para-
métereket szem előtt tartásával, illetve esetenként egyszerű vizsgálatokkal, szemrevételezéssel biztosítva a megfelelő 
minőséget.

A képzés időtartama
A modul teljes időtartama 164 óra, amely 20 tantermi órára és 144 óra terepi foglalkozásra bontható. 
Minden kontakt óra egy, a témát bevezető magyarázattal nyit, melyet csoportos megbeszélés, vagy csoportos gya-
korlatok követnek. A terepi foglalkozások termesztő létesítményekben és szabadföldön zajlanak.

A képzés tartalma
• Gyümölcsök és zöldségek jellemzői 
• Tartósítási formák és módszerek: előhűtés - hidegen tárolás - kontrollált légtér - műanyag zsákokba csomagolás 

- fagyasztás - konzerv készítés - szárítás/aszalás - savanyítás - csomagolási formák és technikák - eszközök, gépek 
kiszolgáló helységek előkészítése és használata - eszközök tervszerű karbantartása - késztermék csomagolása és 
tárolása - termék cimkézése

Oktatás módszere és eszközei
A modul elméleti (multimédiás eszközökkel támogatott) és gyakorlati feladatokból épült föl. Oktatási formák: 
kontakt órák, esettanulmányok, egyéni feladatok és csoportos munkavégzés. Minden óra egy elméleti vitából és 
szituációból áll.
Néhány helyzet bemutatására feladatokat és szituációs játékokat is alkalmazunk.

Felhasznált oktatási eszközök
 ^ flipboard
 ^ számítógép és projektor
 ^ multimédiás szemléltetés
 ^ az oktatók által készített kiadott anyagok
 ^ friss növényi minták
 ^ növények és termékek adatlapjai

Javaslatok a képzéssel kapcsolatban
• legyünk tisztában az évszakokkal és a helyszínekkel a képzés tervezése során
• válasszuk ki a szükséges tananyagokat, de lehetőség szerint a több segédanyagot biztosítsunk, hiszen a jövőben 

hasznos lehet a hallgatóknak
• az emberekről és ne a “programról” gondoskodjunk
• próbáljunk támogatást találni (pénzügyi és lokisztikai) hogy a résztvevők megfelelő gyakorlatra tehessenek 

szert
• segítsük a résztvevőket, hogy csoporttá válhassanak
• tartsunk szünetet legalább kétóránként. Ez segít a figyelem fenntartásában
• bátorítsuk a résztvevőket, hogy megosszák, bemutassák mit tettek a családjukért, barátaikért

A SZABADTÉRI TEVÉKENYSÉGEK SORÁN A RÉSZTVEVŐKNEK  
AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEI VANNAK:

 √ a saját elvárások, elképzelések ellenőrzése a termőföldeken
 √ közvetlen tapasztalatok révén ismeretek megszerzése

 √ a szakmai feladatok szerzése a fogadóintézmény berkein belül
 √ kapcsolatok építése kollégákkal, illetve a vállalati hierarchiában magasabban állókkal

 √ látókör szélesítése a munkafolyamatok kapcsán
 √ a munka és küldetés közötti kapcsolat megértése

 √ a tantermi órákon megszerzett ismeretek bővítése és elmélyítése
 √ a szakmai képességek tökéletesítése a minőségi eredmények elérése végett

 √ a speciális időbeosztás kezelése
 √ konfliktuskezelés gyakorlása a rend fenntartása és érzelmi ráhatások mellett
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4. 3 KÉPZÉSI PROGRAM KERTÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÉMAKÖRBEN: SZLOVÉNIAI 
MEGVALÓSÍTÁS

A képzés célja
Ezen képzési program célja azon speciális képességek fejlesztése, melyek segítségével az emberi fogyasztásra hasz-
nálható növényfajok előállítási és feldolgozási folyamatai elsajátíthatóvá válnak. 

A képzés időtartama
A képzés időtartama megközelítőleg 100 kontakt óra, melynek 60 %-a tantermi óra (oktatás, vagy csoportos fel-
adatkidolgozás), 40 %-a pedig gyakorlati képzés (terepgyakorlat, házi feladat, egyéni felkészülés). Minden előadás 
5 óra hosszúságú. A képzés időtartamába beletartozik egy jó gyártási gyakorlattal rendelkező üzem meglátogatása 
is (6 óra). A képzés megkezdése előtt a hallgatókat kellőképpen informálni kell az egyéni előadások pontos tartal-
máról és idejéről. Az oktatási napok dátuma az oktatók és a képzésben résztvevők egyeztetését követően megvál-
toztatható. 

A képzés háttere, helyszíne
Az alábbiakban részletezett képzési program 10-15 résztvevő esetében kivitelezhető. Nem ajánlott nagyobb létszá-
mú csoportok létrehozása. Az előadások megtartására alapvetően benti helyszínt válasszunk, de természetesen a 
képzés során minden lehetőséget ki kell használni, hogy a résztvevőket minél többször kivigyük a természetbe is. 

Az egyéni előadások tartalmi leírása  

A. BIOTERMESZTÉS
Az előadás tartalma: A biotermesztés alapelvei és gyakorlati kérdései, adalékanyagok használatának korlátozásai, 
figyelem felhívása a genetikailag módosított szaporítóanyagok alkalmazásának tiltására, állatbarát farmok létreho-
zása legeltetéssel, kizárólag szerves táplálék biztosításával. Az előadás további részében: a biotermesztéssel kapcsola-
tos egyéb fontos témák áttekintése, úgy mint vetésforgó tervezés (alapelvek, jó-és rossz növényszomszédok, példák 
vetésforgókra), a növénytermesztés feltételei (fény, hőmérséklet, tápanyagok), talaj-előkészítési műveletek. 
Bevezetés: Csíráztatási vizsgálat, különböző zöldségfajok magjának elkülönítése.
Házi feladat: Herbárium készítés, saját vetésforgó terv készítése. 

B.  ÜLTETÉSI TERV KIDOLGOZÁSA
Az előadás tartalma: A biotermesztés alapelvei, vetésforgó, tápanyag-utánpótlás tervezése. Az előadás gyakorlati 
képzéssel társul, mely kiterjed vetés és ültetés bemutatására. Különböző, kertbe is ültethető zöldségnövények ter-
mesztési lehetőségeinek ismertetése. Hónapokra lebontva szemléltetjük az egyszerre ültethető növényfajokat. Az 
előadás külön hangsúlyt fektet a biodiverzitás fogalmának tisztázására. Az előadás gyakorlati részében különböző 
technológiai eljárásokat mutatunk be: a betakarított növényi részek feldolgozása, komposzt előállítás, csírázási 
erély vizsgálatok, vetőmagismeret, stb.

C. A SZERVES HULLADÉK KOMPOSZTÁLÁSA
Az előadás tartalma: Komposztálással kapcsolatos alapismeretek: mit nevezünk komposztálásnak, komposztálás a 
múltban és napjainkban, rövid történeti áttekintés, a komposzt használatának előnyei a szerves-trágyával szemben, 
természetes eredetű tápanyag-utánpótlás (szerves-trágya, híg trágya, szerves növényi maradványok, háztartási szer-
ves hulladék), mit lehet és mit nem lehet komposztálni, komposztálási alapelvek (gallyak, ágak, durvább növényi 
alapanyagok aprítása, a komposzt halom elhelyezésének és felépítésének alapelvei, a komposztálás folyamata, a 
hőmérséklet emelkedése, a komposztálás felgyorsításának lehetőségei, levegőztetés), a talajban élő organizmusok és 
szerves anyagok, a komposzt felhasználása. 
Gyakorlat: Komposztáló és komposzt halom felépítésének bemutatása.   

D. KÁPOSZTAFÉLÉ, BURGONYA ÉS ÉDESBURGONYA TERMESZTÉSE
Az előadás tartalma: A káposztafélék, burgonya és édesburgonya termesztéstechnológiájának gyakorlati kérdései: 
vetésforgó, vetési időpontok, tápanyag-utánpótlás, ápolási műveletek, öntözés; karfiol-, fejeskáposzta-, brokko-
li-, pagodakarfiol-, kelbimbó-fajtahasználat, a burgonya tápanyag és vízigénye, burgonya típusok, betakarítás, 
növényvédelem, a gyökérgumók minősége, a gyökérgumók betakarítása és tárolása, betegségek és kártevők, az 
édesburgonya fogyasztásának egészségre gyakorolt hatása. A képzésben résztvevőknek fontos, hogy megtanuljanak 
gazdaságossági számításokat is elvégezni.
Gyakorlat: Különböző növényfajok (zeller, petrezselyem, répa, cékla), magjának vetése (bemutatás, majd önálló 
munkavégzés).
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E. A HAJDINA TERMESZTÉSE, FELDOLGOZÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA 
Az előadás tartalma: A hajdina (Fagopyrum esculentum) termesztéstechnológiájának, feldolgozásának és felhasz-
nálásának bemutatása: a növény morfológiai sajátosságai, talaj-előkészítés, magvetés, vetőmagigény, vegetációs idő, 
tápanyag-utánpótlás, betakarítás, hagyományos hajdinás ételek, a hajdina mint mézelő növény, a hadina táplálko-
zási értéke: természetes antioxidáns, cink, réz, mangán szelén és egyéb nyomelem forrás.
Gyakorlat: Talaj-előkészítés és hajdina vetés.  

F. A TARLÓMENTES, „EGÉSZ ÉVBEN ZÖLD” TÍPUSÚ TALAJMŰVELÉS HATÁSA A KÁROS 
ORGANIZMUSOK VISSZASZORÍTÁSÁBAN
Az előadás tartalma: A „zöld” talajművelés fontosságának és alapelveinek bemutatása (vetés, rövid tenyészidejű 
növényfajok köztes termesztése a nagyobb kultúrák előtt és után, vetésforgó továbbfejlesztése, növényvédő-szer 
mennyiségének csökkentése, talajjavítás), a nem megfelelően megtervezett vetésforgó káros hatásainak elemzése. 
Megelőző számítok elvégzése a gyomosodás tekintetében, így csökkentve a ténylegesen megjelenő gyomok meny-
nyiségét. A különböző gyomfajok bemutatása. Akár téli talajtakarásra is alkalmas növényfajok áttekintése (áttelelő 
gabonafélék, takarmánynövények, olajrepce, takarmány repce, retek, stb.).  
A bio-talajfertőtlenítés jelentőségének, hatásának és alapelveinek bemutatása. A talajban lévő nitrogén megkötésére 
alkalmas különböző hüvelyes növényfajok jellemzése.

G. ALTERNATÍV HASZONNÖVÉNYEK, TERMESZTÉSBEN INDOKOLATLANUL HANYA-
GOLT VAGY CSAK KIS MENNYISÉGBEN ÜLTETETT NÖVÉNYFAJOK, ÚJ, PERSPEKTIVIKUS NÖ-
VÉNYEK A TERMESZTÉSBEN
Az előadás tartalma: Az előadás célja azon növényfajok – alternatív, kevéssé ültetett, újabban perspektivikussá 
váló – termesztési lehetőségeinek, feldolgozásának és értékesítésének bemutatása, melyek új lehetőséget teremte-
nek a termesztésben. Oktatott növényfajok: alternatív zsírosolajat felhalmozó növényfajok (olajtök, olajlen, mák), 
alternatív hüvelyesek (szója, csicseriborsó, disznóbab, borsó, csillagfürt), alternatív gumós növények (jeruzsálemi 
articsóka, édesburgonya), alternatív „pszeudo-gabonafélék” (hajdina, quinoa, amarant, vadrizs, köles). 
Gyakorlat: ezen növények termesztésére, feldolgozására és értékesítésére vonatkozó ötletek, javaslatok megvitatása, 
a vélemények ütköztetése.  

H. A ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS JÓTÉKONY, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA GYAKOROLT HATÁSA
Az előadás tartalma: A zöldségfogyasztás egészségi állapotra gyakorolt hatásának bemutatása: a zöldségnövények 
minőségi paramétereit befolyásoló tényezők; zöldségfajokban előforduló, egészségvédő hatású vegyületek (vitami-
nok, ásványi anyagok, rostok, egyéb hatóanyagok, folsav, béta-karotin, flavonoidok, antioxidánsok, likopin, stb.). 
A leggyakrabban használt zöldségfajok (paradicsom és paprikafélék, káposzta és leveles kel, cikória és fejes saláta, 
hagymafélék – póréhagyma, fokhagyma, vöröshagyma, retek és uborka, répa és tökfélék) esetében szinte min-
denhol bemutatásra kerülnek azon vegyületek, melyek gyógyhatással rendelkeznek. Külön kiemeljük az olívaolaj 
fogyasztásának jelentőségét, továbbá bemutatjuk a táplálkozási piramist is.
Gyakorlat: Házilagosan is előállítható, természetes eredetű növény permetezőszerek készítése. 

I. GYÓGY-ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK FELHASZNÁLÁSA A KONYHÁBAN  
Az előadás tartalma: A konyhai gyakorlatban alkalmazható fűszernövények általános tulajdonságainak és egészség-
re gyakorolt hatásának bemutatása. Az oktatott növényfajok a következők: szurokfű, bazsalikom, metélőhagyma, 
babérlevél, rozmaring, zsálya, kakukkfű, levendula, kasvirág, lestyán, citromfű, menta, körömvirág, édeskömény, 
kamilla, petrezselyem, zeller, borsfű.  
Gyakorlat: A fajok felismerése, felhasználhatóságukra vonatkozó elképzelések megvitatása. 

Az oktatáshoz szükséges berendezések, eszközök
 ^ Az elektronikus anyagok kivetítéséhez projektor használata javasolt. 
 ^ Témától függően kisfilm/rövidfilm bemutatására is sor kerülhet.
 ^ A témához kapcsolódó tudományos munkák, könyvek, folyóirat cikkek (közérthető formában és/vagy 

fotókkal illusztrálva) bemutatása, olvasásra átadása a résztvevőknek. 
 ^ A termesztési és feldolgozási műveletek szemléltetéséhez magok, dugványok és friss növényi alapanyag 

bemutatása. 
 ^ A feldolgozáshoz kötődően mintatermékek bemutatása.

Oktatási módszerek
Előadások: az előadások során biztosítsunk lehetőséget a hallgatók számára az aktív részvételre. ez különösen a 
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kisebb iskolázottsági szintű (általános iskola) résztvevők számára fontos.   
Konzultáció és interaktív munka: az egyes témakörök megvitatása és az interaktív munka lehetőségének biztosítása 
mindenképpen ajánlott a tantermi órák során, melyet elősegíthetünk különböző feladatok közös megoldásával. 
Bátorítsuk a részvevőket, hogy kérdezzenek, vagy mondják el egyéni véleményüket, ötleteiket az adott növények 
termesztésére, feldolgozására vonatkozóan. Ez a folyamat segíti a tanár-diák kapcsolat erősödését, illetve könnyeb-
ben tervezhetőbbé válnak a további előadások, gyakorlatok. 
Csoportos feladat-kidolgozás: a GROW projekt célkitűzése a csoportos feladatvégzés elősegítése, illetve a képzés-
ben résztvevők közötti együttműködés erősítése. Így a csoportos feladat-kidolgozást mindegyik képzési programba 
be kell építeni. A hallgatókat kisebb csoportokba kell osztani, mindegyikük egyéni feladatokat kap, melyek teljesí-
téséhez a csoportban résztvevők együttműködésére van szükség. 
Egyéni feladat-kidolgozás: akkor alkalmazható, ha a hallgató egy adott téma iránt különösen érdeklődik, illetve 
éppen ellenkezőleg, amennyiben hiányos a tudása összevetve a csoporttársakkal.
Gyakorlati munkavégzés: az elméleti oktatást követően szükség van gyakorlati képzésre is, mely segít elmélyíteni a 
megszerzett ismereteket. A képzésben résztvevőket bátorítsuk az egyéni munkavégzésre is, akár az otthoni kertjük-
ben (ha van kertjük, vagy megművelhető földterületük). 
Előrehaladási napló vezetése a résztvevők által, melyben mindenki összegzi az aznapi oktatással összefüggő tapasz-
talatait. 
Jó mezőgazdasági gyakorlattal rendelkező termesztő felkeresése javasolt a képzés során, melynek célja az eltérő 
föld-és növény-és fajtahasználat tanulmányozása. 

Egyéb ajánlások
• A személyes kötődésű, illetve vicces, érdekes történeket színesítik előadásunkat és segítik felkelteni a hallgatók 

érdeklődését. 
• Biztassuk a résztvevőket arra, hogy megosszák személyes tapasztalataikat az adott témával kapcsolatban. 
• A képzési anyagok összeállításakor vegyük figyelembe a hallgatók egyéni igényét/érdeklődési körét: hallgassuk 

meg a felmerülő tanácsokat, javaslatokat, ötleteket, és lehetőség szerint építsük be azokat a tananyagba. 
• 30-40 perc elteltével tartsunk szünetet, máskülönben a figyelem gyorsan hanyatlani kezd.
• Bátorítsuk az oktatókat, hogy minél több közösségépítő „csapatmunkában” kivitelezhető feladatot találjanak 

ki. 

Ajánlott irodalom
Alternativne poljščine, mag. Silva Grobelnik Mlakar in prof. dr. Franc Bavec, Fakulteta za kmetijstvo, katedra za 
Ekološko kmetovanje, pridelovanje poljščin in vrtnarstvo.



37

5  M ó d s z e r e k  é s  ú t m u t a t ó k  a  j e l e n t k e z ő 
a s s z o n y o k  a l k a l m a s s á g á n a k  f e l m é r é s é r e
5. 1 MÓDSZEREK A RÉSZTVEVŐK MOTIVÁCIÓJÁNAK ÉS ALKALMASSÁGÁNAK 
ÉRTÉKELÉSÉHEZ A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

A jelentkezők rátermettségének megállapítása a kiválasztás egyik pillére. A hölgyek személyiségének és képességei-
nek megismerése azért fontos, hogy egységes csoportot tudjanak később alkotni az alábbi szempontokból:
• meg kell állapítani a korábbi tapasztalataikat és az elvárható előfeltételeket, hogy minél sikeresebben vehessenek 

részt az oktatásban, 
• meg kell határozni a részükről még szükséges elsajátítandó ismereteket, hogy a megfelelő szakmai háttérrel 

rendelkezzenek a jövőben vállalandó feladatokhoz,
• meg kell bizonyosodni az erős elkötelezettségükről, annak érdekében, hogy aktívan részt vegyenek a program-

ban és ezzel ténylegesen a későbbi elhelyezkedési lehetőségeiket javíthassák.
Fontos azonban, hogy mindenki számára világos legyen: e kiválasztás és értékelés célja nem az, hogy a nem megfe-
lelő rátermettséggel rendelkezőket kizárjuk a programból, hanem az, hogy annak, aki elvégzi, minél hatékonyabb 
felkészítést tudjunk adni egy meghatározott szinten.
A jelentkező asszonyok rátermettségének megállapítása egy néhány lépcsőből álló folyamat. A GROW projektben 
a következő részértékelési szakaszokat határoztuk meg, figyelembe véve a nemzeti sajátosságokat is:
• Általános kérdőív felhasználása
• • Speciális kérdőívek felhasználása az önsegélyező csoportban való részvételhez, a vállalkozói tevékenységhez 

szükséges képességek megállapítása céljából valamint annak értékelésére, hogy mennyire tud a jelentkező majd 
részt venni a többfunkciós mezőgazdaságban

A kérdőívek kitölthetők közös összejövetelen vagy egyéni részvétellel. Mindenképpen szükség van azonban arra, 
hogy előzetesen minden jelentkezővel elbeszélgessünk, elmondjuk nekik az alapvető információkat a programmal 
kapcsolatban, s egyben megfigyeljük az érdeklődését, motivációját, általános képességeit.  
Ajánlatos, hogy minden résztvevő számára készüljön egyéni portfóliós anyag, amibe a mentor bevezeti az első 
tesztek eredményét és egyére szabott képzési tervet állít össze.

5. 2 ÁLTALÁNOS KÉRDŐÍV 

Az Általános kérdőív célja, hogy hogy felmérje a jelentkezők tudását és tapasztalatait a kertészeti tevékenység és a 
szociális gondoskodás területén. Az ebben foglalt információ segíthet a későbbiekben az oktatóknak abban, hogy 
a csoportra szabott” szintű és tartalmú legyen a képzés.

GYAKORLATI JAVASLATOK A FENTIEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
Próbáljuk meg bátorítani a jelentkezőket, hogy ténylegesen maguk töltsék ki a kérdőíveket, de adjunk lehetőséget 
arra is, segítséget kérhessenek, ha annak szükségét érzik. A kérdőívben nincsenek “helyes” vagy “helytelen” vála-
szok. Az a fontos, hogy pontosan válaszolják meg a kérdéseket, röviden és lényegre törően. Ld. 1. melléklet - Álta-
lános kérdőív.

5. 3 MÓDSZEREK A RÉSZTVEVŐK MOTIVÁCIÓJÁNAK ÉS ALKALMASSÁGÁNAK 
ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÖNSEGÍTŐ CSOPORTBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMPONTJÁBÓL

LÉPÉSEK/A MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATA

1. Lépés: hivAtALOs bEMUtAtkOzás és jELEntkEzési LAp

Az részvétel iránt érdeklődő jelöltek meghívást kapnak egy csoport találkozóra, amely ideje alatt az oktató és a 
koordinátor bemutatja:

 ^ A programot és a felajánlott képzési lehetőséget
 ^ A kurzusra való felvétel szükséges előfeltételeit
 ^ A szakmai referenciákat, készségekben és kompetenciákban kifejezve
 ^ A munka összefüggéseit és a munkalehetőségeket
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 ^ A célkitűzéseket és a képzési tartalmakat
 ^ A logisztikai szervezést és a haladás struktúráját
 ^ A rendelkezésre bocsátott létesítményeket és résztvevőktől elvárt elkötelezettséget

A potenciális résztvevőkkel való előzetes találkozásról szükségesség, mivel: Rendelkezésre kell bocsátani és megosz-
tani a képzéssel kapcsolatos összes lényeges információt és meg kell vizsgálni a potenciális résztvevők érdeklődését 
és rendelkezésre állását.
A találkozás végeztével, a potenciális jelentkezők alá tudják írni a jelentkezési lapot, ezzel hivatalossá téve részvételi 
szándékukat. 

2. lépés: a részTvevők kiválaszTása

Az összes, jelentkezési lapot aláíró jelölt részt vehet a kiválasztás folyamatában.

A KIVÁLASZTÁS CÉLJAI
A célok összefüggésben állnak a kiválasztással és a képzésben résztvevők jellemzőinek értékelésével, azzal a szán-
dékkal, hogy homogén résztvevői csoportot jöjjön létre, ami birtokában van:

 ^ A korábban említett készségeknek és feltételeknek, annak érdekében, hogy részt vegyenek a programon, 
illetve elérjék az előirányzott képzési célokat.

 ^ A szakmai szerepének ellátásához szükséges képzésnek.
 ^ Az erős motivációnak a programon való részvételre, hogy ezáltal javíthassák foglalkoztatási lehetőségeiket.

Mindazonáltal, fontos kiemelni, hogy a résztvevők kiválogatásának fő célja nem a várt szintet nem elérő jelent-
kezők kizárása, hanem a képzés szintjének esetleges újra meghatározása a jelentkezők képességeinek függvényében.

A BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
A jelöltek kiválasztására felkért bizottságnak legalább az alábbi személyekből kell állnia:

 ^ koordinátor/oktató
 ^ egy tapasztalt tanácsadó/ pszichológus

Tanácsos meghívni néhány szektorban dolgozó szakembert, cégek képviselőit vagy külső tanácsadókat.

A KIVÁLASZTÁSA KRITÉRIUMAI ÉS ESZKÖZEI
A résztvevő jelöltekről szükséges információk megszerzéséhez és alkalmassági profiljuk értékeléséhez szükséges 
eszközök a következők:
• A jelöltek CV-inek értékelése, vagy a CV hiánya esetén egy összefoglaló lap, ami a korábbi előzetes interjú alatt 

készült (1. lépés).
• Teszt a készségek összesítéséről. A jelölteknek ki kell tölteni egy tesztet teljesítményükről/ készségeikről a szak-

mai profiljukhoz kötődő tevékenységükkel kapcsolatban. 
• A külföldi jelölteknek az olasz tudásuk felmérésére szolgáló tesztet kell kitölteni. Ez elengedhetetlen a tartalmi 

összefoglalás, technikai tudnivalók megértéséhez, a nyelvtudás elvárt szintje legalább A2.
• Fél-strukturált interjú. Az interjú célja felmérni a jelölt tudását két területen:
• Motiváció (a programon való részvétel és a szereppel való azonosulás)
• Alkalmasság (szervezési készségek, csapatmunka, megbízhatóság és rendelkezésre állás).
• A bizottság jelöltek készségeinek meghatározására az alábbi kritériumokat követi:

Az előnyös tulajdonságok: maximum 10 pont
A teszt eredménye: maximum 40 pont
Az interjú eredménye: maximum 50 pont

A TECHNIKA LEÍRÁSA  

REPÜLŐGÉP TESZT

A résztvevők viselkedésének felmérésre, az általuk felvállalt szerepek és az ezzel összefüggően, a csoportban leját-
szódó dinamikák vizsgálatára egy csoportos tesztet kell végezni.
A TESZT MENETE?
A gyakorlat során a csoportot 2 vagy több kis csoportra (maximum 4 emberből álló) kell osztani és egyféle versenyt 
kell hirdetni: el kell készíteni a legjobb és leggyorsabb papírrepülőt, amit aztán egy vizsgáztató fog zsűrizni.
Ezután papírlapokat helyezünk az asztalra és elkezdődhet a játék.
A feladat célja, megfigyelni, kik azok akik a papírlapokat elhozzák a csoportnak, kik működnek együtt kikkel, kik 
elhivatottak a célért, kik kevésbé, stb.
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KOSÁRBAN

A vállalati háttér és a célcsoport (pl. hátrányos helyzetű nők) alapján a “kosárban” feladat jó gyakorlat egy komplex 
azonnali megoldást igénylő szituációra. Megoldásakor a szövegben található információkat kell használni. Ez a 
módszer lehetővé teszi a szervezési készségek, jelentkező alapvető érzékenységének különböző kérdésekben, vala-
mint döntéshozatali képességének és módszerének felmérését. Továbbá feltérképezi a jelentkező probléma megol-
dási készségét és modalitását. 
Példa:
Feltételezve, hogy egy kitalált cég menedzsere, a jelentkező olyan információkat és anyagokat kap, amik általában 
a menedzserek postaládájába érkeznek. A jelentkezőnek úgy kell válaszolni az anyagokra, mintha ő lenne a mene-
dzser. Ellátva a fiktív céggel kapcsolatos összes információval, a jelöltnek valós időben kell reagálnia a felmerülő 
“forgatókönyvekre”. A jelölttel szemben elvárás, hogy tegye fontossági sorrendbe az emaileket és ennek megfelelően 
válaszoljon rájuk. A jelölt segítő információk birtokában van a válaszadás és a döntéshozatal tekintetében. 

SZEREPJÁTÉK SZITUÁCIÓK

Oktatás a személyes interakciók során alkalmazott stratégiákról és pszichoanalízis, mely során a résztvevő egyének 
számos személyes szerepet játszanak el érzelmi töltetű forgatókönyvek alapján. Eredetileg a pszichodrámában hasz-
nálták, de gyakran alkalmazzák már az ipari, akadémiai és laboratóriumi környezetben a személyzet felkészítésére 
és értékesítési feladatok menedzselésére, különböző viselkedési minták tesztelésére, csoporton és családon belüli 
pszichoanalízisre és kihívások, vitás helyzetek alternatív kezelésére.
Az alábbi szituációs gyakorlatok közül lehet választani:
1. Szerepjáték:
Egyik társunk szórakozásból a munka végén állandóan elrejti a dolgaidat. Pár alkalom után úgy döntesz, teszel 
valamit ez ellen. Mit szándékozol tenni?
2. Szerepjáték:
Egy fontos vásárlód egy nagyobb rendelést kér. Az összes kollégád és az irodavezető is távol van, te pedig éppen 
hazafelé tartasz. Mit tennél?
3. Szerepjáték:
Márió az oktatók csoportvezetője. Az egyik oktató, József, a héten már harmadszorra érkezik késve. Márió mindez 
idáig nem szólt egy szót sem a dologgal kapcsolatban, de most úgy gondolja, tennie kell valamit. Mit tennél, hogy 
viselkednél Márió helyében?
4. Szerepjáték:
A cég, ahol dolgozol, úgy döntött összejövetelt szervez vásárlóinak. Felkértek téged, hogy válassz az alábbi felada-
tok közül: segítség a kollégáidnak az előkészületekben, az összejövetel témájának kiválasztása és javaslatok a szer-
vezésre/díszekre/zenére, stb, kollégáid munkájának felügyelete. Mely feladatot választanád?

ELÍTÉLTEK DILEMMÁJA

Az elítéltek dilemmája az egyik leggyakrabban használt gyakorlat az olyan szituációk bemutatására, amikor a 
játékosoknak több, egymással ellentmondásban álló lehetősége van a döntésre, cselekvésre. A játékelmélet elősze-
retettel alkalmazza, megmutatja, hogyan lehetséges, hogy két teljesen racionálisnak mondható személy nem képes 
együttműködni, akkor is, ha mindkettőjüknek ez lenne az érdeke. Eredetileg Merrill Flood és Melvin Dresher 
alakította ki a gyakorlat struktúráját 1950-ben, a RAND-en dolgozva.  Végül Albert W. Tucker egészítette ki a 
játékot a börtönbüntetés kerettel és nevezte el az “elítéltek dilemmájának” (Poundstone, 1992).
HOGYAN MŰKÖDIK?
Két embert (A és B) letartoztat a rendőrség. A rendőröknek nincs elegendő bizonyítéka bűnösségükre, ezért külön 
zárkába kerülnek. Mivel vallomást akar kiszedni belőlük, a rendőr következő lehetőségeket ajánlja fel a gyanúsí-
tottaknak: 
Ha egyikük vallomást tesz, de másik nem, akkor, amelyikük nem tett vallomást, azt 10 évre bebörtönzik, míg a 
másik szabad marad. Ha egyikük se vall, akkor mindkettőjük csak egy-egy év börtönbüntetést kap. Ha mindket-
ten vallanak, akkor 5-5 évet kapnak. Mindkét elítélt átgondolhatja a számára legjobb stratégiát, de a gyanúsítottak 
nem beszélhetnek egymással.

JAVASLATOK A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSHOZ
• Törekedjünk arra, hogy a résztvevők kényelmesen érezzék magukat, így az összes feladatot több mint egy szek-

ció alatt meg tudjuk csinálni. 
• Váltogassuk az verbális és írásban végzendő feladatokat, hogy a kevésbé képzett emberek is minél jobban kife-

jezhessék magukat
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• Váltogassuk a csoportos és egyéni feladatokat
• Mindig kis csoportokban játszunk 
• Az interjú során hagyjunk időt arra, hogy a jelöltek tapasztalataikat minél jobban le tudják írni és le tudják 

festeni a kevéssé megfogható (nem formális) élményeiket is, amiket az iskolában, képzésben és a munkában 
szereztek - Lásd a függeléket Nr. 2

5.4 MÓDSZEREK A RÉSZTVEVŐK MOTIVÁCIÓJÁNAK ÉS ALKALMASSÁGÁNAK 
ÉRTÉKELÉSÉHEZ SAJÁT VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSÁNAK SZEMPONTJÁBÓL 

A vállalkozó képességek megállapításra kidolgozott kérdőív egy önértékelés. Vannak emberek, akik inkább egye-
dül dolgoznak, másokat jobban vonz az együttes munka. Mivel a programban a közösségi aktivitás és a kezdemé-
nyezőkészség, nyitottság nagy jelentőséggel bír, fontos, hogy a jelentkezők őszintén válaszolják meg a kérdéseket. 
Ezáltal a csoport mentora jobban megismerheti a csoportban résztvevők egyéniségét, az egész csoport dinamikáját. 

GYAKORLATI JAVASLATOK A FENTIEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
Ld. 3. Mellékletet és ehhez adjunk a jelentkezőknek konkrét utasításokat. Pl.: 

 ^ A most kitöltendő kérdőívben minden válasz “helyes”.
 ^ Kérem, olvassák el figyelmesen a mondatokat és gondolják meg alaposan, mennyire igaz az adott állítás 

Önökre. Általában az első gondolatunk a leginkább igaz.
 ^ Mindenütt egy állítás lehet megfelelő önökre nézve itt szereplő négy közül: nem igaz, részben igaz, nagyon 

igaz, abszolút igaz. Ezt az egyet kérjük, jelöljék x-el a megadott négyzetben.

A KÉRDŐÍVEK ÉRTÉKELÉSE
Adjuk össze a négy oszlop mindegyikében külön-külön az ott szereplő x-ek számát, szorozzuk be az adott oszlop 
alább szereplő értékével és adjuk össze mind a négyet. 

A kérdések száma 42, az elérhető összes pont 168.
Szorzószámok:

Nem igaz – 1
Részben igaz – 2
Nagyon igaz – 3

Abszolút igaz – 4
Ha a jelentkező az összes pontszámnak legalább a felét eléri (84), akkor mindenképpen a megalakítandó csoportba 
való személy. Ha így a csoportba kerülő asszonyok száma képest túl sok vagy túl kevés, ezt a határértéket rugalma-
san feljebb vagy lejjebb lehet vinni.
Arra is van lehetőség, hogy bizonyos tulajdonságokat súlyozzunk. Minden partner meghatározhatja azokat a jel-
lemzőket, amelyek számukra fontosabbak, és eszerint módosíthatja az értékelést.

5. 5 MÓDSZEREK A RÉSZTVEVŐK MOTIVÁCIÓJÁNAK ÉS ALKALMASSÁGÁNAK 
ÉRTÉKELÉSÉHEZ MULTIFUNKCIÓS MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG 
SZEMPONTJÁBÓL 

A tanfolyam megkezdéséhez a jelentkezőknek a kertészeti ismeretekben való jártasságát is fel kell becsülnünk. A 
GROW projectben résztvevő partnerek összeállítottak egy kérdőívet ehhez is, de ebben nincs lehetőség minden 
fontos információt begyűjteni. Ezért egy ún. “szituációs játék” és “szerepjáték” sor is kapcsolódik hozzá.
Ezek a “játékok” a jelentkezők kiválasztási folyamatának részét képezik, de később is lehet egy részüket a foglal-
kozások során beiktatni. Ekkor a csoportépítés folyamatát segíthetjük vele elő. Javasoljuk, hogy a leírt elemekből 
2-3-at végezzenek el az első interjú részeként. Ld. 4. Melléklet. 

GYAKORLATI JAVASLATOK A FENTIEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
• Egyértelművé kell tenni, hogy ez a gyakorlat nem valamiféle vizsga. 
• Erősen javasolható, hogy a résztvevők nyugodtak legyenek és igyekezzünk kedélyes hangulatot teremteni. 
• E gyakorlatokkal nem csak a kertészeti tapasztalatok, hanem a szociális rátermettség is értékelhető. Ezért azt 

javasoljuk, hogy mind kertészeti mind pedig szociológus szakembereket vonjunk be a foglalkozás lebonyolítá-
sába.

• A megadott gyakorlatokat szabadon lehet módosítani a jelentkező asszonyok képességeinek és érdeklődésének 
megfelelően.



41

1. függelék: álTalános kérdőív
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LÉLEKTANI-SZOCIÁLIS BEÁLLÍTOTTSÁG

ELEMEI 1 2 3 4 5 6

1 KOMMUNIKÁCIÓ

(alapvetően szükséges mindenfajta emberi tevékenység 
folytatásához; ezen keresztül adnak át és fogadnak az egyének 
információt, hasonlítják össze és ismerik meg egymást)

2 SZEMÉLYES FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

(képesség a reagálásra, a saját viselkedésünk és annak 
következményeinek szem előtt tartására, tudatosítására)

3 KONFLIKTUS KEZELÉS

(képesség a szervezeten belüli többféle irányban jelentkező 
problémák kezelésére)

4 MOTIVÁCIÓ

(szükséglet, hajlandóság, törekvés, ami az egyént egy 
bizonyos viselkedés, döntéshozatal irányába viszi; a cselekvést 
hajtó “üzemanyag”)

5 STRESSZ KEZELÉS

(képesség a nagy stresszel járó szituációk, stressz faktorok 
megoldására, kezelésére, amik nagyobb eséllyel történnek 
meg valamilyen szervezetben, vagy más emberekkel együtt 
dolgozva)

6 KAPCSOLATTEREMTÉSI KÉSZSÉG

(a kommunikáció mellett, illetve annak kiegészítésére szolgál; 
képesség a kapcsolatépítésre és kezelésre a külső környezettel, 
emberekkel az élet különböző kontextusaiban)

7 VÁLTOZÁSKEZELÉS

(képesség a külső tényezőkkel szembeni rugalmasságra, aktív 
és érdeklődő viszonyulás a változások felé, amik a cselekvési 
kört befolyásolják)

2. függELék: A szErEpjáték értékELésE
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3. függelék: vállalkozási kérdőív
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4. függelék: kerTészeTi kérdőív
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