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Nyitottság, kezdeményezés, vállalkozás - Pedagógusok felkészítése a vállalkozói
készségek fejlesztésére (43/24/2014)

A 30 órás képzés az Európai Unió egész életen át tartó tanulás koncepciójához és a Nemzeti
Alaptanterv céljaihoz kapcsolódóan támogatja a pedagógusokat a vállalkozáshoz
nélkülözhetetlen kompetenciák felismerésében és saját diákjaiknál történő fejlesztésében. A
kezdeményezőkészség, az új ismeretek iránti fogékonyság, a problémamegoldás és a kreativitás
olyan, a munka világában fokozott jelentőséggel bíró képességek, amelyek fejlesztését a
közoktatásban folyamatosan szükséges szem előtt tartani. A jelen felkészítő program az említett,
vállalkozáshoz kapcsolódó kulcsképességeknek iskolai környezetben történő fejlesztésére készíti
fel a pedagógusokat. A program a résztvevők önismereti érzékenyítésével indul, és saját élményű
gyakorlatokon keresztül mutatja be a vállalkozáshoz szükséges gondolkodásmódot, értékeket és
motivációkat. Ismereteket ad a vállalkozási formákról, a környezetre reflektáló kreatív
megoldásokról, és feldolgozza az iskolai adaptáció lehetőségeit. A továbbképzés során több ízben
sor kerül a szerzett tapasztalatok és tervek megosztására, megvitatására, visszajelzések adására.
A képzés célja, hogy a vállalkozások világában tapasztalattal nem vagy alig rendelkező pedagógusok
felkészítése a vállalkozáshoz nélkülözhetetlen kompetenciák felismerésére és diákjaiknál történő
fejlesztésére - saját hozzáállásuk megismerésén keresztül. Konkrét cél a vállalkozáshoz kapcsolódó
kulcsképességek: a kezdeményezési készség, az új ismeretek iránti fogékonyság, a
problémamegoldás, a kreativitás iskolai környezetben történő fejlesztésére való felkészítés. A
továbbképzés lényeges célja, hogy a résztvevő pedagógusok megismerjék az iskolai
kompetenciafejlesztő folyamat megtervezésének alapvető jellegzetességeit. A résztvevőknek
Portfóliót kell készíteniük adott tartalommal a továbbképzésen megfogalmazott kritériumok szerint.
A képzés célcsoportja: azok az egyetemi és/vagy főiskolai szakon végzett pedagógusok (általános
iskolai tanár vagy középiskolai tanár bármilyen szakon), akik iskolai szervezett keretek közt (tanórán
vagy más foglalkozások keretében) a tanulók vállalkozói szemléletét, kompetenciáit fejlesztik.
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Képzési idő: 30 óra (3x10 órás etapokban, munka- és pihenőnapokon).
A képzés formája: csoportos képzés, minimum 6, és maximum 18 fős csoportban.
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A résztvevők érzékenyítése a vállalkozáshoz szükséges, ill. a munkavégzéshez kapcsolódó főbb
személyiségjellemzők és képességek tekintetében (önismereti tapasztalatszerzés);
Az érdeklődési irányok feltárása és priorizálása;
A pszichés terhelhetőség és a kitartás;
A helyzetfelismerés és a döntés képessége;
A teljesítménnyel való kapcsolat (sikerkeresés, kudarckerülés); teljesítményképzet, külső minta
kapcsolat;
Értékek, munkához kapcsolódó értékek;
A portfólió jelentősége, tartalmának megismerése;
A vállalkozói gondolkodás megismerése;
A vállalkozáshoz szükséges kompetenciák, személyes készségek áttekintése, rendszerszintű
összefüggések; kompetencia modellek. A csoport és a csoportszerepek jelentősége;
Vállalkozási ismeretek, vállalkozási formák;
Kreatív megvalósítás. Az innovatív gondolkodás és jellemzői. Reflektálás a környezetre;
A vállalkozói készségek fejlesztése. Iskolai készségfejlesztő jó gyakorlatok, projektek feldolgozása.
Vállalkozói készségfejlesztés;
Felkészülés az iskolai munka tervezésére. Tanári kompetenciák számbavétele az eddigiek alapján, a
portfólió segítségével;
„Milyen ötleteket nyertünk a tanulói munkáltatás támogatásához, hogy kezdenénk
hozzá?” – Tanári és intézményi szintű munka, egyéni szakmai fejlődési tervek megalkotása.

