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Európai szociális gazdasági vezető képzés:
Hogyan bővítsünk, adaptáljunk és ültessünk át új és meglévő képzéseket
moduláris megközelítésben – Módszertani segédeszközök és stratégia
*a magyarországi tesztszeminárium alapján felülvizsgálva

I. Bevezetés és célok
Az ARIADNE projekt célja, hogy a szociális gazdasági vezetők képzéséhez európai
kereteket alakítson ki a már meglévő képzési kínálat átültetése és bővítése révén. A
„Szociális gazdasági vezetés képzési modelljének továbbfejlesztése” című 4.
projektszakasz (WP4) felelőse az olasz partner, a European Research Institute on
Cooperative and Social Enterprises (EURICSE). Jelen dokumentum ennek a
projektszakasznak az eredményeit, a képzési módszertant tárja fel, rávilágítva arra,
hogyan használhatók ezen és korábbi projektszakaszok keretében kifejlesztett
segédeszközök egy képzési program kialakításához.
Az Ariadné-projekt átfogó célja olyan, modulokra épülő képzés kidolgozása és tesztelése,
amely Európa-szerte, különféle képzési kontextusokban alkalmazható. A jelen projekt
keretében kidolgozott képzés azon partnerek tapasztalatain alapul, akik már jelenleg is
széles körben kínálnak szociális gazdasági vezető képzéseket, és oly módon került
kialakításra, hogy könnyen át lehessen ültetni olyan kontextusokra, ahol szociális
gazdasági vezetők számára még nem létezik képzés (pl. Magyarországon). A WP 4
keretében végzett munka során e tapasztalatot kívántuk összegezni, a meglévő képzést
bővíteni, valamint stratégiát kívántunk kialakítani egy olyan, modulokra épülő képzési
forma megalkotásához, amely különböző országokban – akár önálló képzések során,
akár meglévő képzések keretébe illesztve – alkalmazható.
Az alábbiakban minden kifejlesztett segédeszközt részletesen bemutatunk, ismertetve
alkalmazásuk mikéntjét, valamint annak módját, hogyan építhetők be ezek a többi
projektszakaszba, különösen a képzési program értékelésébe és tesztelésébe.
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II. Az ARIADNE
ARIADNE projekt keretében kidolgozott segédeszközök
A) A tudás, készségek és kompetenciák kerete – A kompetenciamodell
A 3. Projektszakasz során kidolgozták az európai szociális gazdasági vezetők számára
szükséges tudás, készségek és kompetenciák közös keretét (a „kompetenciamodellt”),
amelyet a partnerek és a valamennyi partnerországban végzett fókuszcsoportos
kutatásban részt vevő gyakorlati szakemberek hagytak jóvá (lásd a WP 3 keretében
kidolgozott „kompetenciamodellt”). E keret kialakítása a szociális vállalat és irányítás
közös fogalmának meghatározásával kezdődött, kidolgozását pedig a liège-i partner, a
HEC úgy végezte el, hogy az a szociális gazdaságbeli vezetők számára szükséges tudás,
készségek és kompetenciák teljes skáláját felölelje.
Ily módon az ARIADNE projekt keretében kialakított képzési kínálatnak figyelembe kell
vennie a kompetenciamodellt, és meg kell határoznia, hogy a keret mely aspektusaira
kíván összpontosítani. A kompetenciamodell lehetővé teszi az oktató számára, hogy
annak tudatában, mely kompetenciák oktatása nem biztosított, az adott kontextusban
szükséges kompetenciák kiválasztása révén megfeleljen a résztvevők képzési
igényeinek.
B) Nemzeti specifikációk
Az EURICSE ezt követően megkezdte az „országspecifikus leírás” elkészítését, azt
célozva, hogy közös keretet alakítson ki a képzési modulok európai dimenziójához (lásd
1. Melléklet, „Ariadné országspecifikus leírás”). A grafikon rendszerbe foglalja azokat a fő
témaköröket, amelyek mentén az európai szociális gazdaság története, jelenlegi
sajátosságai és jövőbeni fejleményei elemezhetők. A cél a szociális gazdaság – a
gazdaság szektorainak, szereplőinek és hátterének – meghatározása, fejlődésének
értékelése. A grafikon segítségével a felhasználó rávilágíthat az adott ország és az adott
környezet sajátos aspektusaira, miközben ezen aspektusok európai szintű összevetésére
is lehetősége nyílik.
A kompetenciamodellhez hasonlóan az országspecifikus leírás is a témakörök általános
áttekintését adja, lehetővé téve a képzési kontextus és a képzési igények szempontjából
legfontosabb aspektusok kiválasztását.
A kompetenciamodell és az országspecifikus leírás együtt adja a szociális
gazdaságirányítás elméleti / szaktárgyi szempontú, valamint gyakorlati / vezetői
szempontú főbb témaköreinek alapját. Mindkét segédeszköz a tárgyalt témakörök
számát és az elemzés mélységét tekintve is rugalmasan használható. Mindkét
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segédeszköz egész Európára kiterjedő közös áttekintést ad, miközben országspecifikus
kontextusok és konkrét vezetői kompetenciák vizsgálatát is lehetővé teszi.
C) Általános képzési keretterv
A képzés tartalmának alapját adó, fent említett két segédeszköz segítségével az EURICSE
ezt követően kidolgozott egy hat modulból álló „Általános képzési kerettervet” (2.
Melléklet), amelynek moduljai alkalmazhatók együtt úgy, hogy szociális gazdasági
vezetők részére szervezett, önálló tréning formájában egyhuzamban tartott háromnapos
képzést alkotnak, vagy meglévő képzésekbe egyenként beilleszthetők – akár kifejezetten
a szociális gazdaság tárgyában tartott képzésként, akár pedig általános vezetési kurzus
egyik témájaként. A képzési igényekhez és a kontextushoz igazodva mindegyik modul
időtartama és mélysége változtatható.
Az általános képzési keretterv három átfogó témakört tartalmaz, amelyek két-két
modulból állnak: a szociális gazdaságnak és szereplőinek funkciója, meghatározása és
jellemzői; vezetői kompetenciák a szociális gazdaságban; a szociális gazdaságban
várható jövőbeni tendenciák és fejlődési irányok. Az alábbi táblázat a témaköröket
háromnapos kurzus keretébe foglalva mutatja be. Minden napot úgy szervezünk, hogy
délelőttre egy általános modul kerüljön, délutánra pedig egy-egy ország- vagy résztvevőorientált modul jusson.

1. nap: A szociális
gazdaságnak és
szereplőinek funkciója,
meghatározása és jellemzői
2. nap: Vezetői
kompetenciák a szociális
gazdaságban
3. nap: A szociális
gazdaságban várható
jövőbeni tendenciák és
fejlődési irányok

Délelőtt: Általános /
áttekintő modul

Délután: OrszágOrszág-/résztvevő/résztvevőorientált modul

1. modul – A szociális
gazdaság Európában

2. modul – A szociális
gazdaság az egyes
országokban

3. modul – A
kompetenciamodell
áttekintése

4. modul – Az egyes
kompetenciacsoportok
részletes áttekintése

5. modul – Az európai
szociális gazdaság
potenciális fejlődése

6. modul – Országos / helyi
/ vállalati szempontú
növekedési lehetőségek

A fenti modulokon belül megjelenő tartalom minden esetben a kompetenciamodellre és
az országspecifikus leírásra utal vissza. A csatolt dokumentumban a modulok részletes
ismertetése témakörök szerint (az országspecifikus leírásnak megfelelően),
kompetenciák szerint (a kompetenciamodellnek megfelelően) és elsajátítandók szerint
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(lásd mellékletben az „Ariadné általános képzési kerettervet”) történik. Azáltal, hogy
minden egyes modul az elsajátítandókat is tartalmazza, a képzési keretterv – az adott
országra történő adaptációja esetében – alkalmassá válik az EVCET-en (Európai
Szakoktatási és Szakképzési Keretrendszer) belüli elismerésre.
A próbatesztelésből levont egyik nagyon fontos következtetés az volt, hogy a résztvevők
kapcsolatépítése és információcseréje milyen jelentős értéket képvisel. Ennek
figyelembevétele érdekében az általános képzési keretterv (2. Melléklet) minden egyes
moduljába beépítettünk egy-egy, az e célhoz kifejezetten kapcsolódó célkitűzést és
elsajátítandót.
III. A bővítés, átültetés és adaptáció stratégiája és módszertana
módszertana
Ez a szakasz a fentiekben bemutatott segédeszközök együttes alkalmazásának azon
stratégiáját és módszertanát ismerteti, amelynek segítségével olyan képzési program
állítható össze, amely az egyes országokban adott körülményeknek és képzési
kontextusoknak megfelel.
Az EURICSE csapata nyolc olyan változót nevezett meg, amelyeket a képzési program
megtervezése során figyelembe kell venni. E nyolc változó jelöli ki a képzési program
tervezése során követendő stratégiai irányt. A nyolc változó keretében – a
tanfolyam-kidolgozás más kulcsfontosságú szempontjai mellett – tekintetbe kell venni a
három fent ismertetett segédeszközt (a kompetenciamodellt, az országspecifikus leírást
és az általános képzési kerettervet). A nyolc változó mentén minden egyes
országspecifikus helyzet esetére megfelelő képzés dolgozható ki úgy, hogy közben az
Európa-szerte közös elemek is figyelembe vehetők.
A nyolc változó a következő:
1) A meglévő képzési kontextus
A képzésre egy adott képzési kontextusban kerül sor, amelyet ismernünk és értenünk
kell. A képzés típusára attól függően teszünk javaslatot, hogy van-e már vezetői képzés a
szociális gazdaság témakörében, és ha igen, milyen mértékű. Ennek megfelelően minden
partnernek választ kell adnia a kérdésre: Létezik-e már a szociális gazdaság
témakörében valamiféle vezetőképzés vagy sem? Az e kérdésre adott válasz alapján
dönthető el, hogy önálló képzés formájában kerül-e sor a kurzus megtartására
(Magyarország esete), vagy pedig a kurzus egy, a szociális gazdaság számára szervezett
(Olaszország, Belgium és az Egyesült Királyság esete), illetve a hagyományos gazdaság
vezetői számára szervezett (Franciaország esete), már létező képzés bővítéseként jelenik
meg.
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2) Az oktatói gárda
A második szempont az, hogy az adott körülmények között milyen oktatók állnak
rendelkezésre, és ők milyen ismeretekre támaszkodhatnak.
Általánosságban úgy véljük, az oktatói kategóriák és tapasztalattípusok a következők:
• Professzorok = elmélet, fogalom-meghatározások, háttérelemzés, stb.
• Fiatal kutatók = naprakész információ, közelmúltbeli kutatások, stb.
• Gyakorlati szakemberek = beszámolók, gyakorlati (a valós életből származó)
tapasztalatok, stb.
Ezáltal megfelelő egyensúly érhető el az egyetemi előadók és a gyakorlati szakemberek
beszámolói között. Minden egyes témakört megfelelő szakértőnek kell előadnia. Ha helyi
szinten hiányzik a szakértelem, akkor felmerülhet európai szintű oktatócsere is.
3) A célközönség
Fontos ismernünk a képzési program célközönségét, annak igényeit, és fontos tudnunk,
miért kívánnak a szociális gazdaságról szóló képzésben részt venni.
Az ARIADNE projekt a vezetőkre (gyakorlati szakemberekre) összpontosít, ugyanakkor
különböző szinteken: a szociális gazdaság junior vezetőire, középvezetőire, illetve más
szektorbeli (junior vagy közép) vezetőkre. A célközönség ismeretén túl, a meglévő tudás,
az elvárások és a prioritások meghatározása érdekében hasznos lehet előzetes
értékelést végezni (lásd az egyesült királyságbeli partner, az Open University által
kifejlesztett értékelő segédeszközök későbbi megvitatását). Például, első alkalommal
találkoznak-e a szociális gazdasággal (diákok), a szektorban dolgoznak-e (gyakorlati
szakemberek), a szektorral szeretnének-e kapcsolatot teremteni (profitorientált
szervezetek, állami szektor, szakpolitikusok)?
4) Az országspecifikus
országspecifikus kontextus
E ponton ideje visszatérni az országspecifikus leíráshoz. E segédeszköz révén az
oktatónak a lehetséges témakörök teljes listája rendelkezésére áll, amelyből választhat
annak érdekében, hogy a képzést a résztvevők, a szektor és az ország szempontjából
relevánssá tegye. Az általános képzési kerettervben a délutáni modulok úgy kerültek
kialakításra, hogy azokat az érdeklődésre számot tartó témakörökhöz igazítsák.
Mindegyik partner kiválaszthatja például az országspecifikus leírásból az érdeklődésre
számot tartó témaköröket, különösen:
• a 2. modulban (1. nap az „általános képzési kerettervben”) különösen a grafikon
1. pontjából („konkrét jellemzők”) és 2. pontjából („hely/szerep a társadalmigazdasági rendszerben”)
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• a 6. modulban (3. nap az „általános képzési kerettervben”) különösen a grafikon
3. pontjából („jövőbeni kilátások”).
5) Az elsődleges fontosságú kompetenciák
A képzéstervezési stratégiának ezen a pontján a kompetenciamodellt kell figyelembe
venni. Miután a délelőtti modul keretében általános áttekintést adtunk (az általános
kerettervben bemutatottak szerinti) kompetenciamodellről, a kompetenciamodellnek
mely aspektusaira összpontosítsunk?
Mindegyik partner végzett a kompetenciamodell tesztelésére szolgáló fókuszcsoportos
kutatást. Az ebből származó információk felhasználhatók annak meghatározására, hogy a
képzés mely elsődleges fontosságú kompetenciákra összpontosítson. Ugyanakkor fontos,
hogy ismerjük a képzésben részt vevő egyes csoportok elvárásait, és a képzést ezek
igényeihez igazítsuk.
A résztvevők elvárásainak és igényeinek felmérése segít annak meghatározásában, hogy
melyek a kompetenciamodell leghasznosabb aspektusai, amelyekre összpontosítanunk
kell (lásd az egyesült királyságbeli partner, az Open University által kifejlesztett értékelő
segédeszközök későbbi megvitatását).
Az általános képzési keretterven belül mindegyik modul a kompetenciamodell más-más
aspektusához kapcsolódik. A fent bemutatottak szerint a képzés 4. modulja (2. nap)
pedig arra hivatott, hogy a hét kompetenciacsoportból egyre összpontosítson.
6) Az európai dimenzió
Az ARIADNE projekt európai léptékű, az európai dimenzió pedig az általános képzési
keretterv 1., 3. és 5. moduljában már eleve a képzés részét képezi. A képzés
adaptálásakor mindegyik partner növelheti vagy csökkentheti az európai dimenzióval
rendelkező témakörök számát annak érdekében, hogy a helyi és az európai dimenzió
közötti megfelelő egyensúlyt megteremtse. Az oktatónak az európai szintű tudatosság
fejlesztésére vonatkozóan a következő indokokat kell szem előtt tartania:
• Lobbizás a szakpolitikusoknál
• Új finanszírozási források fellelése
• A helyes gyakorlatok cseréje
• Oktatócsere
• A szociális gazdaság politikai támogatásának fokozása az európai
intézményekben
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7) A forma
Az általános képzési keretterv háromnapos kurzus esetére készült, amely egyhuzamban
vagy felosztva is megtartható. Azonban attól függően, hogy a kurzust önálló egységként
vagy pedig egy már meglévő kurzusba beillesztett egységként képzelik el, a formája többkevesebb rugalmasságot mutathat. Ezért az általános képzési keretterv moduljainak
kialakítása úgy történt, hogy azokat vagy együtt, vagy külön-külön bármilyen időtartamú
képzés keretében alkalmazhassák.
A kurzus időtartama mellett a képzési forma másik aspektusa az, hogy a kurzus
megtartására tantermi vagy online oktatás formájában, vagy e kettő kombinációjával
kerül-e sor.
8) Az oktatási módszer
Az így összeállított kurzus szerkezetétől függően több pedagógiai technika használható
együttesen, beleértve a következő lehetőségeket: előadások, projektkidolgozás (a saját
helyzet elemzése és megoldási javaslatok felvetése), esettanulmányok és helyes
gyakorlatok vizsgálata, kísérleti tanulás (élménybeszámolók, szerepjáték, helyszíni
látogatások, szakmai gyakorlat), résztvevők közötti tapasztalatcsere.
A WP 2 keretében összegyűjtött oktatási módszertanok segítségével mindegyik partner
összehasonlíthatja a módszereket és kiválaszthatja a legmegfelelőbbet. A
tesztszeminárium során kiderült, hogy a résztvevők nagyra értékelik az egymás közötti
tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre szánt időt. Ezért ezt az oktatási módszerek
kiválasztásakor fontos elemként kell figyelembe venni.
IV. Az értékelő segédeszközök beépítése
A képzésben részt vevők igényeinek és a kontextusnak való teljes körű megfelelés
érdekében ezt a képzési módszertant együtt kell alkalmazni a WP 6 keretében az Open
University (Egyesült Királyság) által kidolgozott értékelő és felmérő segédeszközökkel. A
nyolcváltozós eljárásnak részét képezik az igények és elvárások, így ha az oktató elvégzi a
javasolt értékelő tevékenységeket, megkapja a változók szempontjából szintén
szükséges visszacsatolást.
Például a képzés előtt végzett felmérés visszacsatolást biztosíthat a 3.változó – a
célközönség, a 4. változó – az országspecifikus kontextus, és a 6. változó – az európai
dimenzióval kapcsolatos elvárások, szempontjából. Az akár a kurzus előtt, akár a kurzus
folyamán végzett felmérés az 5. változó – az elsődleges fontosságú kompetenciák –
tekintetében szolgálhat visszacsatolásként.
Az általános képzési keretterv az értékelő és felmérő tevékenységek beillesztésének is
teret enged.
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V. Következtetések / Záró gondolatok
Jelen dokumentum egy olyan, modulokra épülő tréning kidolgozásának segédeszközeit
és stratégiáit mutatta be, amely minden európai országban alkalmazható a szociális
gazdaság témakörében tartandó vezetői képzésre. A képzés az egyes partnerek
igényeihez és hátteréhez igazítható, önálló képzésként vagy már meglévő képzési
programokkal kombinálva alkalmazható. A kiindulópont az általános képzési keretterv.
Ezután a nyolc változó végigvezeti a felhasználót a többi segédeszköz (a
kompetenciamodell és az országspecifikus leírás) stratégiai alkalmazásán.
E segédeszközök az ARIADNE projekt keretében jöttek létre, reményeink szerint azonban
a projekt hatókörén kívül is alkalmazhatók azzal a céllal, hogy szociális gazdasági vezetők
számára Európa-szerte következetes, mégis az igényekhez igazított képzéseket lehessen
kínálni. Ezek a segédeszközök és a nyolc változó a meglévő képzések és a szektorbeli
igények értékelésére is felhasználhatók, ezáltal pedig együttműködésre épülő európai
dimenzióban létrejövő jövőbeni képzési programokat ösztönözhetnek.
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