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A kiadvány az Erasmus+ Stratégiai Partnerség a személyes életvezetési képességek fejlesztéséért a
hátrányos helyzetű régiókban c. projekt (azonosító: 2017-1-HU01-KA201-036045) keretében készült. A
projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az
Európai Bizottság nézeteit.
A kiadványt a Katház Közhasznú Nonprofit Kft (Szeged), az Akademie Klausenhof (Hamminkeln) és a
Socialna Akademija (Ljubljana) szakmai csoportja készítette.
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1. Bevezetés
Az Olvasó a három éven át tartó, MotivAction elnevezésű stratégiai partnerség keretében megvalósult
szakmai oktatási együttműködés eredményét tartja a kezében. A KatHÁZ Közhasznú Nonprofit Kft. (Szeged,
Magyarország), az Akademie Klausenhof (Hamminkeln, Németország), a Socialna Akademija (Ljubljana,
Szlovénia), valamint a West University of Timisoara (Temesvár, Románia) gondolkodtak és dolgoztak
együtt a Pénzügyi tudatosság és vállalkozói ismeretek: a személyes pénzügyektől a vállalkozásindításig.
Tréningek a középiskolás korosztály számára című tananyag létrehozása érdekében, ami a MotivAction
kiadványsorozat harmadik eleme. A korábban megjelent első rész önismereti és személyiségfejlesztő
tréningekkel, míg a második rész középiskolásoknak szóló pályaorientációs képzésekkel foglalkozott.
Az anyag két képzeletbeli úton vezeti végig az Olvasót. Az első a személyes pénzügyek útja, ami olyan
tudás és jártasság megszerzésében hivatott támogatni a középiskolásokat, mely stabil pénzügyi alapokat
biztosít számukra felnőttkorukra. A tréningek tinédzserek számára is érthető nyelven világítanak rá a
gyakorta tabunak tekintett pénzügyi alapfogalmakra, csapdákra és összefüggésekre. A második út
vállalkozásalapítással és vállalkozásvezetéssel kapcsolatos ismeretanyag átadására összpontosít,
melyben a résztvevők konkrét ötleteket, tanácsokat kapnak tapasztalt üzletemberektől. Eme ismeretanyag
átadása vállalkozói készségek fejlesztésével zárul.
A MotivAction project célkitűzéseivel összhangban a pénzügyi tudatosság és az alapvető vállalkozói
készségek megszerzését a felnőtté válás fontos részének tekintjük, minthogy elengedhetetlenül szükséges
ahhoz, hogy felnőttként sikeres és proaktív életet éljünk. A képzéseinken átadott tudás segíti a fiatalokat
abban, hogy önállóan és függetlenül lépjenek fel a munkaerőpiacon, és ahelyett, hogy álláslehetőségekre
várnának, képesek legyenek kezükbe venni saját jövőjük megteremtését.
A középiskolásoknak szóló pénzügyi tudatosság és vállalkozói ismeretek képzésnek három alternatív
verziója született, melyeket a kurzusok mikró- és makróterve mutat be részletesen. Ezen túlmenően a
képzésvezetők összegyűjtötték a megvalósítás tapasztalatait, melyeket javaslatokká formálva nyújtanak
segítségül hasonló jövőbeni képzések megszervezéséhez.
Reméljük, ez az anyag hasznos lesz minden olyan tanár, tréner és ifjúsági vezető számára, akik célul
tűzték ki a fiatalság pénzügyi tudatosságának fejlesztését. Ennek során olyan készségekre is szert tesznek
a fiatalok, melyek segítségével képessé válnak arra, hogy ötleteiket vállalkozási formában váltsák valóra.
Végül, az elkészült kiadvány olyan civil szervezetek számára is hasznos lehet, amelyek középiskolások
számára terveznek vagy szerveznek pénzügyi tudatossággal és vállalkozói ismeretekkel foglalkozó
képzéseket.
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2. Elméleti háttér
A fejezetben a MotivAction program keretei között, a középiskolai diákok számára kialakított pénzügyi
tudatosság és vállalkozói ismeretek képzés közös keretrendszerével ismerkedhetünk meg. A képzések
két fő fókusszal rendelkeztek. Először, a személyes pénzügyek és a pénzügyi tudatosság témájával
foglalkoztunk, azért, hogy a fiatalokat segítsük abban, hogy felnőttként lehetőleg stabil és kiszámítható
pénzügyi alapokkal és tudással rendelkezzenek. Másodszor, tovább lépve, a vállalkozói ismeretek
témakört vettük górcső alá: a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos tudással, illetve
a témához kapcsolódó kompetenciák fejlesztésével foglalkoztunk, végül a képzők konkrét tippeket és
tanácsokkal is ellátták a fiatalokat.

2.1. Pénzügyi tudatosság: személyes pénzügyek és alapvető
pénzügyi ismeretek
Mielőtt meghatároznánk a pénzügyi jártasság és a pénzügyi tudatosság fogalmát, fel kell ismernünk,
hogy különböző források némileg átfedésben lévő, de mégis igen különböző definíciókat kínálnak a
fogalomra. Jelen dokumentumban az Investopedia definícióját használjuk. Választásunk a vállalati
küldetésükben foglaltak okán esett rájuk: “...hogy a pénzügy és a befektetés könnyebben érthető legyen,
valamint minden szerepeltetett definíció tényeken is alapuljon, de egyben egy barátságosabb, hétköznapi
nyelven is elérhető legyen.”
Szóval mi is az a pénzügyi jártasság és a pénzügyi tudatosság? “Különböző pénzügyi készségek megértése
és hatékony alkalmazása, úgy mint a személyes pénzügyek, költségvetés és befektetések menedzselése.
A pénzügyi jártasság segíti az egyén önfenntartóvá válását, hogy pénzügyi stabilitásra tehessen szert.”
A pénzügyi tudatosság magában foglalja a hatékony pénzügyi tervezést, az adósságkezeléstől a költési
szokások követésén át, a jövő tervezésig és a hozzá kapcsolódó költségvetés felállításáig (pl. nyugdíjelőtakarékossági befektetés). Felöleli a különböző bevételi források felismerését, a kamatszámítási
ismereteket, illetve a biztosítás és a befektetés közti különbségek megértését egyaránt. A felsorolt
példákkal épp csak a felszínét érintjük a pénzügyi tudatosság által lefedett területeknek, hiszen annyi
minden tartozik ide, hogy az ember el kell gondolkodjon azon, tulajdonképpen mikor is nevezhetünk
valakit pénzügyileg igazán tájékozottnak? Figyelembe véve, hogy nem dolgozunk mindannyian pénzügyi
területen, mi is az, amit egy pénzügyi értelemben vett hétköznapi embernek tudnia kell?
Itt most nem azokra az egyénekre fókuszálunk, akik mások pénzét kezelik, hanem akik a saját pénzüket
menedzselik. A pénzügyi jártasság ezen része a személyes pénzügyekhez tartozik. A személyes pénzügy
kifejezés a személyes nézőpontra utal – ami az egyiknek működik, nem biztos, hogy a másiknak is
működni fog. A könnyebb megértés kedvéért, a témakört további 5 kategóriára bonthatjuk.
•• Általános: aktív és passzív, bruttó és nettó bevétel közötti különbségek megértése, bevételek
és kiadások nyomon követése, a megtakarítások fontossága, a költség, ár és érték közötti
különbségek, jogok és kötelezettségek az adózást illetően (adófizetés, adókedvezmények, adók
mértéke), mi az infláció és a defláció, mi a pénz időértéke stb.
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•• Bankolás és hitel: a bankok szerepének megismerése, okos és rossz hitelfelhasználás, a kredit
és debit kártya közötti különbség, hogyan nyissunk bankszámlát, hogyan használjuk a mobil/
online bankot és az ATM-et, kölcsön vs. lízing stb.
•• Befektetések: a saját kockázatvállaló képességünk határainak ismerete, különböző befektetési
formák megismerése, (melyiknek mi az előnye, veszélye), miért adnak el a cégek részvényeket,
hogyan vegyünk és adjunk el részvényeket, mi az a kötvény, mi az a kölcsönös befektetési alap,
ETF befektetési alapok, mi az a kriptovaluta stb.
•• Biztosítás: kockázatkezelési módok megismerése, a spekuláció és a biztosítás közötti különbség,
mikor kössünk biztosítást, kötelező és választható biztosítások, kik azok az oddsmesterek és
biztosítási szakértők, mi az az engedményezés stb.
•• Nyugdíjazás & jólét: a nyugdíj fogalmának megértése, nyugdíj-előtakarékossági terv felállítása,
hogyan tehetünk szert munkanélküli és egyéb állami támogatásokra
Különböző források különböző kategóriákat használnak. A Személyes Pénzügyek elnevezésű EdX
platformon megszervezett kurzus például 4 kategóriát használ: befektetés, hitel, biztosítás, nyugdíj.
Az ilyen típusú kurzusok nagyon hasznosak lehetnek a pénzügyi világ szélesebb körű megértésében,
ugyanakkor nagyon országspecifikusak. Ezért, ha pénzügyekről beszélünk, érintenünk kell a jog témakörét
is. A jog szabályozza az adók mértékét, ami országról országra változik, a jövedelemadótól az ÁFA-ig, vagy
meghatározza, mennyi adót kell fizetned, ha külföldön dolgozol. Így a törvényben meghatározott, az
egyént érintő specifikus kötelezettségek és jogok ismerete is a pénzügyi jártassághoz tartozik.
Miért fontos, hogy a fiatalok betekintést nyerhessenek a pénzügyi témákba, kérdésekbe?
Mindenekelőtt, ezek a témák átszövik és meghatározzák az ő életüket is. a képzésen szerzett tudás
és képességfejlesztés remélhetőleg hozzájátul ahhoz, hogy felnőttként pénzügyileg stabil és amennyire
lehet, biztonságos lábakon álljanak. A képzéseket szervező partnerekként úgy láttuk, hogy a legtöbb
középiskolás korú fiatal nincs tisztában az alapvető pénzügyi / pénzzel kapcsolatos fogalmakkal. Például,
fogalmuk sincs róla, hogy mi az a valuta vagy deviza, mit jelent az, hogy névérték vagy THM, nem tudják,
mit csinál a jegybank és miért fontos a jegybanki alapkamat. Nincsenek tisztában azzal, hogyan kell egy
hitel kamatát kiszámolni! Nem tudják, mi a különbség bankkártya és hitelkártya között, vagy a bruttó és
a nettó bér közötti különbséget sem ismerik. És ez óriási probléma!
Ezek a fiatalok lassan kilépnek a munkaerőpiacra és ugyanúgy bérből és fizetésből fognak élni, mint
rengeteg felnőtt, így fontos volna, hogy tisztában legyenek a pénzzel kapcsolatos alapokkal. Érdemes
egyébként megjegyezni, hogy sokszor a felnőttek sincsenek tisztában az itt említettekkel, ami szintén
gond, hiszen hiszen a fiatalok hozzák magukkal az otthoni mintákat. Vagyis, ha apu megvette a 7-es
BMW-t, de közben a villanyt kikapcsolták, mert nem tudjuk fizetni, ezért pedig állandóan a telefont
nyomkodja és a „barátait” hívogatja, hogy adjanak neki kölcsön, akkor ez számára teljesen természetes
lesz, ő is így fog csinálni, ha felnő, hisz így kell élni az életet.
A fiataloknak, ha nem változik a helyzet, fogalmuk sem lesz róla, hogy miért lenne fontos, hogy legyen
legalább 6 havi tartalékuk, vagy például miért lenne fontos, hogy gondoskodjon nyugdíjas éveiről most,
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amíg keresőképes. Nem érti majd, ha valaki azt mondja neki, hogy ne vegyél 40 milliós házat, úgy, hogy 5
millió önerőd van és a többi 35-re felveszel 20 éves futamidejű, változó kamatozású hitelt. Azt sem tudják,
mi az, hogy változó vagy fix kamatozás, fixen belül, hogy hány éves kamatperiódusra nézve, arról már ne
is beszéljünk. Helyette inkább bérelj ingatlant és takaríts meg, hogy egyszer legyen elég önerőd. De hát az
ugye ablakon kidobott pénz. Nos, a tréningek során ezt a sokat emlegetett közhelyet is tisztáztuk, érdekes
volt látni az arcokat, mikor kiszámoltuk mit is hívunk ablakon kidobott pénznek, amikor a bérleti díj egy
lakásra Magyarországon pl. 60.000 Ft havonta, viszont, ha megvesszük, akkor a hitel kamata meg éppen
80.000 Ft havonta. És ez utóbbival el is adósodtunk 20 évre, vagyis akkor is fizetni kell a törlesztőrészletet,
ha esik, ha fúj, 20 teljes évig. A fiatalok számára a húsz év szinte semminek tűnt első hallásara- azonban
mikor a tréner elmondta, hogy a résztvevők eddig nem éltek még annyit, akkor máris más megvilágításba
kerül az időfaktor. Probléma, hogy gyakran nem tudják felmérni egy hitelfelvétel pénzügyi vonatkozását,
és azért, mert mások azt mondták (barátom, pénzügyi tanácsadóm, banki ügyintéző) fel fognak venni
olyan hitelt, amely visszafizetésének csekély esélye van, de ami a legszomorúbb, hogy amire semmi
szüksége.
Manapság a legnagyobb probléma az, hogy az emberek olyan dolgokat vesznek meg, amiket nem
engedhetnek meg maguknak, olyan pénzből, ami nem az övék, hogy olyanokat nyűgözzenek le, akiket még
csak nem is szeretnek. Így a tréning során nem csupán pénzügyi ismeretek átadására fókuszáltunk, hanem
szemléletformáló jelleggel megpróbáltuk megértetni a résztvevő fiatalokkal, hogy milyen bizonytalan,
kiszolgáltatott, pénzügyileg instabil világban élnek, ahol a fogyasztás a legfőbb és legelismertebb emberi
érték és mindennek a mértékadója. Ez pedig nem egészséges!
Összegezve, a képzések során fokozott figyelmet fordítottunk a szemléletformálásra, valamint arra is,
hogy lerántsuk a leplet néhány gyakori, pénzzel kapcsolatos tévhitről, illetve arról a csalóka boldogsáról,
amit pénzen vásárolhatunk. Mindez világosan látszik pl. a képzések során ismertetett 6+1 pénzügyi
csapda kapcsán, amelyek segítségével a résztvevők sok bajtól megkímélhetik magukat mind a személyes
pénzügyek, mind egy esetleges vállalkozás kapcsán. A könnyebb alkalmazhatóság érdekében, a trénerek
minden csapda kapcsán egy konkrét tanácsot is megfogalmaztak.
Az elhangzott tanácsok
1) Azt hiszed, biztonságban vagy, pedig ennél nagyobb bizonytalanságban sosem élt az ember!
Az egész pénzügyi rendszer fikcióra épül! Mi az a kamat? Mi az, hogy árfolyam? Mi az a számlapénz? Mi
a betétbiztosítás? Mi az a névérték? Ezek mind kitalált fogalmak, vagyis ha ezeket az emberek nem találják
ki és egyetemlegesen nem fogadják el, hogy márpedig ezek léteznek és ezek olyan fundamentumok,
amelyek meghatározzák az életünket, akkor ezek nem léteznek. A kamat nem egy létező dolog. A
COVID-19 létező dolog, mert bár nem látjuk, attól még létezik. Kamat ma van, de mi van akkor, ha holnap
úgy döntenek a megfelelő döntéshozók, hogy holnaptól nincs kamat? Nem létezik. Megtörténhet? Ki
tudja… Mindenesetre érdekes események tanúi lehetünk, pont most. amikor ez a képzés megvalósul, a
világjárványt szemlélve és túlélve, annak gazdasági hatásait egyelőre még csak találgatva. Azt mondjuk, a
pénznek értéke van? Persze, névértéke. De egyébként némi fűtőértéke, talán. És ha holnap azt mondják,
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hogy az 1.000 Ft-os bankó semmit nem ér? Vagy ma kapsz érte 5 kiló kenyeret és egy hét múlva már csak
egy kilót? Megtörténhet? Már meg is történt! (lásd. pl. magyar pengő)
Tanácsom: Sose feledd, a rendszer fikciókra épül és emiatt iszonyúan bizonytalan. Senki, de senki nem
tudja Neked megmondani, hogy mi lesz holnap.
2) Azt hiszed, tudod jól, hogy mennyibe kerül az élet.
Tipikus probléma, hogy a középiskolásoknak fogalmuk sincs arról, hogy valójában mennyibe is kerül az
élet, a megélhetés. Itt egyénileg mindenkit megkértünk, hogy írjon le egy lapra egy számot, hogy szerinte
hány forintba kerülne neki az élet havonta, ha egyedül tartaná el magát. Aztán megkértem őket, hogy
írják le egy lapra, hogy mit gondolnak, mennyi lesz az első nettó fizetésük, amikor munkába állnak. Aztán
megkértem őket, hogy írják le, hogy akarnak élni majd 15 év múlva, milyen életkörülmények között.
Milyen házban, milyen kocsival, hova járnának nyaralni…stb. Végül megkértem mindenkit, hogy szedje
össze egy lapra, hogy pontosan milyen tételeket kellene fizetnie magának, ha ő egyedül élne, nagyjából
ugyanolyan körülmények között, mint most. Sok tétel felkerült a listákra, még több viszont nem. A feladat
és az összesítés végén jól kirajzolódott a probléma: a fiatalok megközelítőleg sem tudják megsaccolni,
mennyibe kerülne az élet nekik 1 hónapra, ehhez képest azt sem tudják, hogy mi lenne a számunkra
megfelelő fizetés és egyébként az reális lehet-e jelenleg pl. Szegeden, Magyarországon. Valamint,
megdöbbentő matek jött ki a végére, hogy ha 15 év múlva elérni kívánt életszínvonalat szeretnék
megvalósítani, akkor ahhoz mennyit kellene keresniük és félretenniük. Most már tudják, mennyibe kerül
az élet igazából.
Tanácsom: Legyél tisztában azzal, hogy mennyibe kerül az élet. A toll és a kockás papír csodákat tehet
és tragédiáktól menthet meg!
3) Azt hiszed, tudod, hogy mire van szükséged.
Óriási gond, hogy az emberek nem tudnak különbséget tenni szükséglet, igény és vágy között. Az emberek
a vágyaik szerint akarnak élni, holott a szükségleteket kellene figyelembe venni és a lehetőségekhez
képest ezekhez rendelni az igényeinket. A vágyak a meggondolatlan hitelek és eladósodás kiváltói. És
ráadásul ez egy 22-es csapdája, vagyis inkább a luxus csapdája. Ugyanis a történelem egyik vastörvénye,
hogy a luxusból előbb-utóbb alapszükséglet lesz, ami új kötelezettségekkel jár. Ha az emberek egyszer
hozzászoktak egy bizonyos luxushoz, attól kezdve magától értetődőnek tekintik azt. Elkezdenek számolni
vele. Végül elérnek egy pontra, ahol már nem is tudnak meglenni nélküle.
Tanácsom: Kerülj tisztába a szükségleteiddel; és az igényeidet ne a vágyaidhoz, hanem a
lehetőségeidhez igazítsd!
4) Azt hiszed, egy csapat vagytok, közben egymás ellen játszotok.
Tisztáztuk a banki tanácsadó, a független pénzügyi tanácsadó és a bróker tevékenységét, érdekeit, azt,
hogy pontosan miből is származik az ő keresetük, mi az ő céljuk, mennyire érdekük a mi szükségleteinkhez
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és lehetőségeinkhez képest valódi megoldást kínálni…stb. Természetesen nem az ördög maga az összes
pénzügyi közvetítő, de jó tisztában lenni azzal, hogy amikor ezek a ”szakemberek” valamit ajánlanak,
akkor az nem feltétlenül biztos, hogy valóban az ügyfél legjobb érdekével van összhangban.
Tanácsom: Legyünk óvatosak és rendkívül körültekintők, amikor pénzügyi közvetítőtől kérünk, avagy
inkább kapunk kéretlen tanácsot!
5) A tervezés hiánya
Magyarországon az emberek többsége nincs felkészülve egy váratlan eseményre, de ami a legrosszabb,
hogy a várhatóra sem készülünk fel, vagy nem időben. Ez pedig a pénzügyi tudatosság egyik legfontosabb
része. Tervezés, időben.
Tanácsom: Mindig tervezz az életed minden területén, így a pénzügyekben is. Ez a hosszú, kiegyensúlyozott
és stressz- (avagy adósság)mentes élet titka.
6) Mi a gond a (lakossági) hitellel?
Mi tartaja életben a hitelt? Az a tény, hogy mindenki örül neki:
––

a fogyasztó örül neki, mert olyan dolgokat tud megvenni, amire egyébként nincs pénze

––

a kereskedő, a vállalatok örülnek neki, mert többen megveszik a terméküket, szolgáltatásukat

––

a bankok örülnek neki, mert a hitelezésből élnek

––

az állam is örül neki, mert nő a fogyasztás, a belső kereslet, ez hajtja a gazdaságot előre, több lesz
az adóbevétel (áfa, TAO, járulékok)

Akkor mégis mi a gond a hitellel?
––

Nem vagy képes azt sem megjósolni, mi lesz holnap, nemhogy 25 év múlva. Fogalmad sincs.
Olyan kiszolgáltatott vagy, hogy jobb, ha bele sem gondolsz, mert úgy megijedsz, hogy élni sem
lesz kedved.

––

Azt hiszed, van némi rálátásod a helyi gazdasági környezetre és ebből tudsz kalkulálni a jövőre.
Egyrészt fogalmad sincs róla, hogy min és legfőképp kiken múlik a helyi (nemzeti) gazdasági
helyzet alakulása, illetve már rég nincs olyan, hogy nemzeti gazdaság, csak globális, hiszen olyan
kiterjedt a nemzetközi politikai, gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi hálózat, hogy az egész egy
óriási dominójátékhoz hasonlít, nem tudod magad kizárni a nemzetközi következményekből
(lásd 2008-as amerikai hitelválság vagy a jelenlegi COVID-19).

––

Nincs a befolyásolási körödben, hogy mi fog veled történni, viszont a hitel törlesztőjét fizetni kell,
bármi is legyen.

Tanácsom: Röviden, takarékoskodj és oldd meg az életed saját erőből, nem pedig hitelből. (A vállalkozás
más, ld. később!)
+1) Csapda: a pénztől várod a boldogságot
Miért nem boldogok az emberek?
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1) Mert arra a 10%-ra koncentrálnak, ami nem jó az életükben, a másik 90% helyett.
2) Mert mindennel kapcsolatban elvárásaik, sőt, sokszor irreális elvárásaik vannak (megnyerem a
lottót) és az élet nem úgy alakul, emiatt pedig csalódottak lesznek.
3) Nincs rendben az önbecsülésük. Ha te nem szereted magad, akkor hogy várhatod el ezt mástól?
Tanácsom: Ne várd az élettől a boldogságod, hanem jöjj rá végre, hogy boldog vagy.
Már az vagy. Szeresd önmagad, értékeld, amid van és ne támassz irreális elvárásokat az élettel szemben.
(Ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek álmaid vagy céljaid!)
Az itt bemutatott konkrét tanácsok mondanivalója és szellemisége valamennyi képzésen megjelent,
míg a magyar tréningen önálló képzési blokk keretei között hangzottak el.
A személyes pénzügyek területéről tovább lépve, a vállalkozói ismeretek, készségek és attitűdök témáját
mutatjuk be. Melyek azok az elméleti alapvetések, amelyeket figyelembe vettünk a téma feldolgozása és
a képzések kidolgozása során?

2.2. Egy szinttel feljebb: vállalkozói ismeretek, készségek és
attitűdök
Ha a személyes pénzügyek szintjéről eggyel feljebb lépünk, akkor a pénzügyi tudatosság és jártasság
már a vállalkozói környezetre fókuszál. Nem arról a speciális tudásról van szó, amire egy könyvelőnek
vagy egy pénzügyi jogásznak szüksége van, hanem arról, amikor vállalkozói vizekre evezünk és a saját
vállalkozásunk pénzügyeit kezeljük. Például, hogy hogyan igényelhetünk vállalkozói hitelt, hogyan
vezessünk mérleget, mik azok a befektetési eszközök, hogyan határozzuk meg egy szolgáltatás vagy
termék árát stb.).
A vállalkozói ismereteknek szentelt képzési blokkok kettős céllal rendelkeznek. Egyrészt, szerettük volna
felhívni a résztvevők figyelmét egy, a vállalkozáshoz, vállalkozói léthez kapcsolódó fontos tudományterület,
mégpedig a pszichológia szerepére. Másrészt, a pszichológiai megállapítások (mint általános alap) mellett,
szerettünk volna ebben a témában is konkrét tippekkel és tanácsokkal ellátni a részvevőket.
Lássuk az első témát, azaz néhány, a vállalkozás indítása és működtetése, illetve a vállalkozói lét
szempontjából fontos pszichológiai megállapítást. Természetesen, nem újkeletű dolgokról van szó akkor,
amikor azt állítjuk, hogy a pszichológia fontos szerepet játszik a vállalkozások elindítása és még inkább,
működtetése kapcsán. Mégis, nagyon fontosnak tartottuk, hogy időt szánjunk a téma feldolgozására
a tréningeken, mert az előkészítés során azt tapasztaltuk, hogy a középiskolás fiatalok legnagyobb
része kontextus és általános keretek nélkül gondol a vállalkozás témakörére. Így sem a személyes
pénzügyekkel való kapcsolódási pontokról, sem pedig a fogyasztás, a fogyasztói szokások szerepéről
nem gondolkodnak el.
Így, a vállalkozói ismereteknek szentelt képzési blokkokban a következőkkel szerettük volna
megismertetni a fiatalokat:
•• Nem tudjuk megfelelően irányítani a pénzügyeinket anélkül, hogy tudnánk, pontosan hogyan is
viszonyulunk a pénzhez.
10

Pénzügyi tudatosság és vállalkozói ismeretek:
a személyes pénzügyektől a vállalkozásindításig
Tréningek a középiskolás korosztály számára

•• Nem tudjuk megfelelően menedzselni a költéseinket sem anélkül, hogy tudnánk, miért vásároljuk
meg azt, amit megveszünk.
•• Nem tudjuk növelni a megtakarításainkat a hirtelenségünk kontrollálása nélkül, illetve, ha nem
tudjuk a jövőbeni énünket előtérbe helyezni a jelenlegi énünkkel szemben.
A pszichológia egyik részterülete, a viselkedési közgazdaságtan, választ ad mindezen kérdésekre.

2.2.1. Viselkedési közgazdaságtan: a pénzzel kapcsolatos döntéseink és
érzéseink
Hogyan vegyük rá az embereket, hogy jobb döntéseket hozzanak életük során? Hogyan tudjuk rávenni
őket, hogy egészségesebben táplálkozzanak, sportoljanak, szavazzanak a következő választáskor, vagy,
hogy egyszerűen csak elég pénzt tegyenek félre ahhoz, hogy kihúzzák magukat az adósságaikból? Itt
lép képbe a viselkedési közgazdaságtan. Az elnevezés megtévesztő lehet, de azt mondhatjuk, hogy
olyan viselkedési formákról van szó, amelyeknek gazdasági kihatásai vannak (mind az egyén, mind a
társadalom számára).
Például, ha az emberek egészségtelenül táplálkoznak és nem sportolnak rendszeresen, hajlamosabbak
lesznek a kardiovaszkuláris betegségekre, a cukorbetegségre és az elhízásra: mind egyénileg, mind a
társadalom szintjén megfizetjük az árat. Az egyéni ár, hogy több táppénzt veszünk ki, kevésbé vagyunk
produktívak, kevesebb az energiánk és rosszabb életszínvonalon élünk, míg a társadalmi ár, hogy több
fedezetre van szükség a betegségek kezelésére vagy a munkából való kiesés fedezésére stb.
A viselkedési közgazdaságtan összetett módon kapcsolódik a pszichológiához, valójában az emberi
viselkedést tanulmányozza, vagy másként fogalmazva, az emberi ítélőképességgel és a döntéshozatal
mechanizmusával foglalkozik. Használhatjuk arra, hogy egészségesebb életviteli döntésekre ösztönözzünk
valakit, de az ellenkezőjére is. A cégek ugyanezeket a megfontolásokat alkalmazzák termékeik
értékesítésénél, akár azoknál is, amelyek kardiovaszkuláris betegségeket és elhízást okozhatnak és
lecsapolják a pénztárcánkat.
A nudge-elmélet a döntési architektúra koncepcióra utal. A Practitioner’s Guide To Nudging1 kitűnő
példát hoz erre. Három kávézó szeretné csökkenteni a diákok által fogyasztott egészségtelen ételek
mennyiségét. Egyikük egy az egyben beszünteti, a másik “adót” szab ki az egészségtelen termékekre.
A harmadik megváltoztatja a termékek elhelyezését, magasan lévő és hátsó polcokra helyezve az
egészségtelen ételeket, ahol kevésbé láthatóak és elérhetőek. Ugyanaz a cél, de merőben más a
megközelítés. Az első elveszi a választás lehetőségét, a második pénzügyi jutalommal motivál, a
harmadik pedig a terelés stratégiáját használja fel arra, hogy a diákok viselkedését kiszámítható módon
megváltoztassa, korlátozások vagy pénzügyi (gazdasági) következmények nélkül.
Talán komolytalannak tűnik, hogy pont a harmadik kávézó eljárása talál célba, de a kutatások mégis ezt
igazolják. Könnyebb félretenni pénzt, ha a környezetünk óvatosan úgy van felépítve, hogy az finoman a
1

Ly, K., Mažar, N., Zhao, M. and Soman, P. (15.3.2013). A Practitioner’s Guide to Nudging. Rotman School
of Management, University of Toronto. Obtained from http://www-2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/
GuidetoNudging-Rotman-Mar2013.ashx.pdf
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spórolás felé tereljen. Mint ahogy könnyebb felesleges cuccokat vásárolni, amikor a szupermarketeket
kimondottan úgy tervezték, hogy több vásárlásra késztessenek. Ha rálátásunk van arra, hogy mi
ösztönöz egyre több és több vásárlásra, az javít a pénzügyi helyzetünkön. Nem tudunk félretenni és
nem tudjuk befektetni a megtakarításainkat, ha minden pénzünket elköltjük. A költési szokásainkat a
környezetünk apró változásai befolyásolják. Az egészséges költési szokások egészségesen tartják az
anyagi helyzetünket is. Ha egy nap kihagyjuk a fogmosást, még nem történik semmi, ha nap mint nap
kimarad, a szuvasodás gyakorlatilag elkerülhetetlen. Végső soron nem vagyunk más, mint a szokásaink
gyűjteménye.
A viselkedési közgazdaságtan alapjainak felvillantása után következzen a vállalkozói ismeretek és
attitűd kicsit konkrétabb, kézzel foghatóbb megközelítése. Továbbra is szem előtt tartva a pszichológia
és a vállalkozás közötti fontos kapcsolódási pontokat, érdemes felidézni a magyar képzést tartó képző,
egyben sikeres magyar kisvállalkozó megállapításait, amelyeket a tréningen résztvevő fiatalokkal
konkrét tanácsok formájában is ismertetett. Itt a kiindulópont az alábbi volt: „A legtöbb vállalkozás már
a kezdetektől halálra van ítélve, mert egyszerűen nem vesznek figyelembe olyan alapvetéseket, melyek egy
sikeres vállalkozást ma meghatároznak, nem csak Magyarországon, hanem bárhol a világon.”
Melyek ezek az alapvetések, amelyeket figyelembe kell venni, ha sikeres vállalkozást szeretnénk?
Mindenekelőtt, fel kell figyelnünk arra, hogy a fiatalok nem szívesen vállalnak kockázatot és gyakran
nem tudnak mit kezdeni a kudarccal, bukásként élik meg, nem pedig fejlődési lehetőségként. Jóllehet,
a középiskolás fiatalok tele vannak álmokkal, ötletekkel, melyek megvalósításra várnak, sajnos a
környezet, amiben szocializálódnak, folyamatosan arra kondicionálja őket, hogy a kudarcokat messze
kerüljék el. Ha ez mégsem sikerül, akkor feldolgozni csak alig tudják, ezért kockázatkerülők. Hozzá
vannak szokva, hogy minden azonnal elérhető és rendelkezésre áll (internet, social media, globális
világ) így türelmük és kitartásuk finoman szólva is véges. De talán ami a legrémisztőbb, hogy szociális
érintkezésük szinte teljesen átterelődni látszik az online, virtuális térbe, kommunikációjuk teljesen
átalakul, leegyszerűsödik és digitalizálódik. Egész egyszerűen nem alakul ki bennük a társas kapcsolódás,
és ami a legfontosabb, a személyes együttműködés kompetenciája. Pedig a sikeres vállalkozáshoz
pont ezek ellenkezőjére van szükség: kockázatvállalás, kudarcokat megélni és tanulni belőlük, kitartás,
elkötelezettség, szorgalom és mindenek felett: együttműködés! Másodszor, a fiatalok fejében számos
olyan tévképzet, tévhit is él a vállalkozással és a vállalkozói léttel kapcsolatban, ami megakadályozza
őket abban, hogy sikeresek legyenek ezen a területen. A résztvevők támogatása, fejlesztése érdekében
a képzők konkrét tanácsokkal láttuk el őket.
1) Gondolkozz a vevő fejével!
Csak az számít, amit ő gondol a termékedről, szolgáltatásodról. Sajnos a legtöbb vállalkozás már ott
hibázik, hogy meg sem kéredzi a potenciális vevőjét, hogy neki mi a véleménye a termékről, hanem
egyszerűen kitalál valamit, amiről azt gondolja, hogy az jó. Márpedig 80%-ban nem jó, legalábbis annak,
akinek el szeretné adni, nem.
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2) Tudd, hogy ki a vásárlód!
Ugyanis legtöbbször téves vagy nem elég részletes a vásárlói célcsoport-meghatározás. A
vállalkozások zöme csak feltételezi, hogy pontosan kik is lehetnek a vásárlói, de nincs célcsoport
meghatározása vagy leírása, ami lehetetlenné teszi az innovatív fejlesztéseket és a hatékony
marketinget és értékesítést.
3) Találj meg minél több versenytársat!
Nehogy olyan naiv légy, hogy elhiszed, nincs egyetlen versenytársad sem. Jelenleg nincs olyan termék
vagy szolgáltatás a világon, amit még ne találtak volna ki (fel) vagy ne lenne minimum helyettesítő termék
rá. Tapasztalatunk szerint ez egy viszonylag egyedülálló nézőpont, és rengeteg vállalkozó elhiszi, hogy
teljesen egyedi, amit csinál. Aztán sajnos kiderül, hogy annyira mégsem egyedi és teljesen elhibázott
stratégiára vagy még rosszabb, elhibázott termékre épül a vállalkozása.
4) Ne mást akarj csinálni mit mások, hanem másképp!
Pont azért, mert már minden létezik a világon, nem az a cél, hogy a vállalkozásunkkal olyat csináljunk,
amit még más nem. Bátran csináljunk olyat, mint más is, csak csináljuk másképp.
5) Ne termékben vagy szolgáltatásban gondolkozz, hanem problémamegoldásban!
Egy terméknek vagy szolgáltatásnak mindig az a célja, hogy haszonnal bírjon a vevője számára. Vagyis
a vevő egy létező problémáját kell, hogy megoldja. Minél jobban ismerem a vevőmet és az ő problémáit,
annál sikeresebb lesz a termékem, vagyis a számára kínált megoldásom.
6) Specializálódj termékben és célcsoportban egyaránt!
Minél szűkebb, annál jobb. Ne mindenkinek akarjunk eladni, hanem pontosan tudjuk, hogy melyik
szűk körnek. Legyünk specialisták, ez számunkra is könnyebbség, mert egy területet és egy fogyasztói
csoportot kell csupán ismernünk, de azt nagyon.
7) Érzelmekre hass!
Az emberek nem racionális döntések alapján hozzák meg (vásárlási) döntéseiket, hanem érzelmi
alapon, így nekünk is ide kell célozni. Az emberi racionalitás vélelmezése – véleményem szerint – az
emberiség legnagyobb irracionalitása. Ha mi tényekkel akarunk valakit meggyőzni, az mindig sokkal
nehezebb, mintha az érzelmeire hatnánk. Persze a kettő nem zárja ki egymást, sőt. Ezt kell jól kombinálni,
és ami a legfontosabb, jól kommunikálni.
8) Magas minőség – Kedvező ár – Rövid szállítási idő háromszög, avagy ebből kettőt választhat a
vevő egyszerre.
A kérdés már régen eldőlt, a piac eldöntötte. Manapság csak magas minőséggel lehet versenyben
maradni és az idő sokkal fontosabb már, mint az ár. Vagyis ne akarjunk olcsók lenni, mert minőségi
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terméket és rövid határidővel olcsón nem lehet szállítani, vagy csak úgy, ha az nem lesz hosszú távon
rentábilis.
9) Árképzés, ahol a legtöbb magyar vállalkozás elvérzik.
Miért fontos a jó árképzés? Miért ne legyünk olcsók? Mert az árrésből fejlődünk, innoválunk. A profit
a termékfejlesztés alapja. Az árrés adja a befektetéseink és beruházásaink forrását, az új munkatársak
szerződtetésének lehetőségét, a meglévők bérének emelését. Vállalkozóként mindent az árrésből, a
profitból kell megoldanunk, szóval ne mondj le róla, főleg ne önként. Nem vagyunk olcsók!
10) Értékesítési attitűd: új vevő megszerzése helyett inkább fókuszáljunk a már meglévők
tudatosabb, jobb kiszolgálására.
Sajnos egy Magyarországon még igen elterjedt értékesítői felfogás, hogy a legfőbb cél az, hogy minél
több új ügyfelet szerezzünk. Nekünk a tapasztalatunk viszont az, hogy a már meglévő vevőkkel kellene
inkább többet foglalkozni. Miért?
––

mert őket már nem kell meggyőzni, hogy minket válasszanak, hiszen már vásárlóink

––

ő a legjobb referenciánk

––

automatikusan és önállóan fog ajánlani minket

––

nincs nála hitelesebb marketing eszközünk

––

nem kerül plusz költségbe (ha az ügyfélgondozást a működésünkbe alapvetésként állítjuk be)

––

3 minőségi ügyfél legalább 1 új ügyfelet hoz, akit nekünk már nem kell meggyőzni, ezt garantálom.
Mondjon valaki olyan hirdetési platformot, ami garantáltan 33%-os hatékonysággal működik. Én
nem tudok ilyet.

11) Versenytársak: hogy kezeljük őket, mit mondhatunk róluk és mit nem?
Két fő szabályt kell betartani:
1. Ne engedjük, hogy olyannal hasonlítsanak össze, aki igazából nem a versenytársunk.
2. Sose mondunk rosszat a valódi versenytársól, hiszen ő azért versenytárs, mert a miénkhez
hasonló kiváló terméket és szolgáltatást kínál. A mi feladatunk azt elmondani a vevőnek, hogy a
miénk az övéhez képest még miért jobb.
Konklúzió: A versenytárs becses kincs, mert ha nem lenne, akkor nem tudnánk kinél jobbak lenni.
Végül, érdemes kiemelni, hogy a vállalkozás működtetésével kapcsolatos kérdésekre is kiemelt figyelmet
fordítottunk. A vállalkozói tapasztalattal rendelkező képzők kiemelték, hogy személyes tapasztalatuk
szerint, manapság sokkal könnyebb egy vállalkozást elindítani és ehhez akár befektetőket is találni, mint
10 évvel ezelőtt. Ugyanakkor, sokkal nehezebb életben tartani az első 2-3 év után és a rentábilis működést
elérni, ahol a vállalkozás már befektetői tőkeinjekció nélkül is képes saját lábán járni és fejlődni. Nehéz
életben maradni a folyamatosan változó környezet, az állandó alkalmazkodási kényszer, a hosszú távú
tervezhetőség hiánya, a rendkívül kiélezett, sokszereplős globális piac és a zajos versenytársak, valamint
a bizonytalan gazdasági és politikai környezet miatt.
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2.3. A tréningek közös keretrendszere
Az előző fejezetekben felvázolt elméleti háttér ismeretében a következő alapvetésekben állapodtunk
meg a pénzügyi tudatosság és vállalkozói készégek fejlesztése c. tréningekkel kapcsolatban.
•• A tréningek kettős fókusszal rendelkezzenek: személyes pénzügyek és vállalkozói lét (ismeretek,
gondolkodásmód, készségek, attitűd)
•• Fontos rávilágítani a személyes pénzügyek és egy vállalkozás pénzügyei közötti összefüggésre. Ha
azt szeretnéd, hogy a vállalkozásod sikeres legyen és a pénzügyei rendben legyenek, akkor először
a személyes pénzügyek terén kell rendet rakni. Ezt az összefüggést és fokozatosságot a tréningek
felépítése, tematikája is tükrözze.
•• A helyi tréningek kidolgozása során tartsunk egészéges egyensúlyt a háttértudás bemutatása és a
konkrét gyakorlatok, feladatok (pl. üzleti terv készítése, sales szerepjátékok) között. A résztvevőket
lehetőség szerint konkrét tippekkel és tanácsokkal is lássuk el.
•• A személyes pénzügyek témáját szélesebb kontextusba illesztve tárgyaljuk: fordítsunk figyelmet
az életvezetésre és a kívánt életstílus, életminőség kérdéseire is. Továbbá, a pénzügyi tudatosság
témáját kapcsoljuk össze az önismeret és a pályaválasztás témaköreivel is.
Hátrányos helyzetű résztvevők és régiók
Ami a hátrányos helyzetű diákok és résztvevők meghatározását illeti, részben a korábbiakban használt definíciót
használtuk, részben pedig új elemekkel egészítettük ki. Így a hátrányos helyzetű diákok kifejezés alatt továbbra is
olyan fiatalokat értünk, akik a régoióban vagy az országban élő kortársaikhoz képest, bizonyos lehetőségekhez
nem vagy csak korlátozottan férnek hozzá. Melyek ezek a lehetőségek? Olyan képzések, kurzusok, közösségi
események vagy egyéb programok, amelyek támogatják a proaktív, autonóm, felelősségteljes felnőtté váláshoz
szükséges képességek és készégek fejlesztését, a társadalmi kihívások közepette.
Általánosságban:
•• A célcsoport tagjai kevés lehetőséggel rendelkeznek eredeti lakóhelyükön (falu, kisváros) a
továbbtanulási lehetőségeket illetően,
•• a partnerek működési területén nem volt hasonló komplex fejlesztést lehetővé tevő program (felnőtté
válás, jövő alakítása, karrierlehetőségek),
••

célcsoport tagjainak nem volt lehetősége a pénzügyi tudatosság, pénzügyi jártasság és vállalkozói
ismeretek témáival foglalkozni, hiszen ez nem része a közoktatás által lefedett tananyagnak,

•• a célcsoport tagjai egyáltalán nem, vagy csak alig kapnak személyre szabott támogatást a felnőtté válás
és a jövőt alakító döntések meghozatala során.
A helyi célcsoportokról elmondható továbbá, hogy:
•• A magyar diákok egy része kisvárosból és falvakból származik, ami azzal jár, hogy kevesebb lehetőségük van a továbbtanulás, a sport, a közösségi programok és az ifjúsági szervezetekben való részvétel
kapcsán.
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•• A szlovéniai résztvevők szintén kisvárosokból, vidékről érkeztek, az ezzel járó hátrányok az
alábbiak:
o

A kelet-szlovéniai statisztikai régióban élnek - ez a terület kevésbé fejlett, és kevesebb
munkalehetőséget kínál, különösen a városok vonzáskörzetén kívül.

o

Kelet-Szlovéniában az emberek nagyobb százalékban élnek a szegénységi küszöb alatt.

o

Szlovéniában a vidék kevésbé fejlett, a fiataloknak kevesebb választási lehetősége van
a formális oktatási rendszerben, és azon kívül is. Az iskolán kívüli tevékenységek, a
sportlehetőségek, az ifikörök száma korlátozott, és gyakran arra sincs mód, hogy ifjúsági
munkába kapcsolódjanak be.

o

Mivel a közösségi közlekedés Szlovéniában kevésbé fejlett, az itt élő fiatalok nehezebben
tudnak kimozdulni. Általában még nincs jogosítványuk, vagy ha van is, nem rendelkeznek
saját járművel.

•• A német résztvevők falusi/vidéki háttérrel rendelkeznek vagy nehéz szociális/anyagi körülmények között élnek, illetve szinte mindannyian második generációs bevándorló fiatalok.
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3. A képzés és a hozzá kapcsolódó szellemi
termék innovatív jellege
A MotivAction program innovatív jellemzői
•• Vegyes képzői csapat (1 mentor, 1 tréner): Ez a párosítás a szaktudás és a tapasztalat optimális
ötvözete, emellett könnyebben megközelíthetővé teszi a fiatalokat és környezetüket. Mindkét
képzőtípus előnyeit ki lehet használni anélkül, hogy hátrányokkal kellene számolni.
•• A mentorok életkora és a résztvevők életkora közel áll egymáshoz: A mentorok életkorát
tudatosan választjuk meg, hogy egy láncszemet tölthessenek be a résztvevők szülei és a kortárs
barátok között. Olyan segítők, akik még közel vannak a fiatalok világához, bele tudják magukat
képzelni a tanulók helyzetébe, és empatikusan reagálnak. A mentorok nem a nevelő vagy
utasítást adó szülőt testesítik meg, de tapasztalatot és bölcsességet tudnak átadni.
•• A MotivAction pénzügyi tudatosság ás vállalkozói ismeretek tréning egy háromalkalmas
tréningsorozat harmadik állomása: a képzések egymásra épülnek, mind a közös alapok, mind
pedig a résztvevők tekintetében, hiszen a három képzésen ugyanaz a fix csoport vesz részt.
•• Állandó összetételű csoportok a képzések és a mentortalálkozók alatt: A résztvevők együtt
vesznek részt a folyamatban, közösen élik meg a fejlődést, és épülnek egymás által. További előny,
hogy megvan a kölcsönös támogatás lehetősége, hogy elhagyhatók az időrabló ismerkedési körök,
és hogy nem kell folyton az újonnan jöttekhez igazodni (és újra felépíteni a bizalmat).
A pénzügyi tudatosság és vállalkozói ismeretek képzés innovatív jellemzői
•• Egyensúly a tudásátadás és a személyes tapasztalatok megosztása között. A tréning
résztvevői megismerkedhetnek a pénzügyi tudatosság és a vállalkozói ismeretekkel
kapcsolatos alapvető információkkal, egyúttal gyakorló vállalkozók személyes tapasztalatait is
meghallgathatják. Ez utóbbi tanácsok, tippek formájában történik.
•• Tanácsadás és személyes tapasztalatok megosztása: A magyar tréninget egy gyakorló
ületember, egy családi vállalkozás vezetője (+25 alkalmazott) tartotta, aki a szakma elismert
képviselője (Év Foglalkoztatója díj nyertese több éven keresztül stb.). A képzésen személyes
tapasztalatait, tanácsait is megosztott a résztvevőkkel.
•• A személyes pénzügyek és a vállalkozás keveredése: A személyes pénzügyek és egy
vállalkozás pénzügyeinek irányításában egy fontos, közös dolog van. A sikerhez mindkettőnek
jól szervezettségre van szüksége. Ez az alapja az anyagi szabadságnak és a virágzó üzletnek,
de mivel a pénzügy sokak számára ijesztő, gyakran nem foglalkoznak vele. A személyes
pénzügyek rendezettsége kitárja a vállalkozás kapuit azok előtt is, akik tartva az anyagi biztonság
elvesztésétől, nem mernek belevágni.
•• A pénzzel, személyes pénzügyekkel és a vállalkozással kapcsolatos tabuk ledöntése.
Számos mítosz és tévhit kering a pénzzel kapcsolatban, így sok fiatal azért nem foglalkozik a
kérdéssel, mert túl bonyolultnak tartja.
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o

A résztvevők támogatása érdekében az volt a célunk, hogy érthető formában, a diákok
nyelvén foglalkozzunk a pénzügyek és a vállalkozás témájával, illetve fényt derítsünk a
pénzügyek logikájára és a pénzügyi világ alapvető működési mechanizmusaira.

o

A tréningeken a diákok megismerkedhettek a téma megértéséhez szükséges alapvető (szak)
kifejezésekkel is.

o

Továbbá, a képzők konkrét információk segítségével oszlatták el az említett tévhiteket.

o

Végül, a képzéseken gyakorlati útmutató formájában segítettük a tanultak későbbiekben
való alkalmazását

•• A pénzügyi tudatosság témáit és a személyes pénzügyek rendben tartását az egészéges
önismeret témaköréhez kapcsolódva tárgyaljuk. A képzők a témát az életvezetés és a jövőbeli
életstílus kontextusába ágyazva tárgyalták. Szóba került továbbá a pénzhez való személyes
viszony és az értékek témája is.
•• A pszichológia szűrőjén keresztül bemutatott anyag: egyéni megközelítést tesz lehetővé, mert
ugyan mindannyian használunk pénzt, de mindannyian másként használjuk azt. Személyessé
teszi az üzenetet, ami segít az önkontroll gyakorlásában és a változás iránti motiváció hirtelen
megugrását eredményezi.
•• A viselkedési közgazdaságtan és a marketing bevonása: szokásokból tevődik össze az
életünk, amelyek a stabil anyagi helyzetet is meghatározzák. A pénzügy gyakran száraz témának
tűnik, de a viselkedési közgazdaságtan és a marketing segít relevánssá tenni. Ők az összekötő
híd a laikus számára élettelen témák és a való világ példái között.
•• Optimális kapcsolat a témában létező képzésekkel, valamint hiánypótló lehetőség.
A képzés ideális kapcsolatot jelent a témában létező, a közoktatásban leérhető és egyéb képzések
kínálata között. A képzés remek alakalom arra, hogy csökkentsük a fiatalok vállalkozási kedve
előtt álló akadályokat. Az üzleti tervet, amelyet sokan kulcsfontosságúnak tartanak a vállalkozás
sikere szempontjából, a vállalkozó személyével is kapcsolatba hozzuk. A szituációs játékok
bemutatják a vállalkozói lét előnyeit és hátrányait, valamint a mindennapi életre gyakorolt
hatását is.
•• Két innovatív koncepció a szlovén tréningen: az első eszköz nagyban támaszkodik az ikigai
koncepcióra, de önmagában is működőképes. A második eszköz lentről felfelé építkezik. Egy
korábbi projekt során dolgoztuk ki és ezidáig csak egy alkalommal használtuk.
Végül, a tréning a résztvevők számára hiánypótló és új élménynek tekinthető a következők miatt:
•• A tantervben nem szereplő témakörök érintése: a pénzügyi tudatosság és a vállalkozói lét
két olyan témakör, amivel az iskolák általában nem foglalkoznak, miközben jelentős szerepet
töltenek be mindennapi életünkben. A pénz egy mindannyiunk által használt eszköz, a
vállalkozás, mint hívószó, mégis ritkán kap magyarázatot. Az ezeket övező mítoszok leleplezése
mind az egyén, mind a társadalom jelentős hasznára válnak.
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•• Nemformális módszerek: Azon fiatalok számára, akik korábban nem vettek részt tréningeken, a
képzés új és megerősítő élmény, emellett új módszert jelenthet önmaguk kifejezésére. Továbbá,
a hétköznapokat magunk mögött hagyva, nemformális módszerek alkalmazásával különböző
szemléletmódokat lehet megismertetni a fiatalokkal. Nem kell aggódni amiatt, hogy amit valaki
elmond, abból később hátránya származik, mert a mentorok és trénerek biztonságos közeget
biztosítanak távol az iskolától és családtól.
•• Megtanulni tanulni és az önálló tanulás lehetősége: A résztvevőknek alkalmuk nyílik
megtanulni, hogyan tanuljanak hatékonyan. Nem kell reprodukálniuk, memorizálniuk és szóról
szóra visszaadniuk a tanultakat, ahogyan azt a merev iskolai keretrendszerekben szokás, hanem
szabadon vehetnek részt, próbálhatnak ki és teremthetnek új dolgokat.
•• Személyre szabott megoldások: A fiatalok problémáira nem általános és egységesített
megoldásokat ajánlunk, hanem konkrét, személyre szabott útmutatásokat. A fiatalok úgy érzik,
hogy komolyan vesszük őket is és a problémáikat is.
•• Élvezetes tanulás és az információk, készségek közvetlen alkalmazása: A szimulációs játék
segítségével a fiatalok stressz- és nyomásmentes környezetben, rögtön ki is próbálhatják a
tréningen szerzett ismereteiket és készégeiket (retorikai készégek, üzleti terv írása stb.).
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4. A tréningek leírása: közös alapok, helyi
igények és válaszok
4.1. A Katház Kft által szervezett tréning
A szegedi tréning két fő részből állt. Az első, rövidebb blokk az alapvető pénzügyi ismeretek
elnevezést kapta, melynek célja az volt, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek az életünket átszövő
és meghatározó pénzügyi vonatkozású kérdésekbe, illetve azok mögé, amennyire lehetséges. A blokk
fő célja az alapvető pénzügyi tudatosság és rendszerszemlélet kialakítása, mely magánszemélyként
és vállalkozóként is kulcstényező az anyagi biztonság és tudatosság kialakításához. A tréner olyan
alapvetésekre, buktatókra és sokszor tabunak vélt összefüggésekre világított rá, melyek megértése
elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a résztvevők felnőtt korukban – mikor saját maguk kell
gondoskodjanak magukról és később családjukról – pénzügyileg stabil és amennyire lehet biztonságos
lábakon álljanak. A képzés anyagát a konkrét, gyakorlatias megközelítés jellemezte mind a gyakori
pénzügyi csapdák, mind pedig a lehetséges megoldások bemutatása tekintetében.
Az első blokk témája és az alkalmazott szemléletmód egyúttal a képzés második, vállalkozói
ismeretekkel és készségekkel foglalkozó részét is előkészítette. A képző ugyanis arra törekedett, hogy
megvilágítsa a résztvevők számára, hogy min áll vagy bukik az, hogy sikeresek lesznek-e az életben
és ha vállalkozni szeretnének, akkor milyen területeket érdemes megvizsgálni és átgondolni indulás
előtt. A blokk tovább célja, hogy segítséget adjon a résztvevők számára ahhoz, hogy miként tudják
az ötletüket vállalkozási formában megvalósítani, miként tudják felmérni ötletük piacképességét,
elkerülni a tipikus vállalkozói buktatókat és megtalálni a termékük, szolgáltatásuk igazi előnyét, mellyel
sikeresen értékesíthetnek.
A második nap során elhangzottakat szimulációs játék formájában is kipróbáltuk. A résztvevők 3
csoportra bontva egy szimulációs gyakorlat keretén belül megalkották saját terméküket, amelyet a
képzés során megtárgyalt szempontok szerint alakítottak ki. Csapatonként egy szóvivő bemutatta
a saját terméküket a többi csapatnak, akik aztán értékelték annak piacképességét, eredetiségét és
innovatív jellegét. A gyakorlat során egyértelműen megmutatkozott, hogy a fiatalok abszolút értették,
hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni ahhoz, hogy várhatóan tényleg sikeres termékkel,
szolgáltatással és üzleti modellel tudjanak vállalkozásba kezdeni. Végül, afféle take-home üzenetként,
a képző személyes tapasztalatát és tanácsait is megosztotta egy vállalkozás sikeres működtetésével
kapcsolatban.
4.1.1. A célcsoport és igényei
•• A programra a 2019-2020-as tanévben eredetileg 54 diák jelentkezett. Közülük többen már az
első tréningen sem vettek részt (5-8 fő), illetve néhányan nem vagy nem teljes időtartamban
vettek részt a korábbi képzéseken.
•• A nagy létszám miatt, a résztvevőket két csoportra osztottuk. A csoportok összetétele állandó
volt a képzési alkalmak során, eltekintve az időközben lemorzsolódó 4-5 diáktól.
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•• A fiatalok 10-11. osztályba jártak, 4 különböző iskolából (típus, hely) érkeztek.
•• A diákok egy része ugyanabból az osztályból érkezett, így sokan előzetesen jól ismerték egymást.
•• A résztvevők között van kollégista, aki hétközben távol van az otthoni, eredeti környezettől.
A képzés kidolgozása során a célcosport következő igényeit vettük figyelembe:
•• A résztvevők legnagyobb része korábban sem a pénzügyi tudatosság, sem a vállalkozói
ismeretek témaköreivel nem találkozott. Így, a tréner alapvető információkat adott a
pénzügyi ismeretek területén: bankolás, pénzügyi rendszer, a rendszer működése stb. Emellett,
a vállalkozásindítás és a sikeres vállalkozói lét témáit szintén tárgyaltuk a képzés során.
•• A résztvevők sok tévhittel és klisével találkoztak korábban a témákat illetően. A tréner arra
törekedett, hogy világos, érthető képet adjon a pénzügyi tudatosság és a vállalkozói ismeretek
kapcsán, illetve eloszlassa a témát övező mítoszokat és tévképzeteket is.
•• A középiskolai diákok rengeteg ötlettel és álommal rendelkeznek, ami csak arra vár, hogy
megvalósítsák őket. A tréner igyekezett tanácsot és támogatást adni ahhoz, hogy ez sikerüljön is.
4.1.2. A tréning felépítése
Első nap: alapvető pénzügyi ismeretek
Idő

Tevékenység

Részletes leírás

17.00 - 17.15

Bevezetés, köszöntés

Jégtörők
Pénzügyi

alapvetések

tisztázása,

rendszerszemlélet

kialakítása.
––

pénzügyi

alapfogalmak

(bankjegy,

valuta,

deviza,

névérték, alapkamat stb.)

Pénzügyi alapvetések
17.15 - 18.15

tisztázása, rendszer
szemlélet kialakítása

––

a pénzügyi rendszer stabilitása, avagy instabilitása

––

szemléletmód a pénzügyekben: mi a pénz valódi értéke

––

hiperinflációs esettanulmányok (Weimari Köztársaság,
magyar pengő)

––

mennyibe kerül az élet? szimulációs feladat

––

szükséglet, igény, vágy közti különbségek, avagy miért
adósódunk el

––

mit várhatunk el, avagy mire számítsunk egy banki
ügyintézőtől

––

mit várhatunk el, avagy mire számítsunk egy független
pénzügyi tanácsadótól

––
18.15 - 18.30

mit várhatunk el, avagy mire számítsunk egy brókertől.

Szünet
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Tipikus hitelezési és életviteli csapdák, melyek miatt az
emberek eladósodnak és/vagy nincs megtakarításuk.
––

Eisenhower mátrix, a legnagyobb gond a tervezés
hiánya

––
18.30 - 19.30

miért nincs megtakarítása Magyarországon az emberek
felének

A hitel előnyei és

––

buktatói

saját tulajdonú ingatlan vs. bérlemény (mikor melyik a
jobb választás)

––

CSOK számolás: nem csak előnyei vannak!

––

mi tartja életben a lakossági hitelt

––

mi a legnagyobb gond a lakossági (fogyasztási, ingatlan,
hitelkártya) hitellel

––

milyen boldogságot remélhetünk a pénztől

Második nap: vállalkozói ismeretek
Idő

Tevékenység

Részletes leírás
A siker sokféle megközelítésének értelmezése, saját attitűdünk
feltérképezése.
––

a siker fogalmának tisztázása, vagyis kinek pontosan mit
is jelent a siker

09.00 - 10.30

Mi a siker titka?

––

tudás – készség – attitűd háromszöge, mint a sikert
megatározó faktorok

––

az egyik – ha épp nem a – legfontosabb fejlesztendő
készségünk: kommunikáció

––

a kommunikáció félreérthetősége adó és vevő oldaláról

––

a szavak ereje (nem mindegy mit és hogyan mondunk)

4 olyan terület, melyet vagy rosszul vagy egyáltalán nem
gondolnak át egy vállalkozás indításakor

10.30 - 12.00

Alapszabályok

1) Gondolkozz a vevő fejével (csak az számít, amit ő gondol a

a sikeres

termékedről, szolgáltatásodról)

vállalkozáshoz

2) Tudd, hogy ki a vásárlód (ugyanis legtöbbször téves vagy

1. rész

nem elég részletes a vásárlói célcsoport meghatározás)
3) Találj meg minél több versenytársat (és nehogy olyan naiv
légy, hogy elhiszed nincs egyetlen versenytársad sem)
4) Ne mást akarj csinálni mit mások, hanem másképp!

12.00 - 12.45

Ebédszünet
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Ha már megvan a tökéletes termék vagy szolgáltatás, akkor
hogyan tudjuk sikeresen értékesíteni is azt.
5) Ne termékben vagy szolgáltatásban gondolkozz, hanem
probléma megoldásban!
- ehhez kapcsolódó szituációs gyakorlat
6) Specializálódj termékben és célcsoportban egyaránt (minél
szűkebb, annál jobb)

12.45 – 15.45

Alapszabályok

7) Érzelmekre hass! Az emberek nem racionális döntések

a sikeres

alapján hozzák meg (vásárlási) döntéseiket, hanem érzelmi

vállalkozáshoz -

alapon, így nekünk is ide kell célozni.

folytatás

8) Magas minőség – Kedvező ár – Rövid szállítási idő háromszög,
avagy ebből kettőt választhat a vevő egyszerre
9) Árképzés, ahol a legtöbb magyar vállalkozás elvérzik. Miért
fontos a jó árképzés? Miért ne legyünk olcsók?
10) Értékesítési attitűd: új vevő megszerzése helyett inkább
fókuszáljunk a már meglévők tudatosabb, jobb kiszolgálására
11) Versenytársak: hogy kezeljük őket, mit mondhatunk róluk
és mit nem?

15.45 - 16:00

Szünet
A vállalkozásunk legyen élmény és szenvedély, különben
kudarc és kiégés lesz a vége.
––

Legyen egy MIÉRT-je a vállalkozásnak! Ne az legyen a
válasz a kérdésre, hogy miért csinálod a vállalkozásod,

16.00 - 17:30

Milyen vállalkozást

hogy a pénz miatt, mert akkor bukott vállalkozásod van,

érdemes csinálni?

ez csak idő kérdése, de bekövetkezik, illetve sose lesz
igazán sikeres vállalkozás.
––

Hogy találd meg azt, amivel foglalkozni szeretnél
vállalkozás szinten? (Szeretem csinálni, jól tudom csinálni,
megfizetnek érte és a világnak szüksége van rá.)

17.30 - 18:00

A két tréningnap
összegzése, kérdezzfelelek
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4.2. A Socialna Akademija által szervezett tréning
A Socialna Akademija a következő két eszközt használta a pénzügyi tudatosság és a vállalkozói ismeretek
feldolgozása során.

4.2.1. Ismerd az utad
A koncepció a japán ikigai szóra épül, ami annyit jelent, hogy “a létezés értelme”. Az élet értelmének
megtalálása személyes dolog, mivel mindnyájunkat más törekvések tesznek teljessé. Az ikigai koncepció
egy olyan szűrőeszközzé alakult át, amely segít rátalálni a helyes útra az életünkben (munkánkban)2. Sok
fiatal találja magát szemben manapság a választási lehetőségek bőségének problémájával. A boltban
lévő tucatnyi különböző ízű joghurttól a tucatnyi különböző egyetemi programig, egyre nehezebb a
választás. Ennek eredményként egyre nehezebb elégedettnek lenni választásunkkal, amikor mindig
várhat ránk valami jobb is a nagyvilágban.
Négy kérdést tegyünk fel:
1. Örömet okoz?
2. Jó vagy benne?
3. Tudsz vele pénzt keresni?
4. Szüksége van rá a világnak?
Ezzel az eszközzel megszűrhetjük a feltörekvő vállalkozók ötleteit. Megmutathatjuk vele a fiataloknak,
hogy mire irányítsák a figyelmüket. Ráébreszthetjük őket, hogy egy teljes élet elérése érdekében
áldozatokat is kell hozni. Még ha valaki nem is talál olyan munkát, amely az összes fenti kérdésre igenlő
választ ad, a hiányzó részek másként is pótolhatóak (pl. hobbikkal, önkéntes munkával).

4.2.2. Reklámelemzés
A koncepciót Albert Ellis ABC viselkedési modellje ihlette, amit Maša Viršček és Kristina Trstenjak
fejlesztett tovább. Az ABC modellben A az (aktiváló) kiváltó esemény, B a hit (belief) a C pedig a
következményre (consequences) utal. Az A a kiváltó ok, azaz maga a megtörtént esemény, de a
következményeket az határozza meg, hogyan reagálunk a trigerre. A reakcióinkat a meggyőződéseink
(beliefs) alakítják. A C nem közvetlenül következik az A-ból mert befolyásolja a B.
Aktiváló tényező > Meggyőződések > Következmények
A modell kiinduló pontot jelentett a reklámok hatásait vizsgáló kérdéssorozat megalkotásához:
1. Mi szerepel a reklámban?
2. Hogyan érzed magad tőle?
3. Miért érzed így magad?
4. Mely oldalad szólítja meg? Milyen igényt próbál kielégíteni?
5. Mi más elégíthetné ki ezt az igényt?

2

ld pályaor anyag
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A cél az, hogy észre vegyük, a reklámok milyen hatást gyakorolnak a vásárlási szokásainkra. A reklámok
az érzelmeinkre és az impulzivitásunkra hatnak, és a vásárlásra próbálna minket rávenni. Egy termék vagy
szolgáltatás mindig egy vásárlói igényt próbál meg kielégíteni (vagy teremteni akar egyet), ám az igény
kielégítése nem csak a vásárlás révén valósulhat meg. Ha tudatosítjuk magunkban a szükségleteinket és
a vágyainkat, képesek leszünk választani, hogyan elégítsük ki őket.

4.2.3. A célcsoport és igényei
Az elsődleges célcsoport az alábbi tulajdonságokkal jellemezhető fiatalokból áll:
•• 15-19 évesek,
•• középiskolába járnak,
•• bentlakásos iskolában tölti a hétköznapjait,
•• elsődleges lakóhelye Kelet-Szlovénia statisztikai régiójában található,
•• kisebb városokból vagy falvakból származnak (esélytelen, hogy otthonukhoz közelebb fekvő
iskolába járjanak).
Az alábbi okokra hivatkozva állíthatjuk, hogy ezek a résztvevők hátrányos helyzetű fiatalok, kevesebb
választási lehetőséggel:
•• Bentlakásos iskolába járnak: a hét nagy részét az otthonuktól távol töltik, ami egyben azt is
jelenti, hogy távol vannak a család, illetve barátok nyújtotta szociális hálótól.
•• Kelet-Szlovénia statisztikai régiójából származnak: ez egy kevésbé fejlett régió, amely kevesebb
lehetőséget kínál, különösképp a városok vonzáskörzetén kívül eső területei. Kelet-Szlovéniában
az emberek nagyobb százaléka él a szegénységi küszöb alatt.
•• Kisebb városokból vagy falvakból származnak: Szlovénia vidéki térsége kevésbé fejlett, kevesebb
lehetőséget kínál a fiataloknak, mind a hagyományos iskolarendszer, mind az azon kívüli tanulás
területén. Kevesebb olyan délutáni foglalkozásra van lehetőség, mint a sport vagy ifjúsági
csoportok, sőt gyakran még diákmunkára sincs lehetőség.
•• 15-19 évesek: Mivel a tömegközlekedés Szlovéniában nem túl fejlett, ezek a fiatalok kevésbé
mobilisak: általában még nem rendelkeznek jogosítvánnyal, vagy ha igen, nem rendelkeznek
saját járművel.
A célcsoport igényei a tréninggel kapcsolatban:
•• A megfelelő pénzügyi jártasság ne szerencse kérdése legyen.
Támogatásra van szükségük a pénzügyekkel és a pénzügyi világgal kapcsolatos ismereteik
megszerzésében. Mivel nagyon kevés pénzügyi tudatossággal foglalkozó hivatalos képzési
program van, nagyon szerencsésnek számít az, aki olyan iskolába jár, ahol ez adott és van is
olyan tanár, aki hajlandó tanítani.
•• Igényük van egy új társadalmi szerep kialakítására és személyes identitásuk újra
definiálására (ez általában tudat alatt történik), ami annak következménye, hogy sok változással
kell megbirkózniuk életük során (társadalmi környezetük sokat változik stb.). A szakmai/
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munkával kapcsolatos identitás erősen kötődik a személyes identitáshoz. Rátalálni egy olyan
hivatásra, amely nem csak munka, de az életnek is értelmet ad, a pénzügyi jártassággal is erősen
összefügg.
•• Magas színvonalú, igényes programválasztékra van szükségük, és egyúttal segítségre is
a megfelelő program kiválasztásához. Egyrészt a résztvevők lakóhelyükön kevés nemformális
tevékenységbe kapcsolódhatnak be, másrészt a városi központokban sok ilyen program
elérhető, és a fiatalok gyakran nem tudnak különbséget tenni a programok minősége között.
•• Hátra szeretnék hagyni saját környezetüket: Felismerik, hogy az átlagnál kevesebb
választási lehetőségük van saját környezetükben. Az új lehetőségek reménye pedig életre kelti
a lakóhely, vagy akár az ország elhagyása iránti vágyat. A pénzügyekben való magabiztosság
az önbizalmukat is növeli. A diákok megtanulnak bízni magukban – abban, hogy rendelkeznek
azokkal a képességekkel, melyek lehetővé teszik számukra egy fenntartható élet megteremtését.
Miközben mindenhol bizonytalan munkakörülmények vesznek bennünket körül, a vállalkozói
lét megoldás lehet.

4.2.4. A tréning céljai, célkitűzései
A tréning célkitűzései
A résztvevők:
•• megismerik és tudatosítják a pénzhez való viszonyukat,
•• megtanulják irányítani pénzügyeiket,
•• elsajátítják a pénzügyi világban használt alapvető kifejezéseket,
•• elsajátítják a vállalkozóvá válás alapvető lépésit, és megismerik a cég fejlődésének életciklusait.
A tréning céljai
A résztvevők:
•• megismerkednek alapvető pénzügyi kifejezésekkel,
•• megtanulják kezelni saját pénzügyeiket a bevételek és kiadások fényében,
•• felderítik, hogy a pénzzel kapcsolatos mítoszok hogyan hoznak létre viselkedési formákat, és
változtatják meg a pénzről alkotott véleményüket,
•• megtanulják felismerni a marketingfogásokat és megismerik a marketing pszichológiáját,
•• felmérik saját viselkedésüket az Ismerd az utad módszer segítségével (az Ikigai módszerre
alapozva),
•• szimulációs gyakorlatokon keresztül, vállalkozói termékértékesítési módszerekkel találkoznak.

4.2.5. A tréning felépítése
A tréning két teljes napból áll (8-8 képzési óra). A legmegfelelőbb célcsoport 15-20 résztvevőből áll,
akik nem rendelkeznek mély/komoly előzetes pénzügyi tudással. A tréningen nemformális módszertant
használtunk.
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Első nap
Időkeret

Foglalkozás megnevezése

Foglalkozás leírása

9:00 - 10:30

A kurzus bevezetése & a

A foglalkozást bevezető játékokkal, csapa-

pénzzel kapcsolatos hiedelmek,

tépítő játékokkal, az elvárások meghatáro-

meggyőződések

zásával, a célkitűzések bemutatásával és a

ELSŐ RÉSZ

kurzussal kapcsolatos gyakorlati információk átadásával kezdjük. Ezután fejest ugrunk
a pénz körüli személyes hiedelmek és meg�győződések témakörébe.

10:30 - 11:00

Kávészünet

11:00 - 12:30

Tények és a pénzhez való viszonyulás

Feltérképezzük a pénzzel kapcsolatos té-

MÁSODIK RÉSZ & személyes

nyeket és mítoszokat, ki gyártja ezeket a mí-

költségvetés

toszokat, és hogyan befolyásol bennünket a
pénzről alkotott elképzelésünk. A foglalkozás utolsó harmadában a személyes költségvetéssel foglalkozunk.

12:30 - 14:00

Ebédszünet

14:00 - 15:30

Személyes pénzügyek & a befektetés

Alapvető szakszókincs és hasznos alapvető

pszichológiája, terminológiával

tudnivalók a pénzről (bevétel és költségek,
aktív és passzív bevételi források) egyéni és
gyakorlatias megközelítéssel párosítva.

15:30 - 16:00

Kávészünet

16:00 - 17:30

Ismerd az utad

A korábbi foglalkozások konklúziója. Következő lépésként a pszichológiában merülünk
el, a Pálya Érdeklődési Kérdőív és az Ismerd
az utad eszköz segítségével.

Második nap
Időkeret

Foglalkozás megnevezése

Foglalkozás leírása

9:00 - 10:30

Vállalkozói szellem

Ebben a részben a vállalkozói mentalitásra és öt-

ELSŐ RÉSZ

letekre helyezzük a hangsúlyt. Csoportmunkában végzett gyakorlatok és a csoportok által prezentált elméletek teszik a foglalkozást teljessé.

10:30 - 11:00

Kávészünet

11:00 - 12:30

Vállalkozói szellem

Második rész - folytatás.

MÁSODIK RÉSZ
12:30 - 14:00

Ebédszünet
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14:00 - 15:30

Marketing és reklámanalízis

Megvizsgáljuk az ügyfélprofilt és a termékdisztribúcióhoz szükséges marketingstratégiát,
miközben felfedezzük azokat a manipulációs
technikákat és marketingstratégiákat, amelyek
vásárlásra ösztönöznek.

15:30 - 16:00

Kávészünet

16:00 - 17:30

A csapatok elképzeléseinek

A Vállalkozói szellem foglalkozások eredményeinek

prezentációja, összefoglalás és

prezentálása. Gondolatok összegzése a kurzus

értékelés.

végén, témakörök összefoglalása, visszajelzés a
trénereknek.

4.2.6. A foglalkozások bemutatása
Első foglalkozás: A kurzus bevezetése & a pénzzel kapcsolatos hiedelmek feltárása I.
Időtartam: 90 perc
Cél:
A résztvevők:
•• ismerkedős játékokkal kezdik a foglalkozást,
•• csapatépítő játékokban vesznek részt,
•• megfogalmazzák az elvárásaikat,
•• megismerik a tréning célját,
•• gyakorlati információkat kapnak a képzésről.
Használt módszerek:
•• ismerkedős módszerek (névjátékok, egymás megismerésére szolgáló játékok (születésnap,
érdekes tények, hobbik…),
•• a személyes tér menedzselését szolgáló játékok
•• csapatmunka,
•• hógolyó módszer és
•• art of hosting.
A képzési helyszín előkészítése: A székeket kör alakban rendezzük el, a központi részt pedig az art of
hosting módszer alapján (13). A résztvevőknek biztonságos, laza környezetet biztosítsunk. A tréner úgy
helyezze saját kellékeit, felszerelését, hogy semmi se zavarja meg a (tanulási) folyamatokat.
Témakörök:
•• egymás megismerése,
•• elvárások,
•• a pénz fogalma és
•• a pénzzel kapcsolatos hiedelmek, meggyőződések, tévhitek.
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Program
Tevékenység

Időkeret

9:00 – 10:30 Ismerkedős és csapatépítő játékok (30 perc)
A tréner válassza ki kedvenc játékait. Íme néhány javaslat: https://www.wrike.com/blog/
team-building-games/
Elvárások és a szabályrendszer felállítása (15 perc)
A résztvevők post-it cédulákra felírják a tréninggel szembeni elvásárlásaikat. Ha az
oktató úgy érzi a csapat már eléggé bemelegedett a munkához, post-it cédulák nélkül is
felállíthatják a szabályokat.
A pénz fogalma (15 perc)
A hógolyó módszer használatát javasoljuk.
Igaz és hamis állítások a pénzről (30 perc)
Nyomtatott A4-es papír páronként (a résztvevők számának függvényében 2 db/pár).
A csapatmunkát követően kisebb csoportokba rendezzük a résztvevőket a következő
témához. A csoportokat a tréner határozza meg.
A csoportoknak feltett kérdések:
•• Melyek a legmeghatározóbb állítások a pénzről?
•• Ki befolyásolt téged ezzel az állítással?

•• Ki befolyásolja a pénzről alkotott képed?

•• A befolyásolók hogyan bánnak a pénzzel?

•• Milyen tanácsokat kaphatsz ezektől a befolyásolóktól?
Második foglalkozás: Tények, a pénzhez való viszonyulás II. & személyes költségvetés
Időtartam: 90 perc
Cél:
A résztvevők megismerik, megtudják:
•• a pénzt övező mítoszokat és tényeket,
•• ki gyártja ezeket a mítoszokat és azt, hogy
•• hogyan befolyásolnak bennünket a pénz körüli hiedelmek.
Használt módszerek:
•• csoportmunka és
•• galéria módszer
A képzési helyszín előkészítése: Az előző foglalkozáshoz hasonlóan. Az előző témakör eredményeit,
feljegyzéseit kirakjuk a falra vagy egyéb, jól látható helyre. Minden résztvevőnél legyen írószerszám.
Témakörök:
•• a pénzhez való viszony (mi az, amit szüleinktől tanultunk, kollégáktól, közeli barátoktól vettünk át stb.):
o

pénzkeresés és pénzszerzés,

o

a költségek csökkentése,

o

a pénz státuszt teremt?

•• Személyes költségvetésünk megtervezése.
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Program
Időkeret

Tevékenység

11:00 – 12:30

A pénzhez való viszony (mi az, amit szüleinktől tanultunk, kollégáktól, közeli
barátoktól vettünk át stb.)
Galéria módszer (60 perc)
A teljes csapattal kezdünk, majd kisebb csoportokra bontjuk őket (maximum 4
ember). Minden csoport egy adott poszteren kezd dolgozni (a tréner figyeljen rá,
hogy a csoportok létszáma ne legyen kisebb, mint a tárgyalt tények száma. Az oktató
hangjelzést ad, amikor a csoportnak a következő poszterhez kell mennie.
Beszámoló: Amikor körbeért az összes csoport, a tréner leállítja a gyakorlatot, és
minden csoport beszámol arról a tényről/poszterről, amelyiken éppen dolgozott.
A tréner facilitálja a párbeszédet. Ezek a kérdések segíthetnek:
•• A szüleid hogyan viszonyulnak a pénzhez?

•• Rendelkezel zsebpénzzel vagy más alternatív bevételi forrással? Milyen
gyakran jutsz hozzá (hetente, havonta, akkor, amikor kéred/szükséged van
rá)?
•• Milyen feltételek mellett kapsz zsebpénzt, vagy bármilyen más bevételt?

•• Milyen módszereket használnak szüleid (vagy szobatársaid) a költségeik
csökkentésére?

•• Spórolós vs. költekező – nevezd meg a különbségeket?

•• Milyen jövőbeni, költségvetési megállapodásaid vannak (partnereddel,
szobatársaddal)? Mi az, amit fontosnak tartasz ezekben a megállapodásokban?

Személyes büdzsé (30 perc)
A tréner megkéri a résztvevőket, hogy készítsenek egy táblázatot, ami a lehető
legrészletesebben tartalmazza hónapokra, évekre bontva bevételeiket és kiadásaikat.
Párokban megosztják egymással az eredményeiket és meglepő felismeréseiket. Ezek
után minden egyes kiadást és bevételt felírnak egy post-it cetlire, majd egy poszterre
ragasztják.
Harmadik foglalkozás: Személyes pénzügyek & a befektetés pszichológiája, terminológiával
Időtartam: 90 perc
Cél: A résztvevők megismerik a pénzhez kapcsolódó alapvető terminológiát, és hasznos tudást (bevétel
és kiadás, aktív és passzív bevételi források) sajátítanak el.
Használt módszerek:
•• energizáló és jégtörő játékok
•• szimulációs feladat
•• párbeszéd.
A képzési helyszín előkészítése: Mint korábban.
Témakörök: a pénzzel és a pénzügyi világgal kapcsolatos alapvető fogalmak.
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Program:
Időkeret

Tevékenység

14:00 – 15:30

Energizáló jégtörő játékok (10 perc).
A tréner egy állandó és változó kiadásokra, illetve bevételekre bontott táblázatot
mutat be. (25 perc)
A módszer segítségével feltérképezzük bevételi forrásainkat, felismerjük a megélhetés
elengedhetetlen költségeit, és megtakarítási lehetőségekkel ismerkedünk meg.

A

beszélgetés során megosztjuk egymással a megtakarításokat elősegítő jó szokásokat, és
megvitatjuk az egészséges pénzügyi gyakorlatok fontosságát. Beszélgetünk az aktív és
passzív bevételről, és fejest ugrunk a befektetések világába. Minden résztvevő értékeli
saját kockázatvállalási határát, és felderíti a számára legmegfelelőbb bevételi forrást.
Szimulációs gyakorlat (25 perc)
A résztvevőket kis csoportokra bontjuk (4-6 résztvevő csoportonként).
Szituációs gyakorlat: 10 000 EUR értékű autót szeretnénk vásárolni. Jelenleg csak
5 000 EUR-nk van. Figyelembe véve, hogy az autóvásárlás nem sürgős, a csoportnak
megoldást kell találnia a problémára
Lehetséges megoldások:
•• Leggyorsabb megoldás (legrövidebb idő alatt)
•• Optimális megoldás (idő és pénz egyensúlya)
•• Gazdaságos megoldás

A megoldások, ötletek prezentálása (30 perc)
Hogyan tehetünk szert bevételre:
•• Bank

•• Alapok
o

Tőzsdei alapok

o

Vegyes részvény- és kötvényalapok

o

Kötvényalapok

o

Kriptovaluta-alapok

•• Kereskedői eszközök kötvénykereskedelemhez
•• Hitel
o

A hitel kamatkalkulációja

o Tippek és ötletek a kölcsönfelvételhez
•• Lízing
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A lízing a lízingbeadó és a lízingelő közötti olyan egyezmény, ahol a lízingbeadó
eszközt vásárol a lízingelő részére, amit a lízingelő rendszeres díjfizetés fejében
használhat. Ezt a rendszeres díjat lízingdíjnak vagy minimum lízingdíjnak nevezzük.
A lízing előnyei:
•

Egyenletes készpénz-kiáramlás

•

Minőségi eszközök

•

Tőke hatékonyabb felhasználása

•

Adókedvezmény

•

Mérlegen kívüli hitel

•

Jobb tervezhetőség

•

Alacsony tőkekitettség

•

Amortizációmentesség

•

Elállási jog

A lízing hátrányai:
•

Lízingköltségek

•

Korlátozott pénzügyi nyereség

•

Alacsonyabb hozam a tulajdonosok felé

•

Hitel

•

Egyéb hitelek korlátozott elérhetősége

•

Munkaigény és dokumentáció

•

Tulajdonjog hiánya

•

Eszközkarbantartás

•

Korlátozott adókedvezmények
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Vállalkozói terminológia:
•

Egyéni vállalkozó
Minden vagyonával felel. Akkor indíts magánvállalkozást, ha már elég ügyfeled
és stabil bevételed van (ügyfeleid legalább 60% -a állandó minden hónapban).
Szlovéniában legalább havi 2000 - 2500 EUR bevétellel rendelkezz.

•

Inkubátor fiatal vállalkozóknak
Sok lehetőség áll rendelkezésre, de ebbe a típusú startupba akkor vágj bele, ha
vagy van egy mentorod, vagy sok tanulási lehetőség áll a rendelkezésedre.
Megismerkedés az alapvető pénzügyi terminológiával, a következő fogalmak
közötti különbségek megvitatásán keresztül hitel és lízing, infláció és defláció,
biztosítás és spekuláció stb.

Negyedik foglalkozás: Ismerd az utad
Időtartam: 90 perc
Cél: Következő lépésként a pszichológiában merülünk el, a Pálya Érdeklődési Kérdőív segítségével és az
Ismerd az utad eszköz felhasználásával.
Használt módszerek:
•• Egyéni munka,
•• csoportmunka,
•• megbeszélés.
A képzési helyszín előkészítése: A korábbi megbeszélését folytatva a székek kör alakban maradnak.
Az egyéni munka során a résztvevők keresnek egy számukra megfelelő, kényelmes helyet, ahol tudnak
koncentrálni. Arra is lehetőségük van, hogy a termen kívül dolgozzanak. Miután visszatértek a fő terembe,
csoportokba rendeződnek. A végső megbeszéléshez ismét körbe helyezzük a székeket. A résztvevők
kérdőíveket és tollat kapnak.
Témakörök: a megfelelő karrierút keresése, valós elhivatottság mentén.
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Program
Időkeret

Tevékenység

16:00 – 17:30 Csapatépítő játék (10 perc)
Ismerd az utad (65 perc)
Első lépés (15 perc)
Ott folytatjuk, ahol az előző foglalkozás során abbahagytuk, a jövő megvitatásával. A
pénzkeresést a munka szemüvegén keresztül vizsgáljuk. Aktív bevételre az elvégzett
munkával tehetünk szert, amikor is az időnket és a képességeinket pénzre váltjuk.
Második lépés (20 perc)
Egyéni munkával folytatjuk – a Pálya Érdeklődési Kérdőív kitöltésével. Ha végeztek,
random 4 fős csoportokra bontjuk a résztvevőket.
Harmadik lépés (30 perc)
A kérdőív megmutatja a bizonyos típusú munkákra való hajlamot. (RIASEC— Realistic/
Tárgyias, Investigative/Elemző, Artistic/ Alkotó, Social/Közösségi, Enterprising/Szervező
és Conventional/Megvalósító) ezáltal segít a karrier választásban. A csoportok feladatai
közé tartozik az eredmények egymás közötti megvitatása. Az Ismerd az utad 4 kérdésének
segítségével átbeszélik a kérdőív eredményeit egymás között:
•

Boldoggá tesz?

•

Jó vagy benne?

•

Lehet vele pénzt keresni?

•

Szüksége van rá a világnak?

A tréner szükség szerint segít a csoportoknak összekapcsolni a kérdéseket a Pálya
Érdeklődési Kérdőív eredményével. (15 perc)
Végezetül csoportosan beszéljük meg az eredményeket. Foglalkozunk azokkal
a problémákkal, amelyekkel a fiatalok a munkakeresés során szembesülnek, és
elmagyarázzuk hogyan lehet segítségükre az Ismerd az utad módszer, ha képtelenek
választani, illetve hogyan segít megtalálni, hogy mire irányítsák a figyelmüket. A módszer
a fiatal vállalkozók ötleteinek megszűrésére is alkalmas.
Ötödik és hatodik foglalkozás: Vállalkozói szellem
Időtartam: 2x 90 perc (180 perc)
Cél:
A résztvevők:
•• különböző módokat tárnak fel ötleteik megvalósítására,
•• különböző típusú vállalkozási formákat ismernek meg,
•• munkához kezdenek az ötletükkel/termékükkel kapcsolatban,
•• megtanulják az optimális árazást.
Használt módszerek:
•• egyéni munka,
•• csapatmunka és
•• diszkurzus
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A képzési helyszín előkészítése: A korábbi megbeszélést folytatva a foglalkozás első felében a székek
körbe rendezve maradnak. Ezután (a csapatépítés és a marketing gyakorlat idejére) eltávolítjuk a
székeket és csapatokba rendeződnek a résztvevők, miközben a tréner elrendezi a székeket és asztalokat
a csapatok számára.
Témakörök:
•• gondolkodj úgy, mint egy vállalkozó (kibontakozó üzleti ötletek),
•• vállalkozási formák (Kft, magánvállalkozás, Zrt),
•• a termék megfelelő árazása az optimális bevétel eléréséhez
Program
Időkeret

Tevékenységek

9:00 - 10:30
11:00 - 12:30

Csapatépítő játék és bejelentkező kör (20 perc)
Előkészítjük a kezdéshez a helyet. Az oktató egy csapatépítő játékkal indít, majd kört
alakít és feltesz egy kérdést: Mit hozunk ebbe a körbe?
Erre tudlak használni! - A marketing játék (15 perc)
A játék egy céltárgy kiválasztásával kezdődik, (a tréner választ egy tárgyat -régi telefon,
ceruza, játék stb.). Ha meg van a tárgy, minden résztvevőnek ki kell fejtenie a tárgy
lehetséges használati lehetőségeit. A cél: minél több felhasználási módot találni az
adott tárgynak.
Vállalkozói lét & ötletek – Vállalkozói szellem (40 perc)
A résztvevők az Ismerd az utad módszer 4 kérdésének segítségével (az előző nap során
a Pálya Érdeklődési teszttel együtt került kitöltésre) vonnak le következtetéseket a
vállalkozói ötleteikkel kapcsolatban. A legdominánsabb vállalkozók átveszik a vezetést
és saját csapatot alakítanak. Ha nem találunk elég vezető vállalkozót, a tréner választja
ki a csapatokat vezető résztvevőket.
Innentől a résztvevők az alábbi lépések szerint haladnak.
Első lépés: Termék bemutatása (15 perc)
A csapatvezető a csapat többi tagja elé tárja üzleti ötletét, és ötleteket gyűjt a többiektől.
SZÜNET (30 perc)
Vállalkozási formák (20 perc)
A képző bemutatja a különböző típusú vállalkozási formákat (Kft, egyéni vállalkozás,
Zrt.) egy innovatív játék keretében (pl. recept, autómodell vagy egyéb).
Második lépés: Prototípus modell (50 perc)
A csapatok Canvas segítségével készítenek prototípus modelleket. https://www.
emergn.com/blog/prototyping-business-models-to-drive-innovation
Kiadások, profit és az ár közötti különbség (Árazás meghatározása) (20 perc)
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Hetedik foglalkozás: Marketing és reklámanalízis
Időtartam: 90 perc
Cél: A résztvevők a termék terjesztéséhez szükséges vevőprofilt és marketingstratégiákat vizsgálják.
Használt módszerek:
•• frontális videó prezentáció,
•• diszkurzusban való részvétel,
•• csapatmunka és
•• az ABC eszköz
A képzési helyszín előkészítése: Nem változik a korábbiakhoz képest.
Témakörök:
•• marketing és manipuláció,
•• az eladás pszichológiai módszerei
•• ismerd az ügyfeleidet
Program
Időkeret
14:00
15.30

Tevékenység
- Csapatépítő játék (10 perc)
Ismerd az ügyfeleid (20 perc)
Minden csoport megbeszéli, kik az ügyfeleik. Csapatban elkészítik az ügyfél profilját:
• kor
• nem
• szokások
• lakóhely
• viselkedés
• érdeklődési kör
• egyéb (speciális szokások, érdeklődési kör stb.)
Marketing: Manipulációs háború (5 perc)
Csoportos feladat: A tréner választ egy szót, amelyre a résztvevőknek úgy kell reagálniuk, hogy
egyszerre mondják ki az első szót, amire asszociáltak. Valószínűleg mindenki másra fog asszociálni.
Reklámanalízis (ABC eszköz) (25 perc)
A résztvevők megnéznek egy reklámot. A második eszköz, a fentebb bemutatott
Reklámanalízis kérdéseivel folytatjuk:
• Mi szerepel a reklámban?
• Milyen érzéseket vált ki?
• Miért?
• Melyik oldaladat szólítja meg? Milyen igényt próbál kielégíteni?
• Mi más elégítheti ki még ezt az igényt?
Csoportos feladat (5 perc): Az oktató választ egy szót, ami szorosan összefügg a reklámmal,
a résztvevők pedig egyszerre, az első asszociációs szóval reagálnak, ami eszükbe jut.
Valószínűleg az analizált reklámhoz kapcsolódó szóval fog az összes résztvevő reagálni.
Jégtörő (10 perc): Hogyan vannak kialakítva a boltok, hogyan növelik a vevők fogyasztását
a termékkihelyezéssel: https://www.youtube.com/watch?v=ThNeIT7aceI
Megbeszélés (15 perc): Hogyan optimalizálhatjuk a fogyasztást (tippek és trükkök).
Csoportos megbeszélés, tanácsok összegyűjtése, megosztása a többi résztvevővel.

36

Pénzügyi tudatosság és vállalkozói ismeretek:
a személyes pénzügyektől a vállalkozásindításig
Tréningek a középiskolás korosztály számára

Nyolcadik foglalkozás: A csoportok ötleteinek bemutatása, összefoglalás és értékelés
Időtartam: 90 perc
Cél:
A résztvevők:
•• Bemutatják vállalkozás ötletüket,
•• Összegzik a tréninggel kapcsolatos gondolatokat, témaköröket és visszajelzést adnak a trénernek.
Használt módszerek:
•• lift beszéd/frontális prezentáció és
•• értékelési módszerek.
A képzési helyszín előkészítése: Az első részben kör, a prezentáció alatt U alakú elrendezést használjunk.
Az értékelés alatt az értékelési módnak megfelelően rendezzük be a teret.
Témakörök:
•• a projektek, vállalkozói ötletek bemutatása,
•• a tréning értékelése.
Program
Időkeret

Tevékenység

14:00 - 15.30

Energizáló (5 perc)
Az én projektem a mi projektünk (60 perc)
Minden csoport befejezi majd bemutatja az ötletét. A prezentációra szánt időt a tréner
határozza meg, a csoportok száma alapján.
Értékelés (elrendezést lásd a képzési helyszín előkészítésénél) (25perc)
Összefoglalás, értékelés, reflexió
Az értékelés módszerét a tréner határozza meg a csapattal kapcsolatos benyomásai,
tapasztalatai alapján.

4.3. Az Akademie Klausenhof által szervezett tréning
4.3.1. Általános megjegyzések
A résztvevők egy állandó összetételű csoportba tartoztak, akik a tanév során három képzésen és
14 naponként a mentorukkal közös találkozón vettek részt. Annak érdekében, hogy egyfajta nyitott
légkör alakuljon ki, amely már az elején őszinte és mély beszélgetéseket tesz lehetővé, az első képzési
szemináriumon sok időt fordítottak a csoportdinamikára és a csoportszerkezetre. A résztvevők
egymással való jobb megismerkedése és a kölcsönös bizalom fontos sarokpont a képzés és a mentor
találkozók hatékonyabbá és tartalmasabbá tételéhez. Ez magában foglalja a trénerek munkáját a
résztvevőkkel való kapcsolattartás szintjén a tréningek során. Ezen okokból kifolyólag minden tréninget
kizárólag bennalvással szerveztünk meg annak érdekében, hogy a (kötetlen) esti órákban kapcsolatok/
kötelékek alakuljanak ki, pl. informális beszélgetések és játékok során.
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Érdemes megjegyezni, hogy a harmadik alkalom előkészítését már a második képzési alkalmon
elkezdtük, mégpedig a projektmódszertan alkalmazása révén. Ezzel az volt a célunk, hogy a
résztvevők önálló tanulásra való képességét fejlesszük. Az előkészítő munkának köszönhetően,
a jelen képzés során szimulációs játékot játszhattunk, ahol a tanulási hatékonyság nagyban függ
a résztvevők döntéshozatali képességétől és kezdeményezőkészségétől. A tréning felépítése, a
módszerek és a fókuszpontok kiválasztása során az empirikus értékek mellett a következő négy
elméletet használtunk.
•• Ruth Cohn témacentrikus interakció elmélete,
•• A B. Tuckman-féle csoportfejlődési modell bővített változata,
•• Hans Thiersch életvilág orientáció elmélete,
•• Az élménypedagógia alapjai (B.Heckmair & W.Michl).
Végül, érdemes kiemelni, hogy az első és a második tréninggel ellentétben, a képzés középpontjában
ezúttal nem a résztvevő- és folyamatorientáltság állt. Az üzleti/kereskedelmi szimulációs játékok
alkalmazása nem teszi lehetővé a tréningmódszerek hosszának megválasztását, és csak a legritkább
esetben van lehetőség a módszerek helyszíni megváltoztatására.

4.3.2. Ruth Cohn témacentrikus interakció elméletének ismertetése

lt
topic

I
Individual

We
group
Globe

A témacentrikus interakció négy eleme (röviden: TCI)
Minden csoportot négy elem / tényező határoz meg:
Egyén (Én): 			

az egyes ember (résztvevő) életútjával és szükségleteivel

Csoport (Mi): 			

célok és csoportdinamika

Téma (Az):			

feladat, téma

Környezet (Glóbusz): előrevivő és gátló körülmények
A TCI csoportmunka alapja az “egyén-csoport-téma elemek” beazonosítása és egyensúlyban
tartása az adott környezetben. A TCI csoportvezető feladata, hogy figyeljen a négy elem “dinamikus
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egyensúlyára”. Az egyensúly azért dinamikus, mert állandóan változik, sosem marad állandó a
csoportban zajló folyamatok során.
Az egyensúly hiánya a különböző faktorok szempontjából
Az ÉN hiánya:
•• A téma és a csoport kerül előtérbe
•• Az egyén jobban figyel a csoport céljára és érdekére, mint a sajátjára
•• A csoport mellőzi az egyes csoporttagok érdekeit
Az Én-Mi hiánya:
•• A téma kerül előtérbe
•• Az egyéni érdekek és a csoport elképzelésének mellőzése
•• Nincs meg az egy csoporthoz való tartozás érzése
A Mi hiánya:
•• Az egy csoporthoz való tartozás érzése és az együttműködés mellőzötté válik
•• Az egyén és a téma kerül középpontba
•• Nem jön létre csoportdinamika
A Téma hiánya:
•• A téma háttérbe szorul
•• A csoporttagok főleg magukkal és a csoporton belüli folyamatokkal foglalkoznak
•• Nem azonosulnak a témával
A TCI posztulátumai
“Légy önmagad szószólója!”
•• személyes felelősségvállalás
•• szükségletekről való döntés
•• a döntéshozatali lehetőségek megragadása
•• saját tettekért az egyén vállal felelősséget, nem pedig a csoport vezetői
“A zavaró tényezőknek elsőbbségük van.”
•• a célhoz vezető úton lévő akadályok, zavaró és káros tényezők felismerése
•• akadályok bármikor és bárhol előállhatnak
•• a zavaró tényezők nem kérnek engedélyt, hogy jelen lehessenek
•• a zűrzavar (félelem, fájdalom, öröm) energiát és figyelmet igényel a résztvevőktől
•• a zavaró tényezők figyelmen kívül hagyása további kellemetlenségekhez vezethet, gátolják a
csoporton belüli kommunikációt
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A zavaró tényezők lelki, érzelmi és értelmi természetű belső folyamatokból vagy fizikai, ökológiai,
szociális, valamint politikai jellegű külső körülményekből is fakadhatnak. Ha figyelmen kívül hagyjuk vagy
letagadjuk a felmerülő kellemetlenségeket, akkor azok előtérbe kerülnek és akadályozzák a tanulást, a
munkát és a növekedést. Tehát érdemes ezeket komolyan venni, és dolgozni rajtuk, míg az egyén vagy a
csoport újra képes lesz működni.
A TCI alapelvei (axiómái)
1. Autonómia
Egzisztenciális-antropológiai axióma: Minden és mindenki egyszerre önálló egység - ugyanakkor
senki nem létezhet önálló egységként, hanem csak kölcsönös függőségben.
Az egyén függetlensége annál nagyobb, minél inkább tudatában van annak, hogy kölcsönösen
függ mindenkitől és mindentől.
Minden személyiség pszichoszomatikus egész, az észlelés, az érzelmek és a gondolkodás,
valamint a cselekvés egysége.
2. Tisztelet
Etikai-szociális axióma: Minden élőt és élő növekedését tisztelni kell, mely olyan döntéseket
követel meg, amelyek érték-függőek. Tisztelet minden élőlénnyel szemben, beleértve
keletkezésüket és elmúlásukat is. Az emberi lény értékes; az inhumánus magatartás
értékromboló.
Az embernek ember voltából származó kötelessége minden élőt értéknek tekinteni és óvni.
3. Tágítható határok
Pragmatikus-politikai axióma: A szabad döntésnek külső és belső határok szabnak korlátot, de
ezek a határok a figyelem iskolázása révén folyamatosan tágíthatóak. Univerzális, kölcsönös
függőségünk tudatosítása tesz képessé bennünket arra, hogy felelősséget tudjunk vállalni. Az
ember autonómiája annál nagyobb, minél tudatosabban számításba veszi függőségét belső és
külső meghatározottságaitól. A szabad döntések az adott belső és külső határokon belül történnek.
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4.3.3. A B. Tuckman-féle csoportfejlődési modell bővített változata
A modell legegyszerűbben egy ábrával szemléltethető. A csoportfejlődés egyes szakaszai a csoporttagok
viselkedéséről kapták a nevüket. Az ábra a csoportvezetés szakaszonkénti feladatait mutatja be.

4.3.4. Hans Thiersch életvilág orientáció elméletének ismertetése
Hans Thiersch a Tübingeni Egyetem neveléstudomány és szociálpedagógia professzora volt 2002-ig.
Thiersch a szociális munkában használt “életvilág orientáció” kifejezést az 1970-es évek végén alkotta meg.
Az egyén (kliens) hétköznapi életének történéseit mindig figyelembe veszik az életvilág orientációban.
A megoldás és a támogatás minden esetben személyre szabott a kliens életvilágának megfelelően. Az
elméletben az egyénre úgy tekintenek, mint a saját világának szakértőjére, aki képes önmaga számára
a legjobb döntést meghozni. Ebben a folyamatban csupán kíséretet, támogatást kap. Harmadik fél nem
dönthet és cselekedhet helyette, ezeket a kliensnek kell kivitelezni. Az életvilág orientáció alapeleme
a tiszteletteljes együttműködés (ld. MotivAction résztvevők és képzők között), amely szolidáris és aktív
részvétellel járó munkát tesz lehetővé.
Ennek során, a tőlünk távol álló életfelfogásokat is tiszteletben tartjuk és elfogadjuk. A résztvevőket érett,
gondolkodó lényként kezeljük, akik nem igényelnek iránymutatást, legfeljebb a választási lehetőségek,
szempontok és következmények felvázolását.

4.3.5. Az élménypedagógia alapjainak ismertetése B.Heckmair & W.Michl
szerint
Az élménypedagógiának több meghatározása is született. Találkozunk olyanokkal, melyek között
átfedés van, ám néhány elkülönül a többitől. A német nyelvű szakmai körökben az egyik legelterjedtebb
és legelfogadottabb definíciót B. Heckmair és W. Michl fogalmazta meg 1994-ben: “Az élménypedagógia egy
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cselekvésorientált módszer, mely során mintaszerű tanulási folyamatok segítségével a fiatalokat fizikai, lelki és
szociális kihívások elé állítjuk, ezzel támogatva személyiségfejlődésüket, így képessé téve őket saját életük felelős
vezetésére.”
A tanulás céljai és formái
A meghatározásból kitűnik, hogy az élménypedagógia két fő célkitűzése a személyiség és a szociális
kompetenciák fejlődésének elősegítése.
“Az élménypedagógia fő célja az egyéni képességek fejlesztése annak érdekében, hogy az egyén megbirkózzon
az élettel, és képes legyen csoportban a másokkal való együttműködésre és kommunikációra a mindennapi élet
során. Az élménypedagógia lehetővé teszi, hogy a résztvevők megismerjék cselekvőképességük határait, valamint,
hogy félelemmentes közegben, csoportosan tanuljanak és növekedjenek.”
Ellentétben a többi megszokott képzési formával és tanulási módszerrel, az élménypedagógia holisztikus
szemlélettel bír. Egyik eleme, hogy a tanulás különböző szinteken, változatos módon és sokféle csatornán
keresztül történhet. Példákkal szemléltetve:
1. Tanulás kézzel, szívvel és fejjel
A résztvevők személyiségével fizikai, mentális és lelki síkon is ajánlott foglalkozni. A tapasztalatokat
személyesen kell átélni, ami általában érzéseket, indulatokat vált ki, amelyre reflektálhatunk, és amelyeket
fel is dolgozhatunk. Ebből is látszik, hogy az élménypedagógia több, mint pusztán cselekvések sokasága.
2. Tanulás az érzékeken keresztül
A mai társadalomban a tudást többnyire másodkézből (néha akár harmadkézből) szerezzük, és az
élménypedagógia ezt kívánja ellensúlyozni. “Arra ösztönöz, hogy az érzékeink segítségével fedezzük fel
és vegyük újra bitokba a természetet a látás, hallás, szaglás, tapintás és ízlelés által.”
3. Tanulás a kikapcsolódáson keresztül
Mivel olyan társadalomban élünk, amelyben a technikai és társadalmi folyamatok gyorsan változnak,
az élménypedagógia fontos szerepet játszhat abban, hogy az emberek újra felfedezzék és értékeljék a
lelassult életet és a csendet.
4. Tanulás példák segítségével
Az élménypedagógia kereteiből adódik, hogy “a való élet bonyolult jellemzőit olyan lehetőségekre
csökkenti, amelyek rendszerint kontroll alatt tarthatóak.” Ezáltal a résztvevők felfedezhetik a kapcsolatot
a cselekvés és a következmény, a viselkedés és a siker, a jelenlegi kihívások és a formálható jövő között.
A csoportban és a csoporttól való tanulás is könnyebbé válik.
5. Tanulás élményeken keresztül
Ahogy már korábban hangsúlyoztuk, az élménypedagógia elsősorban azon a felvetésen alapul, hogy az
emberek jobban megtanulják és kevésbé felejtik el azt, amit megtapasztaltak.
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4.3.6. A tréning felépítése: előkészítés és utófeladatok
Az első két képzéssel ellentétben a harmadik képzés előkészítő munkálatait a mentorcsoportokban
végeztük el. Ezenkívül, a jelen tréningen tanultak egy másik, nagyobb szimulációs játék előkészítését
is szolgálják (online szimulációs játék, amely akár fél évig is eltarthat). A résztvevők ugyanis a képzés
után a mentori csoportok keretei között, a mentor segítségével egy fiataloknak szóló, országos szinten
szervezett, üzleti tervvel kapcsolatos szimulációs játékban és versenyben vehetnek részt.
A tréning felépítését azért ebben a formában terveztük meg (felkészülés, későbbi tevékenységek a
mentorcsoport keretei között), hogy a vállalkozások alapítására, tanácsadásra és támogatására szolgáló,
Németországban már létező fejlett infrastruktúrát igénybe vehessük. A képzés megszervezése során
célszerűbbnek tűnt egy már meglévő, jól működő rendszerhez csatlakozni, mint egy konkurens eseményt
létrehozni.
Összességében, a képzés kidolgozása során az volt a célunk, hogy kapcsolódjunk a már elérhető
lehetőségekhez, és egyúttal, hiánypótló jelleget is adjunk neki. Ez utóbbi abban áll, hogy megszüntessük
a vállalkozás indítása kapcsán fennálló akadályokat. Az ilyenkor szokásos konzultáció első lépései elsőre
túl nagynak bizonyulnak, túl sok követelménynek kell megfelelni. A tanácsadó ügynökségek többsége
részletes és hosszú távú üzleti terv megírását várja el, amely szakértői ismereteken alapul és szakmai
nyelven íródott. Itt alapszabályként minimum 6 oldal szöveg és 2-7 oldal ábra benyújtásáról beszélhetünk.
Összetett üzleti modellekben mindez akár 20-25 oldalra is bővíthető. Egy ilyen dokumentum vagy
tervezet kidolgozása erős elrettentő hatással van a fiatalokra, akik közül sokan úgy érzik, hogy nem
képesek megfelelni ezeknek a követelményeknek. Az alacsony küszöbű hozzáférés, mint például a terv
gyakorlatban való kipróbálása, pusztán tapasztalatszerzés céljából, negatív következmények nélkül,
ritkán válik lehetségessé.
Ez az a pont, ahol a jelen képzés (az előkészítéssel és az utánvétessel együtt) létjogosultságot nyer. A
résztvevőknek hosszú hetek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy megismerkedjenek a folyamat lépéseivel,
és a gyakorlatban is kipróbálják a tanultakat. Így hosszabb idő alatt (több részben) megtapasztalható,
hogy a vállalkozói lét és az önfoglalkoztatás milyen látásmódokat hozhat magával. Ezenkívül erősödhet
az a motiváció, hogy merjünk lépni a függetlenség irányába, valamint a folyamat fejleszti a kitartást és az
akaraterőt is.
A szemináriumot megelőzően a mentorcsoportokat arról tájékoztattuk, hogy a harmadik képzési
alkalmon (a képzés témája a résztvevők számára ismert volt) egyfajta játékos versenyt szervezünk az
üzleti ötletek és a vállalkozói készségek témájában. A mentortalálkozók alkalmával a mentorcsoportok
megvitatták és felülvizsgálták az üzleti ötleteket, illetve, ha kellett, finomítottak rajtuk. Ehhez a mentorok az
5.11. fejezetben bemutatott módszerek közül válogattak, szabad belátásuk szerint. A mentorok rávezető
kérdések és a vakfoltok jelzése révén finoman és burkoltan felkészítették a résztvevőket egy üzleti terv
kidolgozása során felmerülő akadályokra. A csoportok mindegyike megállapodott egy üzleti ötletben,
amelyet nagyjából felvázoltak. A harmadik képzési szeminárium alkalmával a résztvevők a trénerek
útmutatásával és segítségével egy egyszerűsített üzleti tervet készítettek el. A verseny értékelési alapját
az üzleti terv (amelynél a sikeresség, a piaci potenciál és az innováció is megjelenik) és annak háromféle
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módon való bemutatása (fiktív befektetők, fiktív potenciális ügyfelek és fiktív kereskedelmi kamara előtt)
együttesen képezte. A bemutatók sikeres megtartása érdekében retorikai képzést tartottunk mind a
képzést megelőző időszakban, mind magán a képzésen, amikor is kiemeltük a különféle prezentációs
technikák előnyeit és hátrányait. Ezeket a készségeket a fiatalok a MotivAction-on kívül is kamatoztathatják,
akár az iskolában, akár később, a munkájuk során is. A verseny hattagú zsűrije minden mentorcsoport
egy-egy tagjából, egy trénerből és egy mentorból állt.

4.3.7. Szimulációs játékok: rövid ismertető
A német Prof. Dr. Manfred Geuting, aki az „Általános pedagógia” kutatója és oktatója, a szimulációs
játékot olyan módszeresen szervezett tevékenységként írja le, amelyben számos, több csoportot alkotó
résztvevő kölcsönhatásba lép egymással meghatározott szerepekben, változó helyzetek és forgatókönyvek
mentén. A csoportok közötti verseny a folyamatos összehasonlítás révén a versenyzőkben izgalmat,
feszültséget kelt, ami stimuláló hatással lehet, és ezáltal megkönnyítheti a témával való azonosulást/
megismerkedést. A résztvevők a szimulációs játékok során egy gyakorlati helyzetet szimulálnak, és így
reális és gyakorlati betekintést kaphatnak konkrét összefüggésekbe. A játék során szimulált környezet,
összetettsége miatt, annak ellenére nagyon reálisnak tűnik, hogy mesterségesen felállított szabályokról
és kertekről van szó. Fontos szem előtt tartani, hogy a játékban kialakított közeg és szabályrendszer nem
lehet túl bonyolult, de túlzottan leegyszerűsített sem. Mindenesetre, a szimulációs játékokban a valóság
egyszerűsített változatát kell megteremteni, ahol a résztvevők maguk dönthetnek, és megtapasztalhatják
cselekedeteik valós következményeit. A problémákat szabad és nyílt kísérletezés során kell közelebb
hozni a résztvevőkhöz.
Az általános pedagógia német professzora, Dr. Kersten Reich kiemeli, hogy a szimulációs játék
lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy kreatívan, autonóm és önszerveződő formában oldjanak meg
konkrét problémákat. Számára a szimulációs játékokat a lehetőségek konstruktív tere jellemzi, ahol
különböző szerepek és perspektívák vehetők át, annak érdekében, hogy a résztvevők nézőpontot
váltva, különböző döntési helyzetekben tapasztalják meg és reflektáljanak a cselekvési lehetőségek
növekedésére. Azáltal, hogy a szimulációs játékban az idő múlása is szerephez jut, a különféle javasolt
megoldások és alternatívák lehetséges következményei és hosszú távú hatásai is tudatosíthatók.
A szimulációs játék lényege a következő kérdésben rejlik: „Mi lenne, ha ... akkor ... továbbá ...”. A
szimuláció utáni közös reflexió a tanulás és a tanulási siker elengedhetetlen része. A reflexió nélkül a
játékban követett stratégiák, illetve a játék különféle aspektusainak összehasonlítása csak korlátozott
mértékben lehetséges. Ennek több oka van. Amikor a saját cselekedeteinkre (és sikereinkre) metaszinten
reflektálunk, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szimulációs játékban a csoportok kiindulási
helyzete általában eltérő. Annak érdekében, hogy minél többféle problémás helyzetet és azok kezelési
stratégiáit szemléltetni tudjuk, a résztvevő csoportok a játék legelejétől fogva eltérő esélyekkel indulnak, a
rendelkezésre álló eszközöket és forrásokat egyenlőtlenül osztjuk szét közöttük. A cselekvés lehetőségét
valósan korlátozzák a nehéz körülmények és kényszerek: legyenek ezek akár játékszabályok, viselkedési
normák, vagy az erőforrások szűkössége (pénz, ismeretek és információk), jogok, időfelhasználás,
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energia, valamint az életek száma. Egy másik reális elem a játékba beépített véletlenszerű tényező, amely
meghiúsítja a cselekvési terveket, egyfajta „kreatív káoszt” hoz létre, megsemmisíti, amit már elértek a
résztvevők, vagy esetleg szerencsés fordulatot hoz. A játékokat néha úgy alakítják ki, hogy a csoportok
kezdettől fogva eltérő érdekekkel és célokkal rendelkeznek. A játék további folyamata során a résztvevők
szabadon eldönthetik, hogy miközben egymással versengenek, elmélyítik-e az érdekek ütközését és
fokozzák-e a célok különbözőségéből adódó konfliktushelyzetet, avagy bölcsen és előrelátóan keresik az
együttélés, az együttműködés és az érdekegyeztetés lehetőségét, amely mindkét fél javát szolgálja. Stratégiai
szempontból a játékosok csoportjai főleg a következő négy irányvonal mentén alakítják viselkedésüket.
1.) Formális játékszabályok
2.) A társadalmi környezet jogi kerete és szociális normái
3.) Saját érdekek, célok és cselekvési elvek
4.) Az ellenfelek feltételezett helyzete
Dr. Manfred Geuting professzor ezen elemzését figyelembe véve az is világossá válik, hogy egy globális
gazdaságra épülő szimulációs játék miért különösen alkalmas a MotivAction harmadik képzésén a pénzügyi
tudatosság és különösen a vállalkozói készségek témakör feldolgozására.
A svájci Dr. Markus Ulrich, szimulációs játékok fejlesztője és vezetője, valamint több svájci egyetem oktatója,
a szimulációs játékok pedagógiai hatását és azt a hozzáadott értéket, amit az ilyen játékok képviselnek más
oktatási módszerekhez képest, így írja le.
„Egy szimulációs játékban a résztvevők közvetlenül tapasztalják meg a valóság egy kiválasztott részét azzal,
hogy aktívan részt vesznek ennek a valóságnak a szimulációjában. A legfontosabb az, hogy a résztvevők szó
szerint elmerülnek egy szimulált valóságban. Ilyenkor egyfajta szintváltásról van szó: a témákról folytatott
vitát [és a tanulási sikert] cselekvés váltja fel a tanulási témákban.” A képzésen alkalmazott üzleti játék angol
nyelven, szabadon elérhető. A játékhoz szükséges sablonokat a Mellékletben találhatjuk.

4.3.8. A célcsoport és igényei
•• A MotivAction képzési program második (2019-2020-as) fordulójának az elején, a csoport 24
résztvevőből állt, akik 11 és 15 év közöttiek. Miután 2 résztvevő mégsem vett részt a projektben,
és további 2 fő betegség miatt hiányzott, a második képzés során a csoport 20 főből állt. Ezt a
számot vettük alapul a harmadik képzés tervezése során is.
•• A fiatalok három különböző iskolából érkeztek, mely iskolák az Akademie Klausenhof mintegy
30 km-es vonzáskörzetén belül találhatóak.
•• A résztvevők mindegyike az első képzés óta személyesen ismerte egymást. Azóta digitális
kapcsolattartás volt közöttük a közösségi médián keresztül, a trénerek vagy a mentorok
részvétele vagy bevonása nélkül.
•• A résztvevők hátrányos helyzete (a projekt kifejezetten a hátrányos helyzetű diákok csoportjainak
szólt) a vidéki lakóhely hátrányaitól a migrációs háttéren át egészen a társadalmi hátrányokig
terjedt. A résztvevők iskolai teljesítménye, valamint a családi körülmények és az általános
társadalmi-gazdasági háttere nagyon változatos és eltérő volt.
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•• A későbbi önálló vállalkozói tevékenység iránti érdeklődés tekintetében a képzés kezdete előtt
igen eltérő kép alakult ki. Sok résztvevő, különösen azok, akik jobban teljesítettek az iskolában,
nem látták ezt lehetőségként, míg néhány fiatal, akik inkább szakmai gyakorlatot mintsem
egyetemi tanulmányokat keresett, megbarátkozott azzal a gondolattal, hogy „saját maga
főnöke legyen”. Erre azonban legkorábban egy alkalmazottként töltött átmeneti időszakot
követően kerülhetett volna sor. Egy évvel korábban a projekt első fordulójának résztvevői is
hasonló tapasztalatokat osztottak meg.
•• A mentorok a következő kérdések feltételével jutottak információhoz: „Szóval, mik a terveid
a jövőbeli karriereddel kapcsolatban? Van már ötleted vagy terved ezzel kapcsolatban?” Meg
kell említeni, hogy a képzés témájától függetlenül, a kérdéseket még a képzés előkészületei
előtt tették fel, valamint az üzleti játékok és versenyek esetleges tapasztalatai nem kerültek
bevonásra.
A célcsoport igényei
A csoport tagjainak sokfélesége ellenére, számos körülmény és igény egyaránt érvényes mindenkire.
•• A résztvevők a felnőtté válás küszöbén állnak. A köztudatban jelen levő előnyök mellett, mint
például a nagyobb szabadság és több lehetőség, számos kihívás és követelmény is megjelenik.
•• A serdülőktől elvárják, hogy életük szempontjából fontos döntéseket hozzanak.
•• Ki kell dolgozniuk saját életcéljaikat saját értékrendjük alapján, függetlenebbé kell válniuk
szüleiktől és a külvilágtól egyaránt.
•• Feltételezzük, hogy a serdülők ki akarják és ki is kell alakítaniuk saját véleményüket, és
képviselik azt a külvilág előtt is.
•• Ez a tény az alkalmazkodás és az individualizáció közötti feszültséggel összefüggésben
elkerülhetetlenül oda vezet, hogy a célcsoport tagjai kirekesztettséget és elutasítást
tapasztalnak. Ennek kezelése nagy és nehéz tanulási terület a fiatalok számára. Ezen túlmenően,
mivel mások visszahúzódnak a függetlenné válás során, és mivel a fiatalok elkülönítik magukat
az önellátás érdekében, a célcsoportnak fokozott igénye van az iskolai és a személyes kérdések
támogatására, amelyet az egyéni környezet nem tud számukra megadni.

4.3.9. A tréning céljai
•• Segítséget (tudás, információ, tanács) adni a résztvevőknek a későbbi önfoglalkoztatás
megkönnyítése érdekében (reális betekintés a mindennapi -munka- életbe, annak előnyeivel
és hátrányaival együtt; áttekintést adni az előfeltételekről és a támogatási lehetőségekről,
csökkentve ezzel a bürokrácia által okozott nehézségeket és ezek visszatartó hatását).
•• Vállalkozásalapítással kapcsolatos ismeretek átadása.
•• Vállalkozói készségek fejlesztése.
•• A munka világába való belépés támogatása: kemény és puha készségek elsajátítása, újszerű
látásmód, vállalkozásindítás lehetősége mint valós alternatív megismertetése.
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•• További cél, hogy a harmadik tréninget az egész tanéven át tartó teljes tanulási folyamatba
illesszük. Ezért, a jelenlegi képzés tartalmát fontos, hogy összekapcsoljuk a a korábbi képzések
és mentortalálkozók gyakorlatai, módszerei és megállapításai között. Különösen igaz ez az elért
eredményekre, mit jelent számunkra vagy mások számára a siker, valamint a megfogalmazott
saját értékek és célok között.

4.3.10. A tréning felépítése
Első nap
Idő
15:00

Tartalom

Módszerek

Érkezés az iskolákból
Köszöntő, a kulcsok és szoba átadása, szabályok is-

16:00

mertetése, a képzés napirendjének ismertetése,
ismerkedés, egymás (újra) megismerése

16:30

Retorika

18:00
19:00

6 retorikai módszer (lásd lentebb)
Vacsora

Kapcsolati szint

Mozi est

Közös napi zárás

Második nap
Idő

Tartalom

8:00
9:00

Módszerek
Reggeli

Üzleti terv

Üzleti terv írása kiscsoportokban
Üzleti terv bemutatása

12:30
14:00

Ebéd
Szimulációs játék

18:00

Szimulációs játék
Vacsora

Szabadidő
19:00

Kapcsolati szint

Társas est (társasjáték, teke, biliárd, csocsó, darts)

Közös napi zárás
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Harmadik nap
Idő

Tartalom

8:00

9:00

Módszerek
Reggeli

Ötletek bemutatása, beleértve az

Üzleti terv bemutatása rövid prezentáció és

üzleti tervet is, rövid prezentáció

interjúk formájában bankokkal, ügyfelekkel és a

formájában a bank és az ügyfelek

Kereskedelmi Kamarával

számára, reklámozás

Díjátadó ünnepség
Az eredmények bemutatása (mire van szüksége
egy önálló vállalkozónak?)

11:00

A képzés befejezése

Észrevételek, megjegyzések & tanulságok
beépítése
A következő hónapok bemutatása (üzleti játék)
A 4. képzés kidolgozása, tervezése

12:30
13:15

4.3.11.

Ebéd
Visszaindulás az iskolákhoz

A használt módszerek, gyakorlatok bemutatása

Megjegyzés: A bemutatott kreatív módszereket a képzés előkészítése során az egyes mentorcsoportokban hajtottuk végre. Nem minden csoport hajtotta végre ugyanazokat a módszereket. Az alábbiakban
felsoroljuk a csoportokban alkalmazott összes módszert. A módszerek részben egymásra épülnek. A
módszereket az itt elírtaktól eltérő formában is lehet alkalmazni.
Kreatív módszerek/ módszerek ötleteléshez (brainstorming)
Cél: Ötletelésre (brainstorming) alkalmas módszerek megismerése
Magyarázat: az üzleti ötletek vagy termékötletek felkutatásában a kreatív és innovatív módszerek
segítenek. Ezek a módszerek különböző megközelítéseket és perspektívákat tesznek lehetővé. Új
gondolatmeneteket ösztönöznek, és az ötletek spektruma jelentősen kibővül.
Folyamat: Célszerű számos módszert rövid formában bemutatni, és hagyni, hogy a résztvevők kipróbálják
személyes kedvenceiket. Ellenkező esetben túl sok időt pazarolunk egy-egy módszer megismerésére,
vagy a résztvevők csak olyan módszereket tanulnak meg, amelyek nem felelnek meg a személyiségüknek.
A belső keresőgép
Google: minden nap használjuk, amikor valamilyen információ után kutatunk. A résztvevőket arra
kérjük, hogy aktiválják belső keresőjüket. Milyen kérdéseket és keresési kifejezéseket írnának be a Google
keresősorába? Ez megfelelő kérdéseket, és talán még néhány kezdeti választ is generál.
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Asszociációs lánc
A résztvevőknek egyetlen kifejezésre kell korlátozni belső keresésüket. Például: Szeretne könyvet írni, és
egy izgalmas történetet keres? Itt a könyv lesz a kulcsszó. E kulcsszó alapján a résztvevők átgondolják, milyen
asszociációt kötnek az eredeti szóhoz (könyv). Ezt a lépést minden szónál megismétlik, létrehozva ezzel egy
láncot. Ha megnézzük a könyv szóhoz kapcsolódó láncot, olyan szavakat olvashatunk, mint például a mese,
aztán a Piroska és a farkas, aztán az erdő, azután a fenyő, aztán a karácsony, majd az ajándék. Fontos, hogy
ennél a gyakorlatnál szabad kezet adjunk a résztvevőknek. A gyakorlat során előfordulhat, hogy az asszociációs
lánc megakad egy találó vagy inspiráló kifejezés miatt. A továbbiakban ez a szó kiindulópontként használható.
(Természetesen a gyakorlat során a vállalkozásindítás témájához szeretnénk közelebb kerülni.)
Lopj és optimalizálj!
Az üzleti világban két módszer vezethet sikerhez: új termék feltalálása és bevezetése, vagy meglévő
termék fejlesztése (önmagában a másolás nem elegendő a piac telítéséhez, valamint, hogy a kialakult
verseny előnyt jelentsen). Inspiráció hiányában ezért érdemes továbbpörgetni vagy optimalizálni a
„lemásolt” ötletet. Végül is, ha jobban csinálod, az nem másolás.
Tulajdonságok listázása
A módszer egy már létező tárgyból vagy folyamatból indul ki. A tárgyat - például egy termék – elemeire
bontjuk úgy, hogy minden jellemzőjét/tulajdonságát leírjuk, valamint az aktuális állapotát is részletesen
jellemezzük. Ezután a résztvevőknek meg kell keresniük az összes lehetőséget, hogyan lehet az egyes
jellemzőket/tulajdonságokat másképp rendezni/összerakni. Ha valaki érdekes variációt talál, akkor ez
egy új koncepció részévé válhat.
•• 1. lépés: Egy termék, folyamat vagy szolgáltatás lebontása egyedi jellemzőkre/tulajdonságokra
•• 2. lépés: Az összes jellemző/tulajdonság jelenlegi verzióinak leírása (TÉNYLEGES állapot)
•• 3. lépés: Szisztematikus keresés, hogyan lehet az egyes jellemzők/tulajdonságok kialakítását
másképp megoldani
•• 4. lépés: Az érdekes változatok kiválasztása és megvalósítása
A módszer előnyei: Gyorsan és egyszerűen alkalmazható technika, amely hosszabb képzés nélkül is
használható.
A módszer hátrányai: A módszer csak termék- és folyamatinnovációkhoz alkalmazható, és nem igazán
alkalmas nagyon összetett célok elérésére.
Osborn ellenőrző lista
Ez egy olyan technika, amelyet az alkalmazott találékonyság útmutatásaként kell értelmezni. A meglévő
termékek vagy folyamatok játékos-kísérleti módosításával új termékek vagy folyamatok ötletét lehet
kialakítani. Ebben a módszerben arra kérik a résztvevőket, hogy képzeljenek el egy már meglévő terméket
vagy folyamatot, és különböző specifikus változtatásokat végezzenek el rajtuk, mint például csökkentés,
kibővítés, adaptálás, módosítás, kicserélés, átrendezés stb.
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Céltábla értékelés
A bírálandó ötletet részletesen bemutatják a résztvevőknek. Ezután egy céltáblát rajzolunk, ami
körgyűrűkre és további körökre oszlik. A gyűrűk belülről kifelé 10 és 1 közötti számokat tartalmaznak. A kör
szegmenseit kulcsszavak és az ötlet jellemzői jelölik. A résztvevők, értékelésüket gombostű segítségével
jelölik. Minden szegmenshez (azaz értékelési szemponthoz) kapnak egy tűt. A jól ismert darts játékhoz
hasonlóan a legjobb értékelés a tábla középen, a legalacsonyabb pedig a tábla külső gyűrűjén található.
Retorikai módszerek
Cél: Javítani a meggyőzőképességet, növelni az önbizalmat, megtanulni, hogyan kell strukturálni és előadni a
beszédeket, könnyebben elérni a saját céljokat, meggyőzni a harcostársakat és támogatókat, lényegre törően
átadni az információt, valamint csökkenteni a felesleges információkat
Magyarázat: A retorika megtanulása sok gyakorlást és sokkal több időt igényel, mint egy 90 perces óra. A jó
retorika elsajátítása érdekében hónapokon át tartó, folyamatos képzésre van szükség, amelynek során a tanult
anyag is rendszeresen felhasználásra kerül, a legegyszerűbb esetben a magánéletben vagy akár a tükör előtt.
Ennek ellenére, a képzésen/mentorcsoportokban egyfajta bevezetés elvégezhető, ahol különböző gyakorlatokat
mutathatunk be, különböző képzési szempontokkal. Ezenkívül a résztvevők felismerhetik fejlesztendő
területeiket, és olyan módszereket tanulhatnak meg, amelyek elősegítik a későbbi fejlődésüket is.
Folyamat: A különféle gyakorlatokat és módszereket kiscsoportokban, a résztvevők igényei szerint próbáljuk ki,
így minden résztvevő gyakran szóhoz juthat. A csoport többi tagja folyamatos visszajelzéssel segíti a fejlődést.
Mások meggyőzése a kedvenc témánkkal kapcsolatban
A feladat az, hogy inspiráljunk másokat saját kedvenc témánkkal kapcsolatosan, amelyet szabadon
választhatunk meg, és amelyet legalább 2, de legfeljebb 3 perces beszédben kell bemutatnunk. A hallgatók
különböző kártyákat kapnak olyan szempontokkal, amelyekre figyelniük kell a beszéd során, annak érdekében,
hogy visszajelzést adhassanak az adott aspektus szem előtt tartásával (az általános benyomás mellett). A
szempontok a következők: Hangszín, beszéd, testbeszéd, (vizuális) segédeszközök, a hallgatók bevonása.
Mások meggyőzése egy adott témáról
A következő lépésben a résztvevők összegyűjtik a következő kör lehetséges témáit. Ezeket sorsolással
osztják szét, ami után meggyőzően kell bemutatni egy olyan témát, amelyben nem vagyunk feltétlenül
jártasak vagy nem érdekel minket. A módszer az első feladatban leírtakhoz hasonló, ugyanazokkal a
megfigyelési szempontokkal.
Ellenérvek keresése és az ellentétes álláspont képviselete
A képzésvezető prezentációja során a résztvevők ellenérveket keresnek, annak érdekében, hogy később
képviselni tudják az ellentétes álláspontot. Olyan beszélgetésnek/értekezésnek kell kialakulnia, amely csak
érveken alapszik, nem pedig érzelmeken és alaptalan feltételezéseken. A beszélgetés végén a résztvevők
elemzik, melyik érvelésnek volt jó hatása, és mi volt ennek az oka. Itt fontos, hogy a képzésvezető mondja
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a nyitóbeszédet annak érdekében, hogy egyetlen résztvevő se kerüljön kizárásra, ne érezzék veszélyben
a csoportban elfoglalt pozíciójukat, valamint ne alakuljanak ki személyes különbségek a csoporton belül
(csak hogy „megnyerjük” az értekezést/vitát).
A beszéd során a felszólaló új feladatokat kap
A résztvevők a lehető leginspirálóbb módon, két perces monológban, egymás után mutatják
be hobbijaikat. A képzésvezető az éppen abban a pillanatban beszélőnek egy kártyát ad, amely
utasításokat tartalmaz. A beszélőnek úgy kell végrehajtania a kártyán szereplő utasítást, hogy nem
beszél arról (azaz nem mondhatja azt, hogy: „Olyan kártyát kaptam, amelyen az szerepel, hogy „nekem
... kellene ... „). Fontos, hogy a beszélő megszakítás nélkül folytassa és fejezze be beszédét. A beszéd
után megkérdezzük a hallgatóságot, hogy szerintük mi volt a kártyára írva, és a beszélő mennyire
sikeresen hajtotta azt végre.
Példák:
•• Ugrálj az időben
•• Illeszd be a születési helyedet (lakóhelyedet / hazádat) a beszédbe
•• Mesélj el egy viccet/anekdotát
•• Beszélj az időjárásról
•• Kérdezd meg a bal oldali társad/résztvevő nevét
•• Csukd be vagy nyisd ki az ablakot, úgy, hogy közben nem szakítod meg a beszédet
•• Mit gondolsz a nőkről / férfiakról? (Csak három mondatban)
•• Ismételd meg az előző felszólaló állítását és beszélj róla
•• Azonnal fejezd be/ zárd le a beszédet
A „bevonulás“ és az első három mondat gyakorlása
Az első benyomás óriási jelentőségű. Ha negatív, akkor a tényleges üzenetet sokkal nehezebb átadni,
mert a hallgató negatívan áll a beszédhez. Ezért különös hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a színpad
vagy a székek irányába sétálva jelenjünk meg a teremben („bevonulás”), valamint az első mondatokra
(ideértve a bemutatkozást és a téma bevezetését). A tréner példákon keresztül mutatja be a tökéletes
sorrendet. A résztvevők addig gyakorolják a rövid sorrendet, amíg tökéletesen el nem sajátítják.
Az egyszavas válasz értelmezése
A csoport egyik tagja a csoport előtt áll. A tréner rövid, egyszavas válaszokkal enged betekintést egy
vitatott témába, miután kérdést tesz fel (legyen az nyitott, zárt, provokatív vagy ironikus), amelyre a
válaszadó csak egy szóval válaszolhat. A csoport értelmezi a választ és azt, hogy a válaszadó hogyan
viszonyul a témához.
A tréning befejeztével, a folyamatos tanulás és képzés biztosítása érdekében, minden résztvevő egy
ellenőrzőlistát (amely gyors áttekintést nyújt), valamint egy részletes megfigyelési lapot (intenzívebb és
részletesebb leírást tartalmaz).
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Üzleti terv készítése
Cél: Megismerjük a vállalkozás létrehozásának és elindításának lépéseit, szerkezeti és szervezeti
kérdésekkel foglalkozunk, valamint a kezdeti akadályok elhárításával foglalkozunk
Magyarázat: Miután az üzleti ötlet megvan, a megvalósításig sok lépést és szempontot kell figyelembe
venni. Mindezek megismerése és egyértelműsítése érdekében, rendkívül fontos a kidolgozott üzleti terv.
A terv nem csak a projekt népszerűsítéséhez és finanszírozásához szükséges. Tervezhetőséget biztosít az
ötlet megvalósítása során, és segít szem előtt tartani a meghatározott célt. Az üzleti terv emellett fontos
a bankkal, a munkaügyi ügynökséggel és más finanszírozó ügynökségekkel folytatott tárgyalások során
is. Ezen szervezetek gondosan ellenőrizni fogják, hogy üzleti tervünk megfelel-e az összes kritériumnak.
Folyamat: A résztvevők megismerkednek az üzleti terv formájával és előnyeivel. A képzés során az üzleti
terv szakaszait és azok szükségességét elmagyarázzuk a résztvevők számára. Ezt követően a résztvevők
üzleti tervet készítenek az előzetesen, kis csoportokban kidolgozott üzleti ötletekhez (vagy egy adott,
fiktív és egyszerű példa alapján).

4.3.12.Szimulációs játék: világkereskedelmi szimuláció3
Rövid leírás
Ebben a szimulációs játékban a résztvevők világkereskedelmi szereplők szerepét veszik fel. A
világkereskedelem folyamatait mesterséges körülmények között szimuláljuk. A játékot arra tervezték,
hogy megmutassa a résztvevőknek, hogy mely szereplők vesznek részt a világkereskedelemben, és hogyan
befolyásolhatja a kereskedelem egy nemzet gazdasági fejlődését. Erre a célra a különböző országokból
csoportok alakulnak, különböző mértékben elosztott erőforrásokkal és tőkével. A résztvevők feladata
az, hogy versenyhelyzetben, ügyes kereskedelem és más szereplőkkel való együttműködés révén a
lehető legtöbb vagyont szerezzék meg, miközben olyan események történnek, mint pl. csúcstalálkozók,
polgárháborúk, sztrájkok vagy természeti katasztrófák.
Az utánkövetés során közösen elemezzük a játék eseményeit és a megkötött egyezményeket:
megtárgyaljuk a játékban történtek és a valóság egymáshoz aló viszonyát, illetve sor kerül a történések
történelmi eseményekkel és aktuális kontextussal való párhuzamba állítására is. Ily módon izgalmas „ahapillanatok” alakulnak ki, ami akár a vállalkozás, vállalkozói lét iránti érdeklődést is tovább ösztönözheti.
A szimulációs játék csak a komplex világkereskedelmi rendszer alapvető jellemzőit képes bemutatni. Ez
azonban nem jelent problémát a játék szempontjából, hiszen a cél az, hogy a résztvevők képet kapjanak
a világkereskedelem alapvetéseiről, szereplőiről és a szereplők egymáshoz való viszonyáról. Végül, a
játék értékelése során ki kell emelni a világkereskedelem strukturális egyenlőtlenségét, amit aztán helyi /
regionális / országos szinten is értelmezhetünk.
A játék menete
A játék elején az összes országcsoport egy borítékot kap mindenféle (nyers)anyaggal, amelyek nagyon
3

A szimulációs játék a Christian Aid által létrehozott “The Trading Game” -re épül.
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különböző módon vannak szétosztva. Az eszközök segítségével papírból előre meghatározott űrlapokat
készítünk, amelyeket a bankban hitelre lehet váltani. A hiányzó eszközöket vagy forrásokat tárgyalások és
egyesülések útján lehet beszerezni. Miközben az ENSZ megpróbálja fenntartani a nemzetek közötti békét,
és a spekulánsok különféle eseményekre fogadnak, a sajtó mindezekről az eseményekről beszámol. Az
érzelmekre fókuszáló kiértékelés után a szimulációs játék tapasztalatait tartalmi szempontból is érdemes
feldolgozni. A szerepek leírása és az ideális játék feltételei (erőforrások szétosztása, helyszín elrendezése
stb.) megtalálható a Mellékletekben.
Bevezetés a játékba
•• A világkereskedelem szimulálása
•• Minden szereplő meghatározása, beleértve az országok különleges szerepeit is
•• Cél meghatározása: pénzkereséshez geometriai alakzatok hitelre cserélése a bankban.
Alakzatokat csak a rendelkezésre álló anyagokból készíthetnek a résztvevők. Fontos: minden
alakzatot ollóval kell kivágni, az éleknek egyeneseknek, a sarkoknak pedig pontosaknak kell
lenniük
•• Mutassuk meg hol találhatóak a következő dolgok: bank, árlista, mintadarabok, a játékvezető
üzenetei, üzenőfal
•• A formák ára eltérő, és a játék során változhat
•• A játékvezető időnként tippeket ad, újításokat vezet be
•• Nincs erőszak
Rendeljük a résztvevőket országokhoz és a többi szerepkörhöz. Figyeljünk arra, hogy a motiválatlan
résztvevőket ne osszuk be a C-ország csoportjába. Minden országot vezessünk saját asztalához.
Minden ország mappában kapja meg a szükséges anyagokat, és máris kioszthatja a szerepeket
(diplomata, üzletember ...). Az anyagokat azonban csak akkor lehet megtekinteni, amikor a játék
elindul. Ön, egy másik vezető vagy a szerepleírás utasítja a további játékosokat. A játék kezdetét sípszó
jelzi. Ezután az országok kinyithatják borítékjaikat, és az arra jogosultak elhagyhatják pozícióikat.
Ne feledjük, hogy az elején valószínűleg sok kérdést fognak feltenni a résztvevők („Hol vannak az
ollóink?”, „Miért van csak ennyi papírunk?”, ...). Legyünk nyugodtak, ismételjük meg a játékszabályokat,
ha szükséges, vagy egyáltalán ne szólaljunk meg. A résztvevőknek maguknak kell aktívvá válniuk,
felfedezniük a szobát és kapcsolatba lépniük egymással. Amíg a játék elején kevés az interakció, újra
megkérdezhetjük, hogy mindenki megértett-e mindent.
A játék során igyekeznünk kell nyomon követni, hogy a résztvevők miben állapodnak meg, milyen
lépéseket terveznek, hogyan alakulnak a számlaegyenlegek és mely termékeket mely országok gyártják.
A bankkal egyetértésben szabályozhatjuk a termékek árait. Az első percek gyakorlatilag az igények
mentén önmagukban folynak majd. A szimulációs játék során bármikor adhatunk új impulzusokat, ha
szükségesnek látszik a dinamika vagy a tempó fokozására. Ellenkező esetben hagyjuk, hogy a játék folyjon,
és ha nem szükséges, ne éljünk a játék meghosszabbításának lehetőségével. Fejezzük be a szimulációs
játékot akkor, amikor a kereskedelmi kapcsolatok stabil szintet értek el, és ez állandó papírellátással
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örökké folytatódhat. A banknak és az ENSZ-nek is adhatunk javaslatokat vagy tippeket az aktuális
eseményekről, amelyekre időről időre reagálniuk kell.
Mi fog történni?
Az A országok elég gyorsan megkezdik papírjaik formává alakítását, mivel minden szükséges forrással
és eszközzel rendelkeznek. Azonban papírjuk gyorsan elfogy, ezért megpróbálnak új alapanyagokat
szerezni.
A C országok és esetlegesen a B országok először azon gondolkodnak, hogy miként lehet formákat
készíteni, mert anyaguk nem tűnik elégnek. Lehetséges, hogy a kedvetlenség érzése csalódást okoz a
csoportokban, és emaitt a résztvevők habozni fognak. Ennek megakadályozására különböző lehetőségeket
hozhatunk létre.
A papír ára a játék elején valószínűleg meglehetősen alacsony lesz, de gyorsan emelkedni fog.
Mivel a résztvevők nagyon elfoglaltak a feladatokkal és az eseményekkel, a játékvezető/tréner azon
kevesek egyike lesz, aki megfigyelhetik a játék során jelentkező változásokat. Ezért nagyon figyeljünk arra,
hogy a játékosok milyen megállapodásokat kötnek, milyen szövetségek jönnek létre és milyen kereskedelmi
tranzakciókat hajtanak végre. Ezek a megfigyelések képezik az alapját a további eseményeknek.
Események
Az itt felsorolt néhány dolog önmagától alakul ki. Amennyiben mégsem, akkor a játékmenedzser
kezdeményezheti őket. Általánosságban többféle módon lehet befolyásolni a játékot. Két lehetséges
változat: Titkos üzeneteket adhatunk egyes csoportoknak vagy mindenki számára nyilvános gyűlést
tarthatunk. A titkos üzenetek azzal a veszéllyel járnak, hogy önkényesnek tűnhetnek.
A játék menetétől függ, hogy a játékvezető végrehajt-e, és ha igen, mikor, egy adott műveletet, mindezt
a játékvezetésnek kell saját becslései szerint eldöntenie. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az első
műveletet a játékidő első harmadában kell megindítani, pl. új alapanyag bevezetése.
Műveletkártyák
A műveletkártyák (lamináltak, így nem vághatóak) professzionálisnak tűnnek, de elveszik a
rugalmasságot. A műveletek következményei továbbra is testre szabhatók, ha csak a „művelet nevét”
adjuk meg. A játékvezető hozhatja a játékba ezeket a kártyákat. Ezt a főteremben sípszóval jelzi, hogy
felhívja a figyelmet a műveletre és rámutasson az eseményre. Utána csak a sajtót értesítik a pontos
hatásokról. Az országoknak és a szereplőknek a sajtótól kell megszerezniük ezeket az információkat.
A műveletkártyák neve és leírása a Mellékletekben található.
Utolsó 10 perc
Mindenki csak egyszer mehet a bankba és adhat át pénzt stb.
Jelezzük az utolsó 5 perc kezdetét is. A nyertes az az ország/csoport, amelynek sikerült a legtöbb pénzt
keresnie.
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A játék vége
A szimuláció végeztével kifizetjük a játék során bekövetkezett események függvényében szerzett
büntetéseket és bónuszokat (pl. szemétmentesség).
Érzelmi értékelés
Az országok résztvevői leülnek az asztalukhoz, és kérdéseket kapnak megbeszélésre és megválaszolásra.
Ezen felül kapnak egy flipchartot és egy tollat, amellyel felírják válaszaikat.
•• Indítási feltételek? Számlaegyenleg? Alapanyagok?
•• Érzelmek a játék során
•• Idézetek a játék során
•• Milyen tevékenységek zajlottak, mit csináltatok, és melyek voltak döntőek a számotokra?
•• Az egyes résztvevők hangulatgörbéje
•• Mi járult hozzá vagy akadályozta meg a sikert?
•• Milyen problémák voltak és hogyan próbáltátok megoldani őket?
•• Hogyan viselkedtetek más országokkal szemben?
•• Milyen érzés szegénynek / gazdagnak lenni?
•• Mit csinálnál másként legközelebb?
•• Mi volt igazságtalan? Mitől lehet igazságosabb a rendszer?
A csoportok bemutatják a válaszaikat, a játékvezető jegyzeteket készít a táblára. Hasznos egy táblázat,
amely országonként külön oszlopokat tartalmaz. A többi szereplő is beszámol a játék során szerzett
benyomásaikról és arról, hogy miként tudták befolyásolni a játékot.
Tartalmi értékelés és átültetés a valóságba
A szimulációs játék alkalmas arra, hogy a résztvevők megtapasztalják a világkereskedelem működését.
A játék során bekövetkezett események alapján egyértelművé kell tenni, hogy mi és milyen mértékben
befolyásolja a világkereskedelmet. Ezenkívül kritikus pillantást kell vetni arra, hogy mi volt reális és mi
nem. A szimulációs játék menetétől és a képzés céljától függően az értékelés során fókuszpontokat
állíthatunk fel. Íme egy lista a világkereskedelem számos aspektusával kapcsolatos lehetséges témákról.
Lehetséges témák:
•• Kiváltságok és igazságosság
•• Kezdeti feltételek és fejlődésük
•• G8, G20, G77
•• Tartozások és kamatok
•• A bankok és a pénzügyi szektor
•• Nyersanyag-felfedezések
•• Szabadalmak
•• Szemét
•• Fejlesztési segélyek
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•• Áringadozások: miért volt, ki profitált belőle
•• Nyersanyag-felfedezések
•• ENSZ és segélyezési konferencia
•• Sajtó
•• Szankciók
•• Erőforrás elosztás, / egyesülések
•• Puccs
•• Az éghajlatváltozás és annak hatása
•• Minőség
•• Termelési eszközök
•• Értéklánc
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5. Tapasztalatok, tanulságok, javaslatok
A középiskolások számára szervezett képzések sikeres befejezése után a projektpartnerek
összegyűjtötték a megvalósítás során szerzett tapasztalatokat és tanulságokat, melyeket alapul véve
megfogalmaztak néhány javaslatot, melyek segíthetik későbbi tréningek megtartását.
Általános megjegyzések
•• A célcsoport tagjai érdeklődnek a MotivAction tréning- és mentorprogramjai iránt, és hajlandóak
is részt venni azokon. Ahhoz azonban, hogy magas legyen a résztvevők száma, fontos előre
megtervezni a résztvevők toborzásának és bevonásának folyamatát, nagy hangsúlyt fektetve a
személyes kapcsolatokra és a kortársak meghívásban betöltött szerepére.
•• A tréning megkezdése előtt a résztvevők jelentős hányada nyilatkozott úgy, hogy nem érdeklődnek
a pénzügyi ismeretek iránt. A képzés végeztével azonban sokan közülük – várakozásukon felül
– hasznosnak és érdekesnek értékelték a tanultakat. Ez a tény rávilágít arra, mennyire fontos
népszerűsíteni a pénzügyi tudatosságot és jártasságot a középiskolások körében, méghozzá
személyre szabott módon.
•• A résztvevők jelentős részének fogalma sem volt a legtöbb pénzügyi témáról, habár ezek az élet
igen fontos részét képezik. Ez is alátámasztja hasonló képzések szervezésének fontosságát az
ifjúság számára.
•• Fontos figyelembe venni a távozó és a hiányzó résztvevőket. Tapasztalataink szerint a résztvevők
5%-a nem fejezi be a képzési programot.
A képzések tartalmáról és módszertanáról szerzett tapasztalatok
•• Jó ötlet volt fenntartani az egyensúlyt a pénzügyi tudatossággal és vállalkozói ismeretekkel
kapcsolatos elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalatok/tanácsok között.
•• Rendkívül hasznosnak bizonyult, hogy a magyar képzést gyakorló üzletember tartotta, aki így
valós tapasztalatokat oszthatott meg, gyakorlati tippeket és konkrét javaslatokat adhatott a
személyes pénzügyek rendben tartásával, valamint vállalkozások indításával és vezetésével
kapcsolatban. Tudott beszélni a kudarc és a kiégés megéléséről is.
•• A képzés alapvető módszereként valamennyi partner szimulációs játékokat használt, ami remek
ötlet volt. Ily módon a résztvevők különböző szerepekben próbálhatták ki magukat és vonhattak
le gyakorlati tanulságokat a képzés során.
•• A résztvevők hasznosnak találták a vállalkozásindítás és vállalkozásvezetés konkrét lépéseiről
szóló foglalkozásokat.
•• Hasznos volt a pénzügyi tudatosságot és vállalkozói ismereteket az életvezetés tágabb
kontextusába helyezni (jövőtervezés, vágyak, álmok, lehetőségek). A legtöbb diáknak korábban
nem volt lehetősége szakemberek segítségével elgondolkodni ezeken a kérdéseken.
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6. Zárszó
A Pénzügyi tudatosság és vállalkozói ismeretek: a személyes pénzügyektől a vállalkozásindításig. Tréningek
a középiskolás korosztály számára című kiadvány két képzeletbeli úton vezette végig az Olvasót: pénzügyi
tudatosság és vállalkozói ismeretek. A kiadvány első oldalain a képzések közös elméleti hátterének
bemutatása olvasható, melyet ugyanazon tréning három alternatív megvalósításának leírása követ.
Ily módon az Olvasó betekintést nyerhet a köztük lévő hasonlóságokba és különbségekbe egyaránt,
valamint megtalálhatja a megvalósítás tapasztalatait és az ezek alapján megfogalmazott javaslatokat és
ajánlásokat hasonló jövőbeni képzések megtartásához.
A MotivAction projekt célkitűzéseivel összhangban a képzés fő témáit – a pénzügyi tudatosság és az
alapvető vállalkozói készségek megszerzését – a felnőtté válás fontos részének tekintjük, minthogy
elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy felnőttként sikeres és proaktív életet éljünk. A képzéseinken
átadott tudás segíti a fiatalokat abban, hogy önállóan és függetlenül lépjenek fel a munkaerőpiacon, és
ahelyett, hogy álláslehetőségekre várnának, képesek legyenek kezükbe venni saját jövőjük megteremtését.
Reményeink szerint ez az anyag támogatja majd mindazon trénerek, tanárok és civil szervezetek
munkáját, akik középiskolás fiatalok pénzügyi jártasságát hivatottak fejleszteni, hogy felnőttként
pénzügyileg stabil és – amennyire lehet – biztonságos lábakon álljanak, ötleteiket, álmaikat sikeres
vállalkozásokban válthassák valóra.
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8. Mellékletek
8.1. A szlovén tréninghez kapcsolódó mellékletek
Tudásbázis: haladó szótár a pénzügyi világ kifejezéseihez
Medve piac: Amikor a piacon az árfolyamok huzamosan esnek.
Bika piac: Amikor a piacon az árfolyamok folyamatosan nőnek.
Infláció: Általános emelkedés a termékek és szolgáltatások árában, melyet általában a fogyasztói árindex
százalékos változásával mérnek.
Profit: A bevételből, az összes költség levonása után, a tulajdonos kezében maradó összeg. A bruttó
profit a társasági adó levonását megelőző profit összeg. A nettó profit a vállalkozás végső, adózás utáni
nyeresége.
Portfólió: Egy egyén vagy intézmény befektetési részvényei. A portfólió különböző iparágakban
tevékenykedő cégek részvényeiből állhat össze.
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8.2. A német tréninghez kapcsolódó mellékletek
Mellékletek a Világkereskedelmi szimulációs játékhoz
1) Szerepek
Menedzser csapat
•• 1 fő játékvezető - kötelező
•• Választható (csökkenő relevancia): egy-egy személy a bank, ENSZ / hírügynökségek számára
Résztvevők
•• A játék 14 éves kortól ajánlott.
•• Csoporttagok minimum 16, maximum 56 fő
•• A résztvevők megoszlása: 5-7 ország, valamint további 5 szerepkör
•• A megoszlás a résztvevők számától függ
•• Arányos megoszlás szükséges az egyes szerepek között
•• egyes szerepek szükség esetén elhagyhatók
•• A csoport: Franciaország, Kanada (G8 tagok), 2-6 résztvevő országonként
•• B csoport: Dél-Afrika, Mexikó (G20 tagok), 2-6 résztvevő országonként
•• C csoport: Uganda, Togo, Namíbia (G77 tagok), 2-6 résztvevő országonként
•• Bank: 2-4 résztvevő
•• ENSZ: 1-3 résztvevő
•• Komoly hírügynökség: 1-2 résztvevő
2) A szoba elrendezése
•• Az optimális változatot írjuk itt le. Ha ez nem garantálható, akkor ezt a leírást kell használni
útmutatóként.
•• 1 (nagy) szoba 6 asztal számára (2x A ország, 2x bank, 1x UN, 1x játékvezető számára) és 1 tábla
•• 2 (kis) szoba 2 vagy 3 asztal számára (B és C ország), a szobák kissé távolabb lehetnek a paddal
rendelkező szobától
•• Mindkét helyiségben elegendő helynek kell lennie az asztalok közötti problémamentes
közlekedéshez
•• Minden asztalnál résztvevőnként egy székre van szükség
3) Eszközlista
•• A/4-es nyomtatott és laminált zászlók (ENSZ, Franciaország, Kanada, Dél-Afrika, Mexikó, Uganda,
Togo, Namíbia)
•• Az országok és az ENSZ zászlói
•• 60x50, 120x100, 40x500, 100x1000 bankjegyek
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•• 4 olló, 2 iránytű, 4 vonalzó, 12 ceruza, 2 ragasztó, 1 hegyező, 1 radír, számológép
•• 1 ébresztőóra / stopperóra
•• 200 lap (fehér, újrahasznosított papír)
•• 50 lap (piros, újrahasznosított papír)
•• 2 tekercs krepp papír
•• 15 flipchart lap
•• 10 filctoll
•• 2 síp
•• Plakát sablonokkal
•• Sablonok ellenőrzéshez (erős kartonból vagy fából készülhetnek), fajtánként két darab:
o

téglalap 7x12 cm

o

derékszögű háromszög 7x12 cm

o

egyenoldalú háromszög 7 cm élhosszúsággal

o

félkör 13 cm

o

kör 13 cm

•• Számlák és árjegyzék
•• 8 A4 méretű mappa
•• 2 tábla
•• 50 moderációs kártya, narancssárga és kék színben
•• 16 névkártya
•• Szerepleírások
•• Italok (5 üveg gyümölcslé és víz)
•• Harapnivaló (pl. süti és csokoládé)
•• Tartalék anyag (2 olló, ceruza, ...)
•• Cipősdoboz vagy doboz
•• Ebédszünet jelzőtábla
4) Eszközök szétosztása
A-ország
•• Nemzeti zászlóval és szerepleírással ellátott borító
•• 2 olló
•• 1 vonalzó
•• 1 iránytű
•• 2 ceruza
•• 1 papírlap
•• 1000 Euro
•• névtáblák (diplomata, üzleti, általános)

63

Pénzügyi tudatosság és vállalkozói ismeretek:
a személyes pénzügyektől a vállalkozásindításig
Tréningek a középiskolás korosztály számára

B-ország
•• Nemzeti zászlóval és szerepleírással ellátott borító
•• 1 vonalzó
•• 1 ragasztó
•• 6 papírlap
•• 500 Euro
•• névtábla (diplomata, üzleti)
C-ország
•• Nemzeti zászlóval és szerepleírással ellátott borító
•• 1 ceruza
•• 4 papírlap
•• 100 Euro
•• névtábla (diplomata, üzleti)
Bank
•• Szerepleírás
•• Sablonkészlet
•• Bankjegyek (60x50, 120x100, 40x500, 100x1000)
•• 4 ceruza
•• Radír
•• Számlalista kezdő számlaegyenlegekkel
o

Franciaország +5000 / Kanada +3000

o

Dél-Afrika és Mexikó 0

o

Uganda és Namíbia -3000 / Togo -5000

•• Nagy boríték / doboz a leszállított sablonokhoz
•• Számológép és ébresztőóra / stopper
•• Árlista kikiáltási árakkal
•• kör: 500; félkör: 200, egyenlő oldalú háromszög: 150; téglalap:300; derékszögű háromszög: 200
•• Ebédszünet jelzőtábla
•• Kreppszalag
•• Mágneses tábla és mágnesek
•• Italok és harapnivalók
Játékvezető
•• Síp
•• Tartalék papír
•• Tartalék anyagok (hegyező, radír, eszközök, sablonok, ...)
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•• Parafa tábla
•• Poszter szabályokkal
•• minden alakzatot ollóval kell kivágni, az éleknek egyeneseknek, a sarkoknak pedig pontosaknak
kell lenniük
•• csak a kiosztott anyag használható
•• nincs erőszak
•• viták esetén konzultálni kell az ENSZ-szel
•• csak a névtáblával rendelkező résztvevők hagyhatják el az asztalt
•• Poszter az űrlapok sablonjaival
•• Sablonkészlet
Bulvársajtó
•• Szerepleírás
•• 1000 Euro
•• Narancssárga moderációs kártyák
•• Filcek
Komoly hírügynökség
•• Szerepleírás
•• Kék moderációs kártyák
•• Parafa tábla
•• Filcek
Spekulánsok
•• Szerepleírás
•• 1000 Euro
ENSZ
•• Szerepleírás
•• Síp
5) A szerepek leírása
A országok
A csoport feladata, hogy papírformákat készítsenek el a sablon szerint, és minél több pénzt keressenek
a bankkal történő csere alkalmával. Minden formát ollóval kell kivágni; csak a kiadott anyag használható!
Kijelölésre kerül 1-1 személy mint diplomata, üzletember és mindenes. Csak a diplomaták tárgyalhatnak
más országokkal, míg az üzletemberek csak a bankkal. A mindenes szerepe mindenhol használható.
Csak ez a három szereplő mozoghat a játék során, de a szerepeket lehet cserélni.
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Bés C országok
A csoport feladata, hogy papírformákat készítsenek el a sablon szerint, és minél több pénzt
keressenek a bankkal történő csere alkalmával. Minden formát ollóval kell kivágni; csak a kiadott anyag
használható!
Kijelölésre kerül 1-1 személy mint diplomata és mint üzletember. Csak a diplomaták tárgyalhatnak
más országokkal, míg az üzletemberek csak a bankkal.
Csak ez a két szereplő mozoghat a játék során, de a szerepeket lehet cserélni.
Banki kapcsolattartó Kanadával
Kanada személyes banki kapcsolattartója vagy, és ebben a funkcióban kizárólag Kanadáért vagy
felelős. Különösen megbízható üzleti partnerként, Kanada különleges figyelmedet élvezi, amelyet
nagylelkűség formájában tudsz kifejezni: a benyújtott formákat nem kell szigorúan ellenőrizni, Kanada
banki tartózkodását a lehető legkellemesebbé kell tenned (pl. édességek és gyümölcslé által). Más
országok számára nem állsz rendelkezésre.
Csak a fehér papírból készült formákat vagy a játékvezető által meghirdetett anyagot fogadhatod el.
Banki kapcsolattartó Franciaországgal
Fro. személyes banki kapcsolattartója vagy, és ebben a funkcióban kizárólag Franciaországért
vagy felelős. Különösen megbízható üzleti partnerként, Fro. a különleges figyelmedet élvezi, amelyet
nagylelkűség formájában tudsz kifejezni: a benyújtott formákat nem kell szigorúan ellenőrizni, Fro.
banki tartózkodását a lehető legkellemesebbé kell tenned (pl. édességek és gyümölcslé által). Más
országok számára nem állsz rendelkezésre.
Csak a fehér papírból készült formákat vagy a játékvezető által meghirdetett anyagot fogadhatod el.
Banki kapcsolattartó Dél-Afrikával és Mexikóval (esetleg Uganda, Togo és Namíbia banki
kapcsolattartójával egyesítve)
Te felelsz a Dél-Afrikával és Mexikóval folytatott üzleti ügyek kezeléséért. Győződj meg róla, hogy
az üzletemberek a kijelölt vonal mögött várakoznak, amíg nem szólítod őket. Ellenőrizd a beküldött
formákat a banknál elhelyezett sablonok segítségével, és csak kiváló minőségű árut fogadj el. Ha az
országok kiváló minőségű termékeket szállítanak és bizonyítják a megbízhatóságukat, akkor udvariasan
kezelhetők (édességek stb.). Időnként ebédszünetet tarthatsz. Csak a fehér papírból készült formákat
vagy a játékvezető által meghirdetett anyagot fogadhatod el!
Banki kapcsolattartó Ugandával, Togóval és Namíbiával (esetleg Dél-Afrika és Mexikó
banki kapcsolattartójával egyesítve)
Te felelsz az Ugandával, Togóval és Namíbiával folytatott üzleti ügyek kezeléséért. Győződj meg róla,
hogy az üzletemberek a kijelölt vonal mögött várakoznak, amíg nem szólítod őket. A három ország
esetében nagyon oda kell figyelni a benyújtott termékek minőségére. Szigorúan ellenőrizd, hogy
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egyeznek-e a banknál letétbe helyezett formákkal! A rossz termékeket utasítsd vissza. Szigorúnak kell lenni!
Csak a fehér papírból készült formákat vagy a játékvezető által meghirdetett anyagot fogadhatod el!
Az üzletembereket egyesével szólítod, akiknek meg kell várniuk, ha elfoglalt vagy, illetve ebédszünetet
tartasz. Akár megvetően is bánhatsz az üzletemberekkel, mivel nem sok pénzt hoznak.
Spekulánsok banki képviselete
Te vagy a spekulánsok személyes banki kapcsolattartója. A spekulánsok különféle ajánlatokkal/
egyezségekkel fordulnak hozzád (pl. fogadások arra vonatkozóan, hogy az árak hogyan alakulnak, vagy
egyes országok mekkora nyereséget vagy veszteséget fognak a közeljövőben elérni). Rajtad múlik, hogy
melyik üzletet kívánod megkötni, és melyiket - mint túl kockázatosat - elutasítani. A fogadások időben
korlátozottak (5 vagy max. 10 perces időtartamra lehet fogadni).
A spekulánsok csak a saját pénzükkel fogadhatnak. Kamatmentes kölcsönöket azonban felvehetnek.
Komoly hírügynökség
A feladatod az események követése, valamint az aktuális hírek rendszeres időközönként történő
közzététele a sajtófalon. Ne feledkezz el arról, hogy leírd a legrelevánsabb híreket. Leírhatod a színészek
érzelmeit, illetve idézeteket is használhatsz, azonban ügyelned kell arra, hogy a tudósítás objektív legyen.
Nem érdekel a pénz.
Bulvársajtó
Híreket vásárolhatsz és adhatsz el. A cél az, hogy minél több pénzt keressél, amit hírek eladásával
érsz el. A híreket apró papírdarabokra írod, és azokban az országokban terjeszted őket, ahol ezeket az
információkat meg kell, hogy tudják. Nem kötelezed el magad az objektivitás mellett, és hamis híreket is
terjeszthetsz, feltéve, hogy ezzel pénzt keresel.
ENSZ
Az a feladatod, hogy válsághelyzet kialakulásakor összehívd a közgyűlést, hogy platformot biztosíts az
országoknak a tárgyalásokhoz, és ezáltal a konfliktust békésen megoldják. Bármelyik ország felveheti
veled a kapcsolatot, vagy te magad is összehívhatsz konferenciát. Ezért meg kell próbálnod minél
részletesebben megfigyelni a játék menetét. A játék elején nincs pénzed, és nem is az a célod, hogy pénzt
keressél. Tagdíjakat azonban szedhetsz (a gazdag országok arányosan többet fizetnek), vagy bizonyos
intézkedésekre összegyűjtheted és újra eloszthatod a a pénzt (pl. segélyezési konferencia).
Spekuláns
A célod az, hogy pénzt keressél a világkereskedelemmel kapcsolatos spekulációk által. Fogadásokat
tehetsz a banknál a termékek árának alakulására vagy az egyes országok nyereségére / veszteségeire,
vagy ... légy kreatív! A fogadásoknak időben korlátozottaknak kell lenniük (5 vagy max. 10 perces időtávra
fogadhatsz). Csak a meglévő pénzzel fogadhatsz, de kamatmentes hiteleket kaphatsz a banktól.
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A játékvezető szerepe
Pontosan ismerned kell a játék egész folyamatát és összefüggéseit. Ez magában foglalja az egyes
szerepeket, azok feladatait és céljait, valamint a kölcsönös kapcsolatokat is. A játék elején a te feladatod
a játék bemutatása és a szabályok ismertetése, egy közös mindenkinek szóló előadás keretében.
6) A műveletkártyák leírása
Kereskedelmi szövetségek
A nemzetek közös együttműködésekről állapodnak meg. Ez magában foglalhatja az eszközök közös
használatát vagy a legyártott termékek közös marketingjét.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Tisztességes-e az üzlet? Meddig fog tartani a szövetség?
Gyarmatosítás és elfoglalás
Megtörténhet, hogy az erős országok védelmet kínálnak más országoknak és elfoglalják őket.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Milyen megállapodások születnek? Ki keres meg kit?
Kartellek
A sok papírral rendelkező csoportok közös stratégiával értékesíthetik termékeiket és erőforrásaikat, és
így befolyásolhatják az árakat.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Ezek a kartellek a saját előnyeiket helyezik előtérbe?
Kereskedelmi embargók
A nagy forrással rendelkező nemzetek megállíthatják vagy csökkenthetik a készletek értékesítését, és
így manipulálhatják az árakat.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Az árak a kívánt irányba fejlődnek?
Vámok és kvóták
A gazdag országok szabályok felállításával próbálják befolyásolni más országok kereskedelmét. Azok,
akik nem tartják be ezeket a szabályokat, nem kapnak további támogatást.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Ki kinek használja az erejét? Ki tartja be a szabályokat és ki viseli
el a szankciókat?
A következő műveleteket a játékvezetők kezdeményezhetik
Kereslet és kínálat változása, árváltoztatás
A játékvezető hatáskörébe tartozik az árak megváltoztatása, annak érdekében, hogy a játék folyamatos
legyen. Az országok javára és hátrányára is alkalmazható. Változások magas / alacsony keresletnél ->
árlista a banknál
Például egy bizonyos idő után a körök alig érnek valamit, mivel abban a pillanatban csak a köröket
adják el. Ez bonyolultabbá teszi a játékot, különösen a játékvezetés szempontjából. A bankkal való
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jó megállapodás mindenképpen szükséges. Ezzel a dinamikával az is lehetséges, hogy a nemzetek
felhalmozzanak bizonyos termékeket, vagy kartelleket alkossanak az árak manipulálására. Ezenkívül az
új alkalmazások bevezetése révén (például a háromszögek használhatók a robotiparban), az emelkedő
árak befolyásolhatják a játékot.
Új alapanyagok
Új alapanyag kerülnek felfedezésre a B vagy a C országokban. Ez lehet fehér és piros papír is. Lehetséges
változat: az A ország tudósai bizonyos számú fehér lapot fedeztek fel egy adott országban. Az alapanyagot
csak közös döntés után lehet kibányászni. A közös döntés tartalma: ki hány lapot kap majd. Erre 5 percet
kapnak a résztvevők. Ha nem tudnak döntésre jutni, az ajánlat lejár. Ezen művelet révén valamely nemzet
új lendületet kaphat. Általában, ha kevés az alapanyag, akkor új lehetőségek jönnek létre.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Hogyan születik a döntés? Megállapodásra jutnak-e?
Finomítások
Az A ország a következő információt kapja: Ha egy forma felét piros papír borítja, akkor az ár
háromszorosát kapja.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Ezt az információt a szövetségeseknek is átadják? Hogyan
reagálnak más nemzetek az új papírra?
Szabadalmak
Egy ország szabadalmi kérelmet nyújtott be egy alakzatra. Ezután, a szabadalom tulajdonosa csak ezt az
alakzatot fogadja el, így más országok licenceket vásárolhatnak. Az adott ország könnyen meghatározható
a játékvezetés által. Alternatív megoldásként a lehetőség nyilvánosságra hozható. Minden ország a
szabadalmi hivataltól vásárolhatja meg a szabadalmat. A finomítás és a szabadalmak kombinálva is
használhatók. Ez azonban bonyolultabbá teszi a kiértékelést.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Mit tesznek az országok a már előállított árukkal?
Polgárháború / éhezés / puccs
Egy bizonyos időre negatív következményekhez vezet, például a bankszámla-egyenleg felezése, papír,
pénz és / vagy eszközök elkobzása.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Hogyan reagálnak a résztvevők erre a műveletre? Van-e
segítségkérés az ENSZ-ben?
Természeti katasztrófa
Az éghajlatváltozás miatt egyre gyakrabban kiszámíthatatlan katasztrófák következnek be. Ezek több
gyárat is tönkretesznek. Ezért lehetséges, hogy valamely ország elvszíti az eszközeit és az erőforrásait. Ez
akkor válik különösen érdekessé, ha egy ilyen országnak partnersége van egy másik országgal.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: A partnerség valóban segítséget nyújt?
69

Pénzügyi tudatosság és vállalkozói ismeretek:
a személyes pénzügyektől a vállalkozásindításig
Tréningek a középiskolás korosztály számára

G8 találkozó
Hasznos, ha a játék során 2x sor kerül rá. Maguk az országok is kezdeményezhetik.
Titkos tudásmegosztásra és stratégiai megállapodásokra ad lehetőséget. Konkrét intézkedéseket a
játékvezető is bevezethet.
•• 0-50% kamat: Minden nemzetre érvényes, negatív hitelegyenleggel rendelkező országok további
mínuszba csúszhatnak -> erkölcsi döntési konfliktus
•• Szemétmentesség: 3000 euró jutalom az asztalon lévő szemétmentességért -> a szemetet más
szereplők által kell kirakodni, nem szabad eldobni azt
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Erkölcsi alapú döntések születnek? Ki vezeti a megbeszéléseket?
CO2 csökkentés
A gyorsan növekvő B országokat szankcionálni lehet a túl gyors növekedés és az ebből eredő CO2kibocsátás miatt. Például minden gyárat le lehet állítani. (Az összes eszköz 10 percre lefoglalásra kerül)
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Van-e segítségkérés?
Környezetvédelmi csúcstalálkozó (környezetszennyezés, hulladékexport)
A kezdetben sokat érő, csak az A országok által előállított kerek formák sok hulladékot termelnek,
amelyeket nem lehet újrahasznosítani. Az A-országok számára elmagyarázható, hogy a játék végén egy
szemétmentes asztal bónuszt jelent. Az azonban nincs engedélyezve, hogy egyszerűen megszabaduljanak
a szeméttől, át kell adniuk azt más játékosoknak. Hogyan és milyen körülmények között van ez a kezükben?
A rossz gazdasági körülmények ellenére a szegényebb országoknak ezzel lehetőségük van pénzt keresni.
Ez a G8 csúcstalálkozókon is megvitatható.
A környezetszennyezés témája is megvitatható: Érinthet valakit annyira a környezetszennyezés, hogy a
továbbiakban nem vehet részt kereskedelemben és / vagy termelésben.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Milyen feltételeket sikerül kialkudni? Ki fog üzletet kötni? Az ENSZ
vagy a csúcstalálkozó problémája a környezetszennyezés?
Fejlesztési támogatás és segélyezés
A bank vagy más országok például kölcsönözhetnek egy ollót 5 percre egy másik országnak, és fix díjat
vagy az ollóval készült összes termék felét kaphatják meg cserébe. Ez a segítség csak akkor lép életbe, ha
a feltételeket az adott ország elfogadja. Ez gyakran már önmagától megtörténik.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Milyen megállapodások születnek? Milyen következményei
vannak? Milyen szándékaik voltak a csoportoknak?
A termelés privatizálása / kiszervezése
A C országokban az asztal egyik fele privatizálható. Ezt a felet a szóban forgó ország később már nem
használhatja.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Milyen feltételeket tárgyaltak meg? Hogyan bánnak a helyi polgárokkal?
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Robotizáció / Automatizálás
Egy adott összegért, olyan gyártóberendezések vásárolhatók meg, amelyek folyamatosan terméket
tudnak gyártanai. Ez azt jelenti, hogy a résztvevőknek már nem kell saját maguknak vágniuk a termékeket,
hanem rendszeres időközönként megkapják a késztermékeket, amiért cserébe lapokat kell leadniuk.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Mi volt a vásárlás célja? Kiszámították a beruházás költségeit,
hasznait? Voltak kölcsönök a banktól?
Sztrájk
Az egyik országban a termelő létesítmények megbénultak. A játékvezető 5 percig elkobozhat minden
eszközt.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Kértek segítséget? Az erőforrások eladásra kerültek más
országoknak?
Megélhetési költségek
A megélhetési költségek is bevonhatók a játékba. Rendszeres időközönként esedékes a fizetés, amelyet
készpénzben vagy számláról fizetnek. Eldönthető, hogy az iparosodott országok költségei magasabbak
lesznek-e, mint más országoké.
Ezzel a megállapodással, a frusztrált C országok bizonyos körülmények között motivációs segítséget
kaphatnak. Az ismétlődő költségek erősíthetik az elkötelezettséget, mivel ilyen költségek nélkül, ritka az,
hogy nem történik interakció.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Ki próbálta mindig fedezni a költségeket? Ki törődött bele az
adósságokba?
Kamat / adósság
A szimulációs játék céljától függően, rendszeres időközönként vagy egy alkalommal kamatot vezethetünk
be. Ezeket a bankszámla-egyenlegekre és az adósságokra egyaránt kiszámítják. Állandó kamat mellett a
bankároknak képesnek kell lenniük arra, hogy jól számoljanak és ne legyenek túl elfoglaltak.
Az adósság kérdésére csak egy új dinamika bevezetése és a pénzügyi áramlás biztosítása érdekében
lehet a játék során felhívni az országok figyelmét. A bank ezzel a kezdetektől fogva tisztában van.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Hogyan reagálnak a résztvevők?
Kölcsönök
A gazdagabb országok hitelt adnak a szegényebb országoknak, ha azok eleget tesznek követelményeiknek
(pl. csak háromszögeket állítanak elő). Mivel az elején csak egy alakzatot tudnak előállítani, az ár csökken.
Kérdések a játékot követő értékeléshez: Megpróbált valaki hitelt hitellel fizetni? Milyen célból vettek fel
hiteleket?
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