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„BE THE CHANGE” PROJEKT  
Vállalkozóvá válás elősegítése a generációk közötti tudásátadással 

2016-2018 

 
Miért „Be The Change” 
 
A várható élettartam növekedésével 2025-re az európai lakosság több mint 20 %-a 65 év feletti lesz. Az 
idősek munkával töltött éveik és személyes életük során sok olyan tapasztalatot és ismeretet szereztek, 
melyeket érdemes megosztani a fiatalabb generációkkal. Jelenleg 14 millió fiatal - az úgynevezett NEET-
ek- a 15 és 30 közötti népesség 15,4 %-a sokféle okból ugyan, de nem tanul, nem dolgozik vagy vesz részt 
szakmai képzésekben. A fiatal európaiak nagy részét tehát inkább problémának, nem pedig lehetőségnek 
tekintik. A projekt az európai munkaerőpiac valódi szükségleteit figyelembe véve új módon közelíti meg és 
adaptálja a vállalkozásokkal kapcsolatos gondolkodásmódot. 
  
Mi a „Be The Change” 
 
A „Be The Change" egy nemzetközi projekt, amely segíti az időseket a vállalkozásokkal kapcsolatos 
kompetenciáik, ismereteik és attitűdök átadásában. Ez egyébként stratégiai cél, és az oktatás és képzés 
terén folytatott európai együttműködés kiemelt területe a 2016-2020 közötti időszakban. 
A projekt célja tréningek, tananyagok, valamint iránymutatások kidolgozása az informális oktatási keretek 
között zajló, a generációk közötti tudásátadás során szerzett vállalkozói kompetenciák értékeléséhez. A 
program segítségével az idősek aktívak maradnak a társadalomban, és megoszthatják életútjuk során 
szerzett tapasztalataikat és tudásukat. Ugyanakkor a NEET-ek képesek olyan készségeiket fejleszteni, 
amelyek ma a legfontosabbaknak számítanak, és segíti őket abban, hogy saját életük irányítói lehessenek.  
 
Magas színvonalú tanulási lehetőség 
A „Be The Change" non formális és informális oktatási megközelítésen alapuló módszertant és oktatási 
anyagokat fejlesztett ki a vállalkozói kompetenciák és készségek előmozdítására, azzal a céllal, hogy 
ösztönözze a vállalkozói hozzáállást. A módszertan a "learning by doing" megközelítést követi és 
esettanulmány-elemzést, projektmunkát, szerepjátékot, fókuszcsoportos munkát és egyéb interaktív 
módszereket tartalmaz. Az online képzés oktatási egységeket és alkalmazásukhoz gyakorlati útmutatót 
kínál. Minden oktatási formában használható akár teljes tanfolyamként vagy alkalmazható egyedi 
modulokként is. Az idősek és a NEET-ek számára készült oktatási anyagok egy online platformon több 
nyelven szabadon hozzáférhetők. 
 
A „Be The Change” program fejlesztői 
 
A projektben résztvevő partnerek Európa különböző régióit képviselik. Céljuk egy olyan közös szemlélet és 
módszertan kialakítása, ami a generációk közötti tudásátadás nemzetközi mércéje lehet. Erejük abban áll, 
hogy a résztvevő partnerek különböző kompetenciákat hoznak a projektbe, van köztük egy állami 
kutatóintézet, két egyetem, két felnőttképzési intézmény és egy civil szervezet. 
Partnerek:  
Istituto Nazionale Di Riposo E Cura Per Anziani, Inrca (Coordinator) – Italy; 
Universita Ca’ Foscari Venezia – Italy; 
Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség, MNKSZ – Hungary; 
Awo Berlin Spree Wuhle E.V. – Germany; 
Upi – Ljudska Univerza Zalec – Slovenia; 
Universita Ta Malta – Malta.   
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A „Be The Change” projekt eredményei 
 
Elkészültek a pilot tréningeket megalapozó kutatási anyagok nemzeti és nemzetközi szinten, valamint az 
online tananyagok, melyek szabadon hozzáférhetők a projekt honlapján. 
A projekt tartalmát és eredményeit tartalmazó kézikönyvben a szerzők összefoglalják a projekt kutatási 
eredményeit, az oktatási anyagokat és azt a szempontrendszert, amely alapján értékelni lehet a tanulás 
során elsajátított vállalkozó kompetenciákat. A kézikönyvben megtalálhatók azok a javaslatok is, amelyek 
a Be The Change módszer minél szélesebb körű alkalmazását támogatják. A „Be The Change” aktuális 
ajánlata jelenleg: online elérhető tanfolyamok tananyagai (jelenleg angolul). 
Multiplikációs rendezvények 
2018. október folyamán a Be the Change Projekt keretében a résztvevő partnerek országaikban 
programzáró multiplikációs rendezvényeket szerveznek azzal a céllal, hogy bemutassák az európai uniós 
projekt fő lépéseit és eredményeit, valamint felhívják az érdekeltek figyelmét a projekt által érintett témákra.  
 
 A „Be The Change” projekt várható hatása 
 
A program idős résztvevői megtanulják, hogyan legyenek a fiatal vállalkozók mentorai, hogyan maradjanak 
a társadalom aktív tagjai, hogyan viszonyuljanak életük és karrierjük változásaihoz és hogyan növekedjen 
életminőségük azáltal, hogy hasznos tagjai maradnak a társadalomnak. Az elsajátított kompetenciákat a 
gyakorlatban az informális és nem formális oktatás keretében tudják hasznosítani. A NEET-ek számára a 
program segítséget nyújt önértékelésük és elhelyezkedési esélyeik növeléséhez, javul vállalkozói attitűdjük 
és összességében segíti a társadalomba történő beilleszkedésüket személyes és szakmai szinten 
egyaránt.  
 
Az MNKSZ szerepe a „Be the Change” Projektben 
 
Az MNKSZ az Európai Unió Erasmus+ „Stratégiai partnerségek” pályázati kiírás alapján benyújtott 
sikeres pályázat keretében partnerként vesz részt az olasz koordinációban megvalósuló, „Be the 
Change” projektben.  A partnerségen belül az MNKSZ feladata a projektet megalapozó kutatás, mint 
szellemi termék, valamint a disszeminációs feladatok. 
A magyarországi a Be the Change Erasmus+ projekt nagysikerű zárórendezvényét az MNKSZ 2018. 
október 16-án a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében, annak 
támogatásával és a kamarai Női Vállalkozói Klubbal együttműködésben szervezte meg 110 
résztvevővel. 
 
Magyar partner és további információ: 
Ferenczi Andrea 
Elnök 
Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség 
E-mail: ferenczi@t-online.hu 

Európai koordináció:  
Dr. Sara Santini 
INRCA - National Institute of Health and Science 
on Aging 
E-mail: s.santini2@inrca.it 

 
www.noikarrier.hu | bethechange-project.eu | facebook.com/bethechange.erasmus/ 

  

 

mailto:ferenczi@t-online.hu
mailto:s.santini2@inrca.it
http://www.noikarrier.hu/
https://bethechange-project.eu/
https://www.facebook.com/bethechange.erasmus/

