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Az ENTRE-YOU egy hátrányos helyzetű fiataloknak
szóló tréningprogram. A program célja, hogy segítse résztvevőit abban, hogy elsajátítsák a vállalkozói
gondolkodás alapjait, mely által növelni tudják a
munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedésük esélyeit, valamint abban, hogy jobb, minőségibb életet
éljenek.
A tréningprogramot 5 modulból állítottuk össze.
Előzetes kutatásaink megmutatták, melyek azok
a legfőbb kihívások, amikkel a fiatalok manapság
küzdenek. Mi ezek alapján építettük fel tréninganyagunkat:
•
1. modul : Saját motivációk átgondolása és a
proaktív hozzáállás előmozdítása
•
2. modul: Saját életcélok átgondolkodása, valamint a “hogyan válj az életed igazgatójává” mottó
elsajátítása
•
3. modul: Alapvető szociális készségek fejlesztése
•
4. modul: Alapvető üzleti tudás elsajátításának
könnyítése
•
5. modul: Egyéni terv készítése a következő
lépésekhez
A modulok feladatait úgy alkottuk meg, hogy
sarkallják a résztvevőket arra, hogy változtassák meg eddigi szemléletüket egy passzív gondolkodásról aktív hozzáállásra, ahol a munkában és a magánéletben egyaránt tudnak majd
felelősséget vállalni.
Az ENTRE-YOU tréningprogramot 5 európai országban teszteltük több, mint 100 fiatal részvételével. A csoporttagok között voltak hosszú- és rövid idő óta munkanélküli fiatalok, illetve
még iskolába járó vagy hamarosan ballagó/diplomázó fiatalok.
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ENTRE-YOU a gyakorlatban

A mintaprojekt tapasztalatai
és tanulságai
A tréner szerepe
Az ENTRE-YOU tréning kurzus sikerének
elengedhetetlen eleme, hogy a trénerek
megértsék a tréning mögötti koncepciót, hogy mit is jelent a vállalkozói gondolkodás. A trénerek számára ezért erősen
ajánlott, hogy a résztvevőknek tartott
foglalkozások elkezdése előtt elvégezzék
a számukra tartott felkészítő tréninget.
Azok a trénerek, akik korábban dolgoztak
már fiatalokkal, előnnyel rendelkeznek az
ENTRE YOU kurzusoknál.
Helyszín
Célszerű olyan tréninghelyszínt választani, ahol megtalálhatók az alapvető tréningtartáshoz szükséges kellékek (asztalok,
székek, projektor, laptop, hangtechnika/hangfal), azonban érdemes nem túl
formális helyszínt keresni. Mégha az adott
hely formális körülmények között is van
(például iskola), ajánlott úgy elrendezni
a bútorokat, hogy barátságos, kevésbé
formális környezetet nyújtson, mely a
résztvevőknek biztosítja azt, hogy tudjanak mozogni, jól lássák egymást, párokban dolgozzanak és a feladataikra tudjanak koncentrálni.
Lehetséges célcsoportok
Az ENTRE-YOU célja, hogy növelje a fiatalok
esélyeit a munkaerő-piacon. Így tehát az

ENTRE-YOU megtartható: munkanélküli
fiataloknak, de olyan fiataloknak is, akik
munkakereséssel küzdenek; valamint éppen érettségiző/diplomázó fiataloknak,
akik hamarosan állást fognak keresni.
Az ENTRE-YOU program ajánlott fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek vagy oktatási
intézményeknek:
középiskoláknak,
felsőoktatási
intéznényeknek,
oktatóközpontoknak,
nem-kormányzati
szervezeteknek (NGO-k), fiatalok munkanélküliségét csökkentésével foglalkozó
közintézményeknek.
Várható eredmények
Az eddigi mintatréningek azt mutatják,
hogy azok a fiatalok, akik részt vettek az
ENTRE-YOU képzésen, másképp állnak
hozzá a jelenlegi munkájukhoz és a munka területén lévő lehetőségekhez. Tisztában vannak a következő szempontok
jelentőségével: tervezés, célkitűzés, önismeret, önkép, üzleti szervezetekről szerzett tudás stb., mely az első lépés afelé,
hogy elkerüljék a munkakeresés csapdáit
és esetleges hibáit. Aztáltal, hogy felismerték, képesek megváltoztatni a helyzetüket,
stabilitást, erős öntudatot és egy más, talán optimistább felfogást nyertek a jövőre
nézve. Az ENTRE-YOU-t arra tervezték,
hogy segítse a fiatalokat a perspektíváik
és hozzáállásuk, gondolkodásuk megváltoztatásában, és hogy képesek legyenek a
munkakeresés kihívásaira proaktív, nyitott
szemlélettel nézni, illetve hogy bátorságot
kapjanak ahhoz, hogy saját kezükbe vegyék az életüket.

