
  

 

Bevezető 

A GEM projekt célja, hogy Európa-szerte 
hozzájáruljon a gyorsan növekvő vállalkozások 
számának növekedéséhez. A GEM azért hozta létre 
ezt a GEM Transzformációs Portált, hogy a 
tapasztalt VET tanárok/oktatók és coachok 
számára folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget 
biztosítson. 
 

Fő célunk a Gyorsan növekvő vállalkozások 
következő generációs coach-ainak felkészítése. 
 
Az e-könyv vagy elektronikus könyv egy olyan nem 
szerkeszthető szöveg, amelyet digitális formátumba 
alakítanak át, és egy elektronikus eszközön, például 
tableten vagy okostelefonon jelenítenek meg és 
olvasnak el. 
 
Az e-könyvek nemcsak azért váltak népszerűvé, mert 
használatuk kényelmes, hanem azért is, mert olcsóbb 
előállításuk, mint a hagyományos könyveké. 
 
A GEM projektben az volt a kihívás, hogy hogyan lehet 
hatalmas mennyiségű tudást, eszközt és technikát 
megosztani a Gyorsan növekvő vállalkozások coach-aival 
költséghatékony, de vonzó módon - a válasz egy e-könyv 
család kiadása lett.   
 

 

  

Összegzés: 

Ez az esettanulmány arról szól, hogyan működött együtt 
hat európai partner a „Growing European 
Microenterprise” (GEM) (Növekedő európai mikro-
vállalkozások) nevű új szakképzési kurzus kidolgozásában. 
 
„Európának ki kell emelkednie a COVID19 okozta 
gazdasági visszaesésből. Itt jönnek képbe a kis- és 
középvállalkozások (KKV-k) mivel gyorsan növekedhetnek 
és munkahelyeket teremthetnek. 
 
A növekedéshez azonban támogatásra – a speciális üzleti 
növekedési tanácsadók támogatására van szükségük. A 
GEM tanfolyam célja, hogy tanácsadókat és coach-okat 
biztosítson azokkal az eszközökkel és technikákkal, 
amelyek elősegítik a kkv-k exponenciális növekedését”. 

John Moore, Menedzsment Coach 

 
 

 

 

 
  

Eset tanulmány: 

E-könyvek akcióban  

Technology  
Enhanced  

Learning  



 

 

Technológiával segített tanulás: 
 
 
A tréning anyagok digitalizációja csökkenti az anyagok 
elállítási költségét, mivel nincs papír és nyomtatási 
költség. 
 
Az online webináriumok lehetővé tették a GEM 
tanfolyam megtartását a COVID-zárlatok ellenére. 
 
A járvány több millió vállalkozást érintett Európában. Sok 
vállalkozás bevezette a távmunkát, és a 
cégtulajdonosoknak új módszereket kellett találniuk a 
kereskedés folytatására. 
 
Az üzleti coach szolgáltatás mindig is fontos volt a 
vállalkozások és cégtulajdonosok segítésében. A 
COVID19 azonban új szintre emelte az üzleti coach 
szolgáltatás iránti igényt és keresletet. 
 
A „Growing European Microenterprise” projektben a 
szakképzési (VET) partnerek oktatókat és üzleti 
vállalkozókat tudtak támogatni. Bár eredetileg személyes 
jelenlétű szakképzési programnak tervezték, a partnerek 
különféle digitális eszközöket használtak a projektterv 
megvalósítására és a vállalkozások segítésére. 
 
A videokonferencia és az e-könyvek használata lehetővé 
tette a GEM partnerek számára, hogy az Erasmus+ 
projektet a terveknek megfelelően a lezárási 
korlátozások ellenére is megvalósítsák. Lehetővé tette 
továbbá a partnerek számára, hogy a tudás átadási 
modelljüket digitális modellhez igazítsák, ami azt jelenti, 
hogy a kávézóktól, a gyártástól, a kiskereskedelemtől és 
a mezőgazdaságtól kezdve a vállalkozások rövid és 
középtávú túlélési és üzleti növekedési terveket 
valósíthatnak meg. 

 

 

Változás a világjárványban: 

A GEM-portálon (http://growingenterprises.eu/ ) 
keresztül online coaching-ülésekkel az STP képzéseket 
tudott tartani szakoktatók és vállalkozók számára.  
 

Összességében a GEM programot kidolgozták a 
szervezetek számára, és továbbra is segíti a 
vállalkozásokat új növekedési tervek kidolgozásában és 
megvalósításában. A portálon való regisztráció elsöprő 
volt: 697 felhasználó vett részt a 12 tanulási 
utazásunkban, 4 különböző nyelven. 
 
A COVID sok tekintetben arra kényszerítette a GEM-
partnereket, hogy új tudás átadási módszereket 
keressenek, és megújítsák, hogyan segíthetik a KKV-kat 
anélkül, hogy személyesen találkoznának velük. Marisa 
Felipe, Spanyolország szakmai edzője elmondta, hogy: 
 
Minden olyan eszköz, amelyet szakmai vagy személyes 
fejlődés céljából hoztak létre, hatékonyan segíti az idő 
múlása következtében létrejövő változások 
megvalósítását.” 
 
Bár Marisa véleménye magánvélemény, levonható belőle 
az a következtetés, hogy a GEM projekt E-könyvét 
szakértők vagy szakemberek használhatják munkájuk 
támogatására, és lehetőség nyílik meglévő ismereteik 
bővítésére. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Jogi nyilatkozat: Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. Ez a 
dokumentum csak a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az itt található 
információk esetleges felhasználásáért. 
 

Az E-Growth projektet az Erasmus+ program támogatta. A projekt célja az volt, hogy feltárja az üzleti szimulációk és a 
technológiával segített tanulás (TEL) használatát a szakoktatás és képzés (TEL) megvalósításának területén. A TEL 
Kézikönyv és az E-Growth üzleti szimuláció angol, cseh, spanyol, görög és magyar nyelven érhető el. További 
információkért látogasson el a https://e-growth-project.eu/ oldalra. 
 

http://growingenterprises.eu/
https://e-growth-project.eu/


 

 

 


