
11. alkalom – Inkubációs műhelyfoglalkozás lebonyolítása 

Tanulási célok 

Az embereknek az inkubációs tevékenységek felé történő elmozdulását segítő ötletek 
működőképességének vizsgálatához hozzájárulni 

A munkarész tartalmának leírása 

A résztvevők új módszereket tanulnak meg arra, hogy a FairShares Laborjaikban kidogozott 
ötleteket hogyan lehet beágyazni a saját fejlesztési ökoszisztémájuk felépítésébe 

Tartalom 
Az inkubációs műhelyfoglalkozások a FairShares Labor második lépcsője. Az ötletgyűjtő 
műhelyfoglalkozásokon felvetett ötleteket fejleszti tovább egy csapat és a meghívott 
támogatók (az étintettek csoportjainak a lehető legszélesebb köréből). Ők figyelembe veszik 
a FairShares Poszterről származó, inkubációt támogató kérdéseket. Ebben a második 
fázisban a cél az, hogy támogatás kapjanak a potenciális vállalkozók ötletük egyedül vagy 
csapatban történő kidolgozásához és továbbfejlesztéséhez, hogy egy FairShares Terv 
részei lehessenek. 
Egy inkubációs műhelyfoglalkozás akkor sikeres, ha az elsődlegesen érintettek dolgozzák ki 
és értékelik az ötleteket, és ha olyan összhang mutatkozik a FairShares értékek és 
alapelvek, illetve az ötletek gazdasági értéke között, amely arra készteti a csapatot, hogy 
dolgozzon ki egy kezdő (vagy átalakított) vállalkozást. 

● Előfeltétel: legalább egy mintaként szolgáló projekt az ötletgeneráló 
műhelyfoglalkozásról (amelyre alkalmazhatóak a kollaboratív tanulási módszerek) 

Előkészületek 

● Nézze át az Egy FairShares Labor (4. lecke), illetve a FairShares Oktatási és 
Fejlesztési dokumentum (8. lecke) összefoglalóját. 

● Olvassa el a ‘Közösségi Gazdaságról’ és a ‘Világkávézóról’ (World Café) szóló 
további anyagokat a nagy csapatban folytatott munkához. 

Olvassa el az inkubációs műhelyfoglalkozások jelen mintáját 

✔ Szervezzen le egy alkalmat egy vagy több olyan csapattal, akik ki akarják dolgozni 
FairShares ötleteiket és hívjon meg további résztvevőket, akik az elsődlegesen 
érintettek szerepét fogják játszani. 

✔ Köszöntse őket és mutassa be az alkalom menetrendjét. 
✔ Röviden mutassa be a FairShares Modellt (azoknak, akik újként vesznek rész a 

műhelyfoglalkozáson). 
✔ Mutassa be a FairShares Posztert, külön kiemelve az elsődlegesen érintett csoportok 

szerepét az ötletek kifejlesztésében, és hogy miképpen lehet 
érdeklődésüket/igényeiket kielégíteni. 



✔ A csapatok egy pitch során bemutatják ötleteiket és megadják, milyen érintett 
szereplőkre van szükségük. 

✔ Az új résztvevők bekapcsolódnak a csoportokba, együtt dolgoznak a Poszteren 
feltett kérdéseken az inkubációs szakaszban, amelyeket a piros betűs rész tartalmaz. 

✔ Minden csapat a kérdések megválaszolásán dolgozik, a képző pedig segíti a 
folyamatot. 

✔ Minden csapat bemutatja ötletét egy plenáris ülésen, hogy meghallgassa a többi 
csapat véleményét. 

✔ A csapatok feltöltik eredményeiket a FairShares Tervezőbe (vagy egy FairShares 
Poszterre) és arra biztatnak másokat, hogy csapattagok vagy fejlesztési ötleteik 
támogatói legyenek. 

✔ Köszönje meg a részvételt, értékeljék és a műhelyfoglalkozást, majd fejezzék be azt. 

Ezt a műhelyfoglalkozást olyan gyakran újra meg lehet csinálni, amilyen gyakran csak a 
csapatok szeretnének rajta részt venni. Addig folytatják, amíg fel nem adják vagy 
véglegesítik FairShares tervüket és a társadalmi vállalkozást annak tervezési (start-up) 
fázisába viszik tovább. 

Tanulási tevékenység – Inkubációs műhelyfoglalkozás 

Képzelje azt, hogy megvan az eredeti csoportja, amiben hatan vesznek részt az ötletgyűjtő 
műhelyfoglalkozásról, és most újabb 10 embert hívott meg az inkubációs 
műhelyfoglalkozásra: 

1. Hogyan mutatja be a csapatnak az inkubációs műhelyfoglalkozást? Bemutatja nekik 
a tananyagokat a legelején, vagy csak használja azokat, ahogyan kell? 

2. A ‘Tanulási tevékenység – Inkubációs Műhelyfoglalkozás (Sablon)’ dokumentum 
segítségével tervezze meg saját programját (menetrend, módszerek, erőforrások, 
gyakorlatok). Vázolja fel, hogyan fogja üdvözölni az embereket és kialakítani a 
munka menetrendjét, egészen az értékelésig és a munka zárásáig. Készítse el saját 
tervét a műhelyfoglalkozás megszervezésére. 

(Amennyiben csoporttal dolgozik, próbaképpen ossza be őket érintettekből álló csapatokba, 
hogy azokban az ötleteket különböző nézőpontokból vitassák meg. Hogyan tudja őket abban 
támogatni, hogy végigvegyék a Poszteren feltett kérdéseket a CQ3.1-től a 3.9-ig?) 
A ‘Tanulási tevékenység – Inkubációs Műhelyfoglalkozás’ című dokumentum része annak a 
portfoliónak, amelyet be kell nyújtania értékelésre ahhoz, hogy Minősített FairShares Képző 
lehessen. 

A FairShares képzővel szembeni elvárások 

Inkubációs műhelyfoglalkozás szervezésére és támogatására való képesség 

Időtartam 

2 ½ óra 

Szükséges erőforrások  

Személyes találkozás esetén: Hely, papír, tollak s szükség szerint hozzáférés 
laptopokhoz/számítógépekhez 



Online tanulás esetén: internetre kötött számítógép, amelyen elérhetők a tananyagok. 

A képzési alkalom értékelése 

● Hasznos volt Önnek az a képzési alkalom? 
● Képesnek érzi magát egy inkubációs műhelyfoglalkozás lebonyolítására? 

A mélytanulást segítő további anyagok 
Business incubation management program (Üzleti inkubációs menedzsment program) 
World Bank - how to run incubation workshops (Világbank – hogyan csináljunk inkubációs 
műhelyfoglalkozást) 
InfoDef - incubation workshop (Inkubációs műhelyfoglalkozás)  
How to run a creative incubator (Hogyan csináljunk kreatív inkubációt) 
Development guidelines for technology-focused business incubators (Fejlesztési útmutató 
technológiai alapú üzleti inkubátorokhoz) 
Example for energy focused business incubators and workshops for Africa and Asia (Példa 
energiára épülő üzleti inkubátorokra és műhelyfoglalkozásokra Afrika és Ázsia számára) 
 

https://www.infodev.org/infodev-files/brochure_infodev_incubation_training_nov13.pdf
https://www.infodev.org/infodev-files/m3_traineemanual_part2_20101029.pdf
https://www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocuments_733.pdf
https://web.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-122008-202704/unrestricted/Recommendations_for_a_Creative_Business_Incubator_for_the_City_of_Worcester.pdf
http://www.asean.org/uploads/archive/SME/Development%20Guidelines%20for%20Technology%20Business%20Incubators.pdf
http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Events/2014/Sep/22/Workshop-Report.pdf?la=en&hash=B44711A8023FA669857B2355538C7FDA68D3A8EA

