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Bevezetés
Diákmunkával foglalkozunk. Ez a világon is egyedülálló foglalkoztatási forma egy olyan intézmény, melyre joggal lehetünk büszkék
– lehetnénk, ugyanis pillanatnyilag a társadalmi megítélése igencsak pejoratív. Nem csupán a balatoni lángosozóknak biztosítunk
megfelelő munkaerőt a nyári hajtásra: itt ennél jelentősen többről van szó. A diákmunka értéke óriási, hiszen a cégek igényeinek kielégítése mellett a legifjabb generációknak ad lehetőséget,
hogy belekóstolhassanak a munka világába legális és biztonságos
keretek között. Olyan gyerekeknek is, akik az iskolapadban - vagy
sok esetben otthon - nem jutnak megfelelő felkészítéshez, akik
számára az egyetlen esély a munkaerőpiaci integrációra, ha maguk járják ki az utat. A Meló-Diáknál mi nem kisebb célt tűztünk ki
magunk elé, mint hogy ezen az úton végigvezetjük őket.
Anyagunkban egy olyan rendszert fogunk bemutatni, amivel ezt
a célt hisszük, hogy meg is valósíthatjuk. A „Fiatalokra szabott
digitális megoldások” kategóriába tökéletesen illeszkedő Men-

torprogramunk tulajdonképpen a diákmunka játékosítása, egy
motivációs rendszer gyerekekre, fiatalokra illesztve. Alapkoncepciónk szerint, mint oly sok más területen (autózás, nyelvtanulás,
matematikai képességek fejlesztése) a játékosítás eszköztárával
olyan belső motivációt alakítunk ki a célcsoportunkban, aminek
segítségével egy megszokott cselekvésében örömet, perspektívát
találhat. Legfőbb célunk, hogy a diákok megértsék a karrierük
építésének lehetőségét és jelentőségét, illetve aktív cselekvésbe is kezdjenek – ezáltal pedig fejlődjenek a munkaerőpiac által
elvárt kompetenciákban.
A projektemben való segítségnyújtást és a megvalósításhoz
szükséges támogatást ezúton is szeretném megköszönni a
Meló-Diák Hálózatnak. Bízom benne, hogy az innováció az elkövetkezendő években valóban beváltja a hozzá fűzött reményeket,
és jelentős változást hoz a Z és Alfa generációk motiválásában.

1. A diákmunka mögött húzódó problémák
2016-ban
1983 óta, folyamatosan a piacunk vezető pozíciójából néztük végig generációk felcseperedését. Olyan adatokkal rendelkezünk,
amik hitelesen támasztják alá a jelen és a jövő - sokak által „lufinak” gondolt – munkaerőhiányát, illetve az ezt taglaló előrejelzéseket. Évről évre tapasztalható tendencia a diákok „munkakedvének” csökkenése. Ennek a kevéssé tudományos tényezőnek
mi az 1 fő / ledolgozott munkaóra / év képlettel megadható
mértékegységet használjuk cégen belül, hiszen a szolgáltatásunk
viszonylag konzisztens, tehát ha ebben csökkenés mutatkozik, az
valóban a diákok motivációjában keresendő.
Természetesen nem mehetünk el szó nélkül a demográfiai változások mellett sem, az utóbbi 10 évben a KSH adatai alapján
valós csökkenés realizálódott a mindenkori 16-24 éves magyar
lakosság körében. Fontos viszont kiemelni, hogy szerintünk ez a
tényező, és az erre való unásig tartó hivatkozás inkább a kifogás
szekcióba sorolandó – ezen változtatni nem tudunk, így inkább a
helyzet megoldását kell szem előtt tartani.

közepette olyan lehetőségtől fosztják meg gyermekeiket, amiket
később nagyon nehéz lesz pótolni.
Ez a lehetőség nem kifejezetten csak a diákmunkáról szól:
alapvető gazdasági (tud spórolni, ismeri a pénz értékét), munkaerőpiaci (életében nem látott még jelenléti ívet, nem tudja, hogy
a jövedelme hogyan épül fel, mennyit kell adóznia) és motiválási
hiányosságokkal küzdenek rengetegen, hiszen mindig mindenük
megvolt, anélkül, hogy tenni kellett volna érte. Egy ilyen „ál-jóléti”
állapot rendkívül veszélyes, és kiemelkedően magas színvonalú
oktatás nélkül (ahol valóban mindenki ledoktorál, mert „neki csak
tanulnia kell”) hosszú távú problémák előidézője lehet.
Emellett nem feledkezhetünk meg hazánk bipoláris mivoltáról,
és ebből fakadóan a másik végletről sem: akik rendkívül nehéz
körülmények között élnek, és a gyermek sok esetben követendő
példa helyett munkanélküli, alacsony végzettségű szülőkkel
nő fel, akik nem tudnak, sokszor nem is akarnak a karrierjének
építésében segíteni neki.

1.1 Megváltozott társadalmi és nevelési minták
1.2 Karrier bizonytalanság – „Kapunyitási pánik”
Beszélnünk kell egy olyan problémáról, amiről senki nem szeret
igazán. Mindenkinek a gyermeke a legfontosabb, mindenki
az ő egyetlenének akarja a legjobbat – lehetőleg jobbat, mint
amilyen neki volt anno. Azt a kort éljük, mikor a ’90-es években
született fiatalok elkezdenek megjelenni a munkaerőpiacon,
friss diplomával a kezükben és várják a csodát és álmaik állását.
Nagyon sokan közülük egy olyan burokban nőttek fel, amit a saját szüleik teremtettek meg nekik, jó iskolákkal, okostelefonokkal,
szuper laptopokkal és a „Te csak tanulj jól!” utasítással. Egyetlen dolgot hajlamosak elfelejteni: a nagy óvás és kényelmesség

Tulajdonképpen az előző ponttal szorosan összefüggő jelenség
a kapunyitási pánik. Saját kutatásaink szerint ma száz 20 év
alatti diák közül csupán 34-nek van elképzelése arról, hogy mivel szeretne foglalkozni a jövőben. „Apa jogász, én is az leszek.”
Rendben, ez még az örömtelibb verzió, itt van elképzelés – még
ha sokszor nem is saját… De képzeljük csak el a már feljebb
részletezett, elmaradottabb országrészben, rossz körülmények
között élő fiatalt, aki lehet, hogy azt sem tudja, mit csinál egy
jogász. Pedig könnyen lehet, hogy jó lenne benne!
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2016-ban 55000 huszonéves végzett felsőoktatási intézményekben (KSH, 2016), és vált részesévé egy óriási paradoxonnak: az
állítólag tomboló munkaerőhiányban felsőfokú végzettséggel is
csak nehezen, sokszor a számára nem megfelelő helyen tud elhelyezkedni úgy, hogy sem a munkáltató sem az ő elvárásai nem
teljesülnek maradéktalanul.
Aki még soha nem próbálta ki magát semmilyen feladatkörben,
az nem tudja, hogy ő miben jó igazán, mik az erősségei – sőt azt
sem, hogy mi az, ami nem feltétlenül az ő terepe. Enélkül olyan
fiatalokat adunk az utókornak, akik tévesen választottak karriert,
lehet, hogy nem is igazán jók benne, de bizonyosan nem is szeretik a leendő foglalkozásukat.

is. Ehhez képest a munkahelyeken az elvárások nem, hogy csökkennének, hanem folyamatosan növekednek, legyen szó kommunikációs képességekről, digitális kompetenciákról, alapvető
matematikai és logikai készségekről vagy nyelvtudásról. Az olló
egyre nyílik, a Meló-Diáknál viszont rövidtávú „tűzoltó” megoldások helyett nagyban gondolkodunk és hisszük, hogy ezek
a gyerekek nem butábbak, vagy rosszabbak, mint mára már
idősebb társaik. Csak mások. Más megoldásokra vágynak, és ezt
pillanatnyilag nem sokan képesek nekik megadni (szülők, oktatási
rendszer, társadalmi elvárások).

1.3 Munkaerőpiaci igények és ehhez viszonyított meglévő
kompetenciák
A legfrissebb, 2016-os nemzetközi PISA teszt alapján elmondható, hogy hazánk fiataljainak teljesítménye csökkenő tendenciát
mutat, sőt a világ átlaga alá kerültünk több mért kompetenciában

2. Feltételezésekből tények - kutatásaink
Bár több évtizedes megfigyeléseink és statisztikáink beszédesek
voltak a problémák feltérképezése és pontos megfogalmazása
közben, természetesen kutatásokat is végeztünk. Ténylegesen
kizártnak tartjuk, hogy a mai 12-14-16 éves gyerekek rosszabb
képességűek lennének, így a PISA tesztek mögé szerettünk volna
nézni és lázongás, kifogások keresése helyett megtalálni az oko-

kat. Úgy gondolom, hogyha zsebre tett kézzel végignézzük, hogy
ez a generáció „butának bélyegezve” nőjön fel, és így érkezzen a
munka világába, akkor mindannyiunk felelőssége lesz egy hosszú
távú, visszafordíthatatlan recesszív folyamat.

2.1. Modernizáció – Igény lenne rá

A szülők
A 21. században körülvesznek minket a digitális eszközök. Ezek
használata elengedhetetlen lassan az élet minden területén, aki
pedig nem tartja a lépést a fejlődéssel, az könnyen lemaradhat a
-a
szakmájában, a munkájában vagy a tanulásban. Egy nemzetközi
kutatás eredményeképp ez bizonyítást is nyert: tulajdonképszerint a dfigitális tehchnológia
pen minden érintett, diákoktól a szülőkön át a tanárokig egyérhatékonyabbá teszi a tanulást
telműen fontosnak tartja, hogy a digitalizációval együtt éljünk és
beletanuljunk. Érdekes módon, mint amolyan kognitív disszonancia – mindenki tisztában van a fontosságával, mégis
igen csekély hangsúlyt fektetünk az oktatására és A tanárok
elsajátítására. Észtország igazi úttörő a témában, a
lakosság nagyrésze valóban digitális bennszülött,
-a
azonban míg ennél limitáltabbak a lehetőségeink,
addig saját megoldások után kellett néznünk.
elengedhetetlennek tartja a
digitális kompetenciákat a
jövő munkavállalói számára
A diákok

90%

99,7%

96%

-a

nyilatkozik úgy, hogy a digitális techniológia megkönnyíti
a tanulást
Forrás: IVSZ, National Education Technology Assesment

A munkáltatók

98%

-a

számára a digitális technológia
és írástudás meghatározó a
mindennapi munka során
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2.2 Fiatalok digitális kompetenciái
Rengeteg cég munkavállalóinak kiválasztásában nehézséget okoz
egy-egy jelölt valódi digitális képességeinek tesztelése, felderítése.
A fiatalok magabiztossága természetesen itt is magas, elvégre
nekik kiskoruk óta okoseszközeik vannak, csakhogy a munka
világa több a közösségi médiák profi szintű használatánál. A digitális méréseink 5 területről adnak hiteles és valós adatokat, így
kiderülnek a diákok valódi képességei. Mindenki nagyon ért az
Europassos CV-jében az Office-hoz, majd az első felmerülő feladatnál fény derül hiányosságaikra. Mi a Mentorprogram részeként
Európában is egyedülálló önismereti digitális kompetenciaszint
mérést és fejlesztést nyújtunk ingyenesen a Progress Consulting

72%

által fejlesztett IKER Kép rendszerrel. A diákok egy-egy játékosított kihívást abszolválva jutnak túl a teszteken, amikből hasznos
információkat nyerünk ki. Később ezt javára fordítjuk és megfelelő
fejlesztést ajánlunk nekik – mindezt rájuk szabott fiatalos, mókás
oktatóvideókkal, amik újabb kihívások elé állítják őket – egyben egy
következő játék elé is!
Eddigi közel 350 kitöltésünk eredményei hűen tükrözik a helyzet
komolyságát, egyértelmű, hogy országos szinten van hová fejlődnie a fiatalok digitális kompetenciáinak.

65%

57%

55,3%
46%

1) információ gyűjtése, felhasználása, tárolása
2) digitális tartalmak létrehozása terület
3) IKT biztonság terület
4) digitális, internet alapú kommunikáció
5) probléma-megoldás, gyakorlati alkalmazás

1

2

3

4

5

Saját kutatás, n=346

3. Játszani mindenki szeret – A Mentorprogram
Ha a 43 éves kamionsofőr szívesen nyomkodja a telefonját, és
gyűjti a pontokat minden levezetett 100 km után egy navigációs
közösségi applikációban, akkor joggal feltételezhetjük, hogy a 17
éves diákok is imádnak minden ilyen alkalmazást. A játékosítás
(gamifikálás) napjainkban egyre nagyobb teret hódító tevékenység. Eszköztára könnyen összeegyeztethető a marketing és a HR
szakma módszereivel, így legtöbb esetben ilyen jellegű üzleti felhasználásukkal találkozhatunk. Mikor egy-egy hipermarketben
matricákat gyűjtünk minden ezres után, mikor tankoláskor kiderül,
hogy új szintre léptünk, és elérhetővé vált egy új megvásárolható

ajándék – bizony egy gamification rendszerbe keveredtünk. Ennél átfogóbb, komolyabb felhasználásával eleddig főként oktatási
környezetben (pl.: nyelvtanulás) ismerkedhettünk meg.
A játékosítás fogalmát röviden talán így lehet összefoglalni: az élet
játékon kívüli területein játékelemeket és játékrendszereket alkalmazunk, ezzel az ott zajló folyamatokat érdekesebbé téve, illetve a
felhasználókat egy általunk kijelölt cél irányába terelve. Mindezzel
kölcsönös eredményjavítást és a megszokottnál hatékonyabb folyamatot célzunk.

3.1 Kik játszhatnak?
A programunk egy olyan nyitott, ingyenes, digitális teret teremt
minden fiatal számára, ahol átláthatja, nyomon követheti munkavégzését és soft skilljeinek fejlődését. Bár diákmunkát 16 éves
kortól vállalhat egy-egy diák, a regisztrációt és a Mentorprogram
első lépéseit már sokkal korábban, korhatár nélkül kipróbálhatja.
Tulajdonképpen munkavégzés nélkül is rengeteg hasznos funkciót
találhatnak a felhasználók a rendszerben: pont olyanokat, amik a
korábban felvetett problémákra kínálnak megoldásokat. A fiatal
a rendszerbe való megérkezésekor azonnal lemérheti meglévő
kompetenciáit, így akár már 14 évesen, élete egyik nagy váltása

(középiskolai továbbtanulás) pillanatában kiderítheti erősségeit
vagy gyengeségeit. Később pedig, mikor betölti a 16-ot, rögtön
tagságot létesíthet és dolgozhat is.
A folyamat természetesen meg is fordítható: minden hozzánk
belépő iskolaszövetkezeti tag egyben egy új Mentorprogram profillal is gazdagodik. Így történt, hogy a Program indításakor az ország
összes (kb. 14000 fő) aktív hallgatói jogviszonnyal és aktív MelóDiák tagsággal rendelkező diákunkat beemeltük a rendszerbe, így
az ő haladásuk február óta már kézzelfogható.
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3.2 Munkatapasztalat játszva
A Mentorprogram elindításával eldőlt: visszaszerezzük a diákmunka valódi értékét. Rengeteg fiatal egyáltalán nem büszke arra, hogy
tanulmányai mellett valamilyen diákmunkát vállalt. Úgy gondolják,
hogy árufeltöltéssel, iratrendezéssel vagy mezőgazdasági nyári
munkával semmilyen értéket nem szereztek. A már korábban kiemelt téves eszmék vezethettek oda, hogy szakképzettségüket magasan a munkatapasztalat jelentősége fölé helyezik. A diákmunka
sztereotip megítélése egyébként sokszor a munkáltatók HR osztályain is felmerülő jelenség. Véleményem szerint ez azért van,
mert olyan átfogóan és olyan pozitívan még senki nem fogalmazta
meg ennek a munkavállalási formának az előnyeit, ahogy most mi
megtesszük. Mikor egy diákunk a Mentorprogramban transzparens, nyomon követhető módon gyűjti a pontokat és tesz eleget

a kihívásoknak, tulajdonképpen olyan értékes tapasztalatokra tesz
szert, amire vele egyidős társai diákmunka nélkül egészen biztosan nem. Hisszük, hogy (bármilyen!) munka közben olyan soft
skillekben fejlődünk, mint a kommunikáció, az asszertivitás, az alkalmazkodás, a proaktivitás, az időgazdálkodás vagy akár vezetői
készségek. Egy munkahelyen igenis beszélnünk kell kollégákkal
vagy ügyfelekkel, alkalmazkodnunk kell utasításokhoz és feladatkörökhöz, valamint jól be kell osztanunk az időnket is. Mikor eljön
egy fiatal életében a nagybetűs élet kezdete, és pályakezdőként
diplomával a kezében másik 50 vele együtt végzett társával
együtt munkát vállalna, bizony ezek lesznek azok az értékek, amik
megkülönböztetik, kiemelik őt a tömegből!

3.3 Certificate – A kézzel fogható érték
Elérkeztünk a legfőbb innovációhoz. A játék végeredményeként
ezek a diákmunkával óriási mértékben fejlődő képességek és
kompetenciák végre láthatóvá válnak. HR szakemberekkel, partnercégeink szakértőivel és a Szent István Egyetem pszichológusaival valamint statisztikusaival a betölthető diákmunkáinkban
találtunk 22 olyan soft-skillt, amit egy diák munkavégzéssel vagy a
komfortzónájának megbolygatásával fejleszteni tud. Mert a valódi értékteremtés a komfortzónán kívül kezdődik. A diákmunka
értékes időtöltés, csak eddig ezt ilyen pontosan senki nem tudta

alátámasztani. Míg korábban a fiatal az önéletrajzába (ha egyáltalán) beleírta, hogy árufeltöltéssel illetve kasszázással töltött a
tanulmányai mellett 1 évet, addig mostantól a Mentorprogramban monitorozható munkavégzése, az ott kitöltött kérdőívek és
elvégzett online képzések helyette fognak beszélni. Minden bizonyos szintet elérő felhasználónk egy Meló-Diák és annak éves
szinten 2500 cégből álló partnerbázisa által jóváhagyott tanúsítványt szerez, ami a jövőben valóban különbséget jelent majd egy
pozícióra való jelentkezéskor.

3.4. A játék felépítése
A Mentorprogram egy lineáris felépítésű, 4 szintből álló, PBL
(points, badges, leaderboards) gamifikációs rendszer. Fontos
kiemelni, hogy a kiépítése során mindvégig törekedtünk az előre
meghatározott 4 alapelv betartására: a gyorsaságnak, az azonnali visszajelzéseknek, a következetességnek és a biztonságos
légkörnek a játék minden pillanatában meg kell valósulnia. A felhasználók a regisztrációtól kezdve láthatják haladásukat, soron
következő kihívásaikat, illetve megszerzett jelvényeiket. Természetesen egy-egy ilyen „badge” csak a játék kedvéért jelenik meg, a
mögötte álló információcsomag sokkal érdekesebb és hasznosabb: „Túl vagy az első éjszakai műszakodon!” – azaz fejlődött a
kitartásod, alkalmazkodásod és szabálykövetési kompetenciád.
Tudatosabb diákmunkásokat és belső motivációt érhetünk el, ha
egy amúgy is végrehajtott cselekedethez azonnal hozzácsatoljuk
és kimondjuk annak valódi értékét.

A játék során a felhasználó 32 mini-kihíváson keresztül szerezhet meg ugyanennyi jelvényt és válhat egyre értékesebb leendő
munkavállalóvá. A megszerzett badgek eljuttatják a Pupák szinttől
egészen a Yodáig, a legelőkelőbb, legkitartóbb diákjaink közé. A
4 szintből 3 után tanúsítványt adunk, ekkorra értékelhető mennyiségű ledolgozott munkaórával és fejlesztett készségekkel rendelkezik minden diák. Míg másutt a levezetett kilométer, nálunk a
ledolgozott órák száma az úgynevezett „üzemanyag”, ami előrébb
hajtja a felhasználóinkat. Egy Mentorprogramon végighaladó fiatal
körülbelül másfél-két év és 1600 ledolgozott munkaóra után az
értékes Meló-Diák Oklevele mellé egy állásajánlatot is kap – partnercégeink fejvadászai már most „foglalót” tettek a nálunk Yodaként végző fiatalokra.
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4. HR innováció a diákmunkában
Úgy gondolom, hogy a rendszerünkkel egy olyan területen vetettük
meg a lábunkat, ahol a folyamatos változás és fejlődés – illetve az
erre való képesség - jelentik a kulcsot. A fiatal generációk számára
a gyorsaság, a belső motivációig való eljutás és a „miért”-ekre való
hiteles válaszok az igazán fontos tényezők, a Mentorprogrammal
pedig éppen ezek felé haladunk. Szeretnénk választ adni nekik

arra, hogy miért éri meg, ha a tanulás mellett kimozdulnak a komfortzónájukból és valami újat próbálnak ki. Rámutatunk, hogy mi
lesz a valódi haszna a munkával eltöltött fáradtságos napoknak,
és hogy ezt a fáradtságot milyen nagyra lehet értékelni. Páratlan
érzés, mikor megérkezik az első fizetésük, vagy mikor végzettségük
mellé egy értékes referencialevelet is tudnak csatolni.

4.1. Personal Branding – Menőbb a cipőd, mint Te magad?
Márkák közt élünk. Van kedvenc üdítőnk, autónk, sportcipőnk.
Márkaszemélyiség kutatásokat végzünk termékekkel kapcsolatosan, brandet építünk cégeinkben – rengeteget foglalkozunk a
márkázással.
Miért feledkezünk meg a saját személyes márkánkról? Mint minden termék, minden ember is rendelkezik branddel, viszont vannak, akik valószínűleg nem is gondoltak még bele, hogy ez mit is jelenthet. Nem mindegy, hogyan kommunikálunk másokkal, miként
tudunk beilleszkedni egy-egy közösségbe, milyen döntéseket ho-

4.2. Belső motiváció és nagyobb elköteleződés
A piacunkon természetesen nem vagyunk egyedül. Bár piacvezetőként működünk, tudjuk, hogy felhasználóink számára vannak helyettesítő termékek. Ennek megfelelően folyamatosan azon
dolgozunk, hogy a mi szolgáltatásunk nagyobb elköteleződést
(engagement) váltson ki a fiatalokban. Bízunk benne, hogy
egyedülálló, innovatív programunkkal a fiatalokban a rengeteg extrinzik motiváció (reklámok, külső tényezők) helyett sikerül intrinzik
motivációt kialakítani. Ez az újdonságok és a kihívások folyamatos
keresésében nyilvánul meg, belső örömet társít a hatékonyság
érzetéhez és önszántunkból felfedezésre buzdít.

5. Összegzés
Projektünk tesztidőszakában rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk leendő felhasználóktól, HR szakemberektől és partnercégeinktől is. A rendszer „win-win” mivolta talán az, ami legjobban lelkesít bennünket: végeredményben a folyamat minden résztvevője
profitál. A diákok fejlesztik saját magukat, munkatapasztalatot és
attitűdöt szereznek, a cégek motiváltabb diákmunkásokkal dolgozhatnak együtt, a leendő munkaerőpiac pedig szintén örülhet a
képzettebb, „munkára kész” munkaerőnek.

zunk. A diákmunka ebben az olvasatban is rengeteg lehetőséget
rejt, a Mentorprogrammal pedig minden fiatal kiaknázhatja a saját
erőforrásait!
Ha valaki nagyon korán felismeri és tudatosan ápolni kezdi karrierjének mozgatórugóit, mint például a rendkívül fontos személyes
márkáját, azzal a munkatapasztalata és a megszerzett végzettsége
mellé olyan előnyre is szert tesz, amivel garantáltan beelőzheti
versenytársait egy állásinterjún.
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Források, mellékletek
Programme for International Student Assessment (PISA) felmérés
http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/hun

Hungary NETR
http://ivsz.hu/wp-content/uploads/2016/11/hp-netr-national-education-technology-assessment.pdf
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