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Köszöntô

Miközben magától értetôdôen ünnepeljük azt, hogy beléptünk az EU-ba, továbbra is
alapvetô kérdés maradt, hogy Magyarország milyen feltételekkel, milyen módon tud belépni a tudásalapú társadalomba, az információs társadalomba. Ehhez nagyszabású reformokra van szükség a közoktatás, a felsôoktatás, valamint a szakképzés rendszerében, és
természetesen a kutatás-fejlesztés területén is. Ez a jelenleg is zajló, átfogó oktatási reform
meg szeretné teremteni az élethossziglan tartó tanulás feltételeit. Központi gondolataként
meg kívánja fogalmazni, hogy mit jelent a használható tudás fogalma, és megpróbálja elérni azt, hogy akik kikerülnek az iskolarendszerbôl, azok életük során bármikor képesek legyenek új ismereteket elsajátítani.
A szakképzési törvény tavasszal elfogadott módosítása már ennek a folyamatnak része. A
változásra azért volt szükség, mert a szakképzés a mai színvonalán nem tud megfelelni a
modern munkaerôpiac kívánalmainak. Az igények kielégítéséhez a szakképzés tartalmának
átdolgozására, átértékelésére van szükség: így ezen a területen is meg kell kezdeni a felkészítést az egész életen át tartó tanulásra, a készpénzre váltható, használható tudás megszerzésére. A „gazdaság közeli” szakképzés megteremtéséhez nélkülözhetetlen feladat,
hogy az oktatás minél szorosabb kapcsolatot alakítson ki a gazdasági élet szereplôivel, hiszen a vállalatoknak is ez az érdekük. Megkerülhetetlen szempont az is, hogy a hátrányos
helyzetûek megkülönböztetett támogatásban részesüljenek.
Európai színvonalú, rugalmas és differenciált szakképzéssel a frissen végzett szakemberek
az eddigieknél sokkal kedvezôbb feltételekkel mérethetik meg magukat a munkaerôpiacon,
találják meg helyüket a munka világában.

Dr. Magyar Bálint
oktatási miniszter

Ajánlás
„A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatása” címû Phare-program szakmai
tartalmát az Oktatási Minisztérium dolgozta ki, figyelembe véve az Európai Foglalkoztatási
Irányelveket. A program a magyar oktatási rendszer különbözô szintjeire és területeire irányulva kíván hozzájárulni a Nemzeti Fejlesztési Terv humánerôforrás-fejlesztési irányelveinek megvalósításához. Az alprogramok az iskolai kudarcok csökkentéséhez és a
munkaerô-piaci esélyeket növelô komplex, kompetenciaalapú képzések kidolgozásához
nyújtanak segítséget.
– A két közoktatási alprogramban a nyertes pályázók az általános iskolai és középiskolai lemorzsolódás és sikertelenség csökkentésére pedagógiai fejlesztô; a hátrányos helyzetû, leszakadó társadalmi csoportokból kikerülô gyereket integráló programokat dolgoztak ki. Ehhez szükséges volt a feladatokhoz kapcsolódó, fôként módszertani segítséget nyújtó pedagógusképzési- és t-ovábbképzési kurzusok kifejlesztése is.
– A közoktatási szinten mûködô pályaválasztási és pályaorientációs rendszer feladata,
hogy segítse a továbbtanulással összefüggô döntéseket, valamint információt szolgáltasson arról, hogy a választott képzés milyen jövôbeni munkaerô-piaci lehetôségeket biztosít.
Az adott régió munkaerô-piaci információs rendszerének fejlesztését, valamint a pályaorientációs tevékenységek hatékonyabbá tételét szolgálja a harmadik alprogram keretében
nyújtott támogatás.
– A negyedik alprogram az élethosszig tartó tanulás jegyében a felsôfokú intézményekben
folyó felnôttképzés modernizálását tûzte ki célul. A kompetenciaalapú, a regionális gazdaság idôszerû igényeihez és hosszabb távú fejlesztéséhez igazodó, a munkaerôpiacon jól
hasznosítható, rövid ciklusú, a Felnôttképzési törvény akkreditációs feltételeinek és minôségbiztosításának megfelelô képzések a magyar képzési palettán valós hiányt pótolnak.
A három szakmaterület keretében elindított projektek összesen több mint 1,3 milliárd forint
támogatásban részesültek.
Az Oktatási Minisztériumot a program támogatásában a várható szakmai eredmények mellett még egy fontos szempont vezérelte: segítséget nyújtani az oktatási intézmények pályázati kultúrájának fejlesztéséhez. Ahogyan a program címében is jelzi, felkészülést jelent az
Európai Unió pályázati rendszereiben – ezen belül az Európai Szociális Alapban – való
részvételre, ezzel a pályázó intézmények számára egyedülálló tapasztalatszerzési
lehetôséget jelent.
E kiadvány lehetôséget nyújt a program keretében megvalósult szakmai konferencia eseményeibe való betekintésre, valamint a 72 projekt összefoglalójának tanulmányozására.
Ajánlom mindenkinek, aki ötleteket kíván meríteni egy jövôbeni Európai Szociális Alap által
finanszírozandó projekthez, aki érdeklôdést mutat a Phare-programok keretében megvalósuló fejlesztések iránt, és aki figyelemmel kívánja követni a mintegy 400 intézmény részvételét a program lebonyolításában.

Dr. Mang Béla
felsôoktatási helyettes államtitkár
Oktatási Minisztérium
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Dr. Veres Pál
fôosztályvezetô-helyettes
Oktatási Minisztérium, Felsôoktatási Fôosztály

Tisztelt Konferencia!
Engedjék meg, hogy átadjam dr. Magyar Bálint miniszter úr és dr. Mang Béla helyettes államtitkár úr üdvözletét és jókívánságait. A Phare-programot, a gazdaság és a felsôoktatás kapcsolatának erôsítését mindketten
nagy jelentôségûnek tartják, sikert kívánnak a konferenciához és valamennyi nyertesnek a projektek megvalósításához.
A továbbiakban néhány gondolattal szeretném bevezetni a plenáris elôadásokat, illetve kiemelek néhány
szempontot, amelyek a szekciókban folyó viták során figyelembe vehetôk.
A magyar köz-, szak- és felsôoktatási rendszer átfogó fejlesztése
Mint Önök is tudják, az új kormány programjának megfelelôen a magyar oktatási rendszer valamennyi alrendszere változáson megy keresztül. E változások legfontosabb elemeit hosszabb távú stratégiák foglalják keretbe, és törvénymódosítások, illetve új törvények is rögzítik a megváltozott szabályokat. A fejlesztés módszere, illetve elvei közül ki szeretném emelni azt, hogy a köz-, szak- és felsôoktatás fejlesztése a korábbinál összehangoltabban történik. Az oktatási alrendszerek közötti korábbi falak lebontása megkezdôdött. Az egész életen át
tartó tanulás filozófiája és szemlélete adja az oktatási rendszer fejlesztésének általános keretét és a korábbinál
jóval erôsebb kényszert az oktatási alrendszerek közötti együttmûködésre.
Anélkül, hogy részletekbe mennék – a konferencia témájára is tekintettel – néhány fontos stratégiai célt, szempontot szeretnék kiemelni.
– Az európai gazdasági és felsôoktatási térségben, a globális verseny körülményei között az oktatás az egyik
leghatékonyabb eszköz az adott nemzet, illetve régió felemelkedéséhez. Az oktatás funkciói között különös
jelentôségre tesz szert az egyén, a régió, a nemzet gazdasági versenyképességének biztosítása, az oktatás és
a gazdaság közötti folyamatos párbeszéd, együttmûködés igényének, kultúrájának, gyakorlatának kialakítása.
– Az oktatás természetesen az új körülmények és igények közepette is több, mint képzett munkaerô biztosítása a gazdaság számára. Az oktatásnak az egyén és a nemzet értékrendjének, magatartásának, kultúrájának
fejlesztésében, az egyén életének kiteljesítésében, harmóniájában is meghatározó szerepet kell betöltenie.
Másképpen fogalmazva: a cél minél több sikeres és kiegyensúlyozott állampolgár, ezáltal sikeres és kiegyensúlyozott nemzet.
– A sikeres életút megalapozásában a közoktatásnak meghatározó szerepet kell betöltenie. A közoktatás fejlesztésének fô célja tehát a stabil személyiségi, értékrendbeli és általános kompetenciaalapok lerakása. Stabil
kompetenciák a személyes élethez, a késôbbi szakképzéshez, felsôoktatáshoz.
– A felsôoktatás tömegessé válásával újra kell gondolni a felsôoktatás és a szakképzés kapcsolatát. Az elmúlt
években némileg elhanyagolt „hagyományos” szakképzés és szakmák újra felfedezése indokolt. A gazdaság
és az oktatás igényének megfelelôen értéket kell adni a szakmunkás életpályának, karriernek. Többek között
ezt a célt is szolgálja a szakiskolai fejlesztési program.
– A felsôoktatásban – már csak demográfiai okból is – véget ért a tömegesedés idôszaka. A tömegképzésnek jó minôségû képzésnek kell lennie, de már nem (csak) elitképzésrôl van szó. Ha el akarjuk kerülni a diplomások tömeges csalódottságát, a felsôoktatás és a gazdaság közötti feszültség kiélezôdését, a finanszírozási
problémák további feszülését, a felsôoktatás egész „filozófiáját”, cél- és eszközrendszerét, módszereit át kell
gondolni. Ezt a célt szolgálja az az intenzív munka, amelynek célja a felsôoktatás stratégiájának megalkotása,
majd erre alapozva új felsôoktatási törvény benyújtása az Országgyûlésnek. A stratégiai munkálatok szükségét
a magyar helyzet alapozta meg, ugyanakkor a bolognai elvek révén szerencsésen találkozik általános európai
felsôoktatási törekvésekkel. Módunk van arra, hogy európai mértékkel mérve, európai, sôt globális kihívások
alapján alakítsuk át felsôoktatásunk rendszerét.
– Az oktatás valamennyi alrendszerének fejlesztését áthatja, át kell hatnia az egy életen át tartó tanulás igényének és szemléletmódjának. A felnôttképzési törvény ezt az igényt kifejezi, de a felnôttképzés természetesen
fedi le az életen át tartó tanulás problematikáját. Ezért az oktatási alrendszerek és a minisztériumok közötti jó
együttmûködés a jövô egyik nagy kihívása.
– Meg kell még említeni a szakképzési hozzájárulásról szóló törvényt elméleti, szemléleti és gyakorlati
jelentôsége miatt. Nem csak arról van szó, hogy a gazdaság közvetlenül is segíti a szakmai, illetve gyakorlati
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képzést. A jó jogi szabályozás azt is célozza és segíti, hogy a finanszírozási alapra egy stabil, dinamikus és sokoldalú együttmûködés épüljön a gazdaság és az oktatás szereplôi között. Az oktatási kínálat szerkezetében, a
felsôoktatás tömegessé válásával bekövetkezett helyzet leképezése, a felsôoktatás kedvezményezetté válása
a szakképzési hozzájárulás tekintetében. Ôszintén reméljük, hogy a szakképzési hozzájárulás segít abban,
hogy a felsôoktatás arcát jobban a gazdaság felé fordítsa.
Az EU-projektek szerepe az oktatási rendszer átalakításában
– A magyar oktatáspolitika hagyományait tekintve erôsen szabályozás-orientáltnak nevezhetô. Ez azt is jelenti, hogy a változások projekt-szemléletû motiválása, támogatása, finanszírozása a szabályozással szemben alárendelt szerepet játszott.
– Az EU – talán a szabályozási eszközrendszer hiányából következôen is – elsôsorban projektek formájában
fogalmazta, fogalmazza meg cél- illetve preferenciarendszerét. E projektek alkalmasnak bizonyultak jó célok
kitûzésére, a legkiválóbb szakemberek feltárására, mozgósítására, motiválására, kiváló megoldások kidolgozására, terjesztésére, a forrásokkal való hatékony gazdálkodásra. EU-programok révén jelent meg a magyar oktatási rendszerben a távoktatás, az életen át tartó tanulás, a gazdaság és az oktatás kapcsolatának fontossága, rendszerszerû szemlélete, az e terültekre vonatkozó szabályozás, támogatás igénye.
– Mivel hosszan nem sorolható, elég talán a Phare-programokra (távoktatás, gazdaság és felsôoktatás kapcsolata, átmenet a munka világába), a Socrates, Grundtvig, Minferva stb. programokra utalni.
– Egy Phare-programnak köszönhetô, hogy Magyarországon létezik és fejlôdik egy új képzési forma az (akkreditált) felsôfokú szakképzés.
A konferencia témája: a képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatása –
ESZA-típusú kísérleti projekt
Mindenekelôtt szeretnék gratulálni valamennyi nyertesnek. Tapasztalatom és meggyôzôdésem, hogy egy-egy
EU-projektre pályázó team ma Magyarországon azt a felsôoktatási elitet reprezentálja, akik a napi munka nyûge
mellett képesek az újra figyelni, lehetôségeket felismerni, partnereket keresni és azokkal együttmûködni. Szóval
Önök azok, akik a felsôoktatást (európai) fejlôdési pályán tartják.
Áttekintve a projekteket, örömmel állapítottam meg, hogy kiválóan egymásra találtak azok a partnerek (felsôés közoktatási intézmények, átképzô központok, önkormányzatok, kamarák, gazdálkodó szervezetek stb.), akik
csak együttesen garantálhatják a sikeres oktatást abban az értelemben, ahogy arról korábban szóltam.
„A képzésbôl a munka világába történô átmenet” komplex projekt, egységbe foglalja a gazdaság és
felsôoktatás kapcsolatát az életen át tartó tanulással. Néhány általam különösen fontosnak tartott vonatkozást
az alábbiakban foglalok össze.
– A tartalmi és intézményi fejlesztés egységes keretben, összehangoltan történik.
– Az esélyegyenlôség problematikája az egész életet végig kíséri, tehát az oktatás minden alrendszerében
és fázisában fontos prioritás.
– A pályaorientáció is végigkíséri az egész életet, ezért minden oktatási intézménynek minden életkor vonatkozásában fontos feladata.
– A programok fejlesztésének kompetenciaalapon kell történnie. Választ kell tudni tehát adni arra, hogy a
program eredményeképpen a megszerzett tudással mire lesz képes a „diák”, és ezt a kompetenciát mérnünk
és bizonyítanunk is tudni kell.
– Az oktatási módszerek és a pedagógia felértékelôdik, igaz ez különösen a felsôoktatásra és felnôttképzésre.
– A projektek jól illenek abba a magyar stratégiai elképzelésbe, hogy az integrált és diverzifikált felsôoktatási
intézmények egy-egy régió tudáscentrumaivá váljanak, és ebben a tekintetben integrálói legyenek a régió ebben érdekelt szervezeteinek.
– A kínálat-vezérelt oktatást kereslet-vezérelt oktatássá kell fejleszteni, ugyanakkor természetesen fel kell adni a munkakör-vezérelte oktatás illúzióját. A munkakörök sokféleségét és változékonyságát az oktatás nem tudja követni. Ezért is fontosak az általános(abb) kompetenciák, illetve a felnôttképzés során a (munkakörhöz) hiányzó egyes kompetenciák feltárása és biztosítása az oktatási intézmények közremûködésével.
– Nemcsak az oktatásból, de a családból a munka világába történô átmenet, illetve a család és munka világában párhuzamosan elért siker is fontos, megoldandó probléma, ezért ezzel is foglalkozni kell.
– Európai és globális dimenzióban a nyelv is fontos szempont. A konferencia témája szempontjából a szaknyelv jelentôségét kell hangsúlyozni és az „átmenetet az általános nyelv világából a szaknyelv világába”.
Összefoglalva tehát azt mondhatnánk, hogy projektjeink célja: versenyképes tudást (kompetenciákat), versenyképes módszerrel, versenyképes áron és nyelven kell kínálnunk, valamennyi érdekelt partnerrel folyamatosan
együttmûködve.
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A regionális fejlôdés jellemzôi és
peremfeltételei Magyarország számára
az Európai Unióban

Az Európai Unió az egységes belsô piac létrehozásával sajátos, korábban nem tapasztalt helyzetet teremtett az
európai kontinens nyugati felén. A nagyszámú közös politika, ideértve a gazdasági és monetáris uniót is, olyan
mértékû belsô kohéziót jelent, hogy indokolttá vált az Európai Uniónak mint gazdasági térségnek az egységes
régióként való vizsgálata is. Az egyes országok, de most már az Európai Unió is a modern korban olyan mértékû
és léptékû gazdaság- és társadalompolitikát – adózás, jóléti rendszerek, infrastruktúra-fejlesztés – folytatnak és
azok olyan mértékben befolyásolják a térbeli folyamatokat, hogy minden természeti tényezôtôl is függetlenül, indokolt az államokat különálló, szabályozási szempontból homogén régiókként kezelni. Az Európai Unió, mint komoly gazdasági kohézióval rendelkezô nagyrégió, földrajzi méretei miatt is másfajta megközelítését igényli a területi folyamatok elemzésének, mint ahogy az a tagállamok esetében indokolt. Ezen új megközelítésû elemzéseknek az összefoglalása a területi folyamatokat és perspektívákat európai dimenzióban tárgyaló Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP).
Az ESDP célja, hogy hozzájáruljon a fenntartható és kiegyensúlyozott területi fejlôdést eredményezô regionális politikához. A területi politika hármas célja:
– gazdasági és társadalmi kohézió;
– a természeti erôforrások és a kulturális örökség megôrzése;
– az európai térség kiegyensúlyozott versenyképessége.
Az Európai Unió tagállamainak a területfejlesztésért felelôs miniszterei a közösségi területfejlesztési politikájával szemben hármas követelményt fogalmaztak meg:
– kiegyensúlyozott és sokközpontú városrendszer fejlesztése és új város–vidék kapcsolatok kialakítása;
– biztosítani kell az infrastruktúrákhoz és az ismeretekhez való hozzáférés egyenlô esélyét;
– a fenntarható fejlôdés biztosítása és a természeti és a kulturális örökség megôrzése.
Az Európai Unió területi fejlôdési folyamataiban új, nagy hatású erôkként jelentek meg az egységes belsô piacot szabályozó és irányító erôk, a gazdasági és monetáris unió, a tagállamok és a régiók közötti kereskedelmi kapcsolatok, és kölcsönös függôség növekedése valamint a régiók közötti verseny erôsödése. A jövôbeli
fejlôdési trendeket három, különösen erôs tényezô fogja befolyásolni:
– a gazdasági integráció elôrehaladása és a tagállamok közötti együttmûködés erôsödése;
– a helyi és a regionális szereplôk növekvô fontossága a területi fejlôdési folyamatokban;
– az integráció keleti kibôvítése és a szomszédos országokkal fennálló kapcsolatok.
Az ESDP szerint a térbeli fejlôdési folyamatokat a Közösség ágazati politikái is erôsen fogják befolyásolni. A
dilemma azonban nem csak ez. Az Európai Unió a tagállamai számára egy egészen új környezetet teremt, olyan
környezetet, amelyben minden egyes tagállamnak újra kell definiálnia többek között a szuverenitás és a versenyképesség fogalmát.
Nézzük elôször a szuverenitás kérdését! A szuverenitás a klasszikus értelemben többek között az abszolút
monarchiák idejében, vagy az egyes diktatórikus rendszerek álmaiban magában foglalta az adott államterület
feletti korlátlan rendelkezés lehetôségét. Ekkor a fôhatalmat gyakorlót senki nem korlátozta akaratának érvényesítésében. Ha a közgazdasági elméletekben keressük ennek a közgazdasági megfelelôjét, akkor a merkantilizmusról beszélhetünk.
Amikor azonban kiderül, hogy a merkantilizmus elméleti alapján állva nem lehet minden ország érdekeit egyformán képviselni, akkor jelenik meg a klasszikus közgazdaságtan, a kereskedô nemzetek tudománya, ahol a
pénzszerzés, a kereskedelem érdekében szükség van engedményekre, alkukra. Az abszolút, majd a komparatív elônyök elmélete szükségképpen kényszeríti ki a szuverenitás fogalmának újragondolását. Többek között
azért, mert a vámok leépítése vagy csak csökkentése, ami a nemzetközi kereskedelem zavartalanságához szükséges, az az egyes országok számára önmagában a költségvetési bevételeik csökkenését jelenti. Természetesen ez akkor igaz, ha a forgalom nagysága változatlan és nem számolunk a növekedésének pozitív hatásaival.
Hasonló folyamatnak vagyunk részesei akkor, amikor Magyarország az Európai Unió tagjává válik. Magyarországnak az unió többi tagjához hasonlóan le kell mondania az önálló külkereskedelmi, környezetvédelmi, köz-
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lekedési és agrár politikájáról, a hazai piac védelmérôl. Ez a szuverenitás oldalán hozott áldozat. Mi a haszon?
Közösségi támogatások, beleszólás a közösségi döntéshozatalba és jogalkotásba, valamint a többi tagállam piacára való belépés csökkenô tranzakciós költsége.
Mi következik ebbôl?
Teljes egészében újra kell gondolni a magyar gazdaságpolitikát! A magyar gazdaságpolitikának az ország
és valamennyi régiójának harmonikus fejlôdését és gazdasági versenyképességét kell szolgálnia. De nem lesz
önálló árfolyam- és költségvetési politika, elôbb vagy utóbb szembe kell nézni az adóharmonizációval stb…
A magyar gazdaságpolitika eddig két fô tényezôre alapozta az ország versenyképességét: az olcsó
munkaerôre és a külföldi vállalkozások számára nyújtott szinte korlátlan adókedvezményekre. Ha az olcsó
munkaerôre alapozunk, akkor az ellentmondásban van a felzárkózás és az életszínvonal emelésének programjával és igényével. Tehát mint eszköz hosszú távon alkalmazhatatlan. Ha az adókedvezményeket nézzük, azok
az unióban állami támogatásnak minôsülnek, és vonatkoznak rájuk a közösség versenyszabályai, és korlátozás
nélkül nem lesznek adhatóak. A közösség itt a játékelmélet szabályait igyekszik alkalmazni, hogy a tagállamok
ne egymás kárára próbálják meg a tôkét vonzani.
Ha ez a két lehetôség nincs és nem lesz, akkor tekintsük át, hogy milyen tényezôk befolyásolhatják az egyes
országok versenyképességét:
– fejlett kommunikációs infrastruktúra – közlekedési és távközlési hálózatok, e-társadalom, e-kormányzat stb…
– képzett munkaerô – a PISA 2000 felmérés eredménye óta ezzel kapcsolatban nem lehetnek illúzióink;
– tiszta környezet, lásd hazánk derogációit a szilárdhulladék-kezelés és a vízgazdálkodás területén;
– innováció orientált gazdaság és társadalom, ahol magas a K+F kiadások aránya stb…
– stabil piaci környezet és jogszabályi háttér, ami viszont jórészt uniós tagságunk következménye és velejárója.
Az új gazdaságpolitikának ezekre a területekre kell végsô soron koncentrálnia. Ezekhez a területekhez, ezek
fejlesztéséhez lehet közösségi támogatásokat kapni a Strukturális Alapokból, az EU K+F és Környezetvédelmi
akcióprogramjait finanszírozó alapokból. A kérdés nem utolsó sorban az, hogy mennyi támogatást lehet kapni
ezekre a célokra és milyen feltételekkel.
A tervezéskor az alábbi fontos peremfeltételekkel kell számolni:
– A közös agrárpolitika reformjának legújabb intézkedései – luxemburgi nyilatkozat – amelyek a támogatásokat egyre inkább elszakítják a termelés volumenétôl. Ennek többféle hatása lehet: mérséklôdik a közös költségvetésre nehezedô nyomás, és csökkenhet a túltermelés, különösen Északnyugat-Európában. Csökkenhet a közös agrárpolitika területileg differenciáló hatása. Javulhat a mezôgazdaság helyzete az újonnan taggá váló országokban.
– Az Európai Unió országainak tartós strukturális válsága – megoldásra váró nyugdíjreformok, magas munkabérek, alacsony vagy éppen negatív növekedési ráta – csökkenthetik, különösen Németország részérôl a közös
költségvetés nettó finanszírozására való hajlandóságot. Németország az összes nettó befizetés 75-80%-át adja. Ez pedig csökkenti a támogatásra jogosult tagállamok nettó támogatásainak összegét.
– A támogatásra jogosult régiók számának emelkedésével nô az Unió döntési hatáskörébe tartozó dokumentumok száma, ami a jelenlegi döntéshozatali mechanizmusban a döntések lelassulását, és/vagy a dokumentumok érdemi elbírálásának hiányát eredményezheti. Ez rákényszerítheti az Uniót arra, hogy a döntéshozatalt
egyszerûsítse, és számos, jelenleg közösségi szintû, döntést nemzeti hatáskörbe delegáljon! Ennek azonban ára
van! Az ár pedig nem más, mint a támogatások menedzselésében részt vevô hivatalok és intézmények még az
eddiginél is szigorúbb akkreditációja, tevékenységük sokkal nagyobb hatékonysága és maximális átláthatósága.
A Magyarország elôtt álló feladat tehát kettôs. Újra kell gondolni a hazánk versenyképességét befolyásoló
tényezôket, és azokat kell fejleszteni, amelyeknek a legnagyobb a multiplikátor hatása, illetve maximálisan meg
kell erôsíteni a közösségi támogatások fogadására szolgáló intézményrendszert. Ezeknek a lépéseknek a megtétele nélkül Magyarországnak nincs esélye arra, hogy valóban adekvát válaszokat adjon a 2006 utáni évek kihívásaira.
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Az ESZA Kht. szerepe az ESZA-típusú
programok lebonyolításában
Néhány szót szeretnék szólni az Európai Szociális Alap Kht.-ról, és általános szerepérôl a Phare-programok lebonyolításában. Sokan szenvedô alanyai ennek a szerepnek, sokan látják úgy, hogy ennek a programnak a hátramozdítója éppen az ESZA Kht., mert kénytelen a szabályosság fölött ôrködni. Fel lehet tenni a kérdést, hogy
miért pont ESZA Kht., miért pont így hívnak bennünket, miért hoztak bennünket egyáltalán létre?
Valamikor a ’90-es évek második felében a Phare-programok még nem a Nemzeti Fejlesztési Terv – akkor
még Elôzetes Nemzeti Fejlesztési Terv – alapján készültek, hanem különbözô minisztériumok saját igényeik szerint kezdeményezték ôket. Több minisztérium nagyon hasonló karakterû, lényegében szociális alap típusú programokat szervezett. A programoknak számos közös jellemzôje volt, de az ezekkel kapcsolatos tudás teljesen
szétaprózódott volt több tárcánál. Ezért egyrészt felmerült az az igény, hogy a különbözô programokat irányító
minisztériumi háttérintézményeket valamilyen módon egyesíteni kellene, másrészt felmerült egy igény arra vonatkozóan is, hogy a csatlakozás akkor már tervezett idôpontjára létre kellene hozni egy intézményrendszert,
amely majd alkalmas lesz az Európai Szociális Alapból érkezô támogatások fogadására.
Az Európai Szociális Alap a Strukturális Alapok egyik része, pénzügyi tekintetben a 2006-ig terjedô SA költségvetésnek mintegy 30%-a fölött diszponál. Ennek eszközei, úgynevezett kulcspolitikái, nagyrészt a
humánerôforrás-fejlesztés területére esnek. Itt arról van szó, hogy egyrészt aktív munkaerô-piaci eszközöket kell
alkalmazni a munkanélküliség megelôzésére és a munkanélküliek visszaintegrálására a munka világába, másrészt törekedni kell az egyenlô esélyek biztosítására, alapvetôen a képzés biztosításával, hiszen erre más eszköze a Szociális Alapoknak nem nagyon van. Törekedni kell a szakmai képzés, szakképzés és az élethosszig tartó tanulás összhangba hozására a társadalom igényeivel és most már az Unió igényeivel, és nagyon fontos a nôk
munkaerô-piaci esélyeinek növelése speciális programokkal. Alapvetôen tehát, bibliai szóhasználattal élve a
Szociális Alapok a „ne halat adj, hanem halászni tanítsd meg” elven alapulnak, tehát nem azon, hogy pénzt osztogatunk szociális célokra, hanem, hogy az embereknek lehetôvé tegyük, hogy pénzt tudjanak keresni, azaz aktív módon tudják a saját körülményeiket változtatni. Az effajta gondoskodás egyébként az Unióhoz való csatlakozással egyre fontosabbá fog válni mindenféle területen, s ennek eszköze alapvetôen a humánerôforrás-fejlesztés.
Az ESZA Kht. küldetését az alapítók abban határozták meg, hogy a csatlakozásig ESZA-típusú Phareprogramokat kell végrehajtania, azok a végrehajtásában kell részt vennie. A programok alapvetôen a munkaerôpiaci integráció és foglalkoztatás területére, az oktatás-nevelés területére és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok számára esélyegyenlôséget biztosító programok területére esnek. Az ESZA
Kht. létrehozásnak hosszú távú célja, hogy egy olyan intézményi infrastruktúra jöjjön létre, ami majd a csatlakozás után képes az ESZA-típusú támogatások elnyerésével kapcsolatos szakértôi és koordinációs feladatok teljesítésére. Mindenképpen látható az a kormányzati szándék, ami megjelent egy kormányrendeletben is, hogy
az ESZA-típusú programok intézményi szervezetének létrehozását az ESZA Kht. bázisán kell létrehozni. Remélem, hogy ez így is lesz.
Jelenleg tehát az ESZA Kht. Phare-programokat hajt végre, részt vesz a programjavaslatok elôkészítésben,
és most már teljes körû végrehajtó intézményként a humánerôforrás-fejlesztési programok pénzügyi és szakmai
végrehajtásában. Mindezeken túl természetesen feladata a programok monitoringjának, kiértékelésének és
ellenôrzésének megszervezése és végrehajtása. Ez persze három különbözô fogalom, tehát most nem arról van
szó, hogy ugyanazt akartam háromféleképpen kifejezni. A monitoring csak nyomon követést jelent, a kiértékelés utólagos értékelést jelent a program társadalmi hatásairól, az ellenôrzés pedig a pénzügyi ellenôrzést és a
programmal történô egyezés ellenôrzését jelenti.
Jelenleg a kht. rendelkezik megfelelô számú, szaktudású és kompetenciájú munkatárssal. Biztosított anyagi
és infrastrukturális háttere, köszönhetôen a két minisztérium felelôs hozzáállásának (Oktatási Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium), és ami legalább ennyire fontos, elkészültek azok az alapdokumentumai és eljárásrendjei, amelynek alapján az Unió is elfogadta teljes jogú végrehajtó ügynökségként, még
a régi decentralizált végrehajtási rendszer keretei között. Jelenleg folyik az úgynevezett kiterjesztett decentralizált végrehajtási rendszer szerinti akkreditációja, amely most egy újabb eljárási rend készítési „kampányt” jelent, és egy újabb EU-s akkreditációs folyamat lefolytatását. Ez utóbbi július 1-jén fog megkezdôdni az ESZA
Kht. mellett még két végrehajtó intézménynél.
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Az ESZA Kht. jelenleg hat ESZA-típusú programot hajt végre. Ezek közül három az Oktatási Minisztérium, három a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium szakmai felügyelete mellett zajlik, nagyjából egyenlô
anyagi súllyal. A kettô együtt 70 millió euro támogatás kezelését jelenti. Az ilyen típusú programok közös kezelésének indoka, hogy ezeknek a programoknak van egy nagyon jól látható közös struktúrája. Valamennyien
ESZA-típusú, azaz humánerôforrás-típusú programnak számítanak. Egy-két kivétellel jellemzôen viszonylag kis
„grant”, azaz támogatási szerzôdés típusú projektjeink vannak. Pályázóink általában konzorciumok. Ezek többnyire regionális programok, és állandó komponenseik – akármelyiket is nézzük – a felnôttoktatás, az élethosszig
tartó tanulás, a távoktatás, a munkaerô-piaci igényekhez való alkalmazkodás elôsegítése, a szakképzés, a
felsôoktatás fejlesztés vagy hátrányos helyzetû csoportok reintegrációja speciális képzési programokkal.
A mostani konferencia is egy ilyen programról szól, amit nem kell Önöknek bemutatni, hiszen Önök ebben a
programban részt vesznek. Fontos azonban tudni, hogy mint minden ilyen programnak, vannak szem elôtt tartandó, általános céljai és rövid távú céljai. Hosszú távú célja az, hogy a magyarországi régiók felkészüljenek az
ESZA-típusú projektek megírására és pályázására, vagyis arra, hogy eredményesen tudjuk felhasználni a Strukturális Alapokból érkezô ESZA-típusú támogatásokat. Fontos célja, hogy hozzájáruljon az e program esetében
még Elôzetes Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazott célokhoz a három régióban. Célja egyben a szociális-gazdasági kohézió területén is megvalósítani bizonyos nemzeti oktatáspolitikai és foglalkoztatáspolitikai célokat, az esélyegyenlôséget, és a partnerséget is figyelembe véve.
Rövid távú célja egybeesik az egyes alprogramok céljaival. Az elsô lényegében az iskolarendszerbe történô
integrációt, az iskolarendszerben történô benntartást, tehát minél több tanuló számára annak a lehetôvé tételét
tûzte ki célul, hogy dacára a körülményeiknek, amelyek lehetnek szociális indíttatásúak vagy más indíttatásúak
is, mégis elvégezzék a középiskolát. A harmadik komponens a pályaválasztási, pályaorientációs rendszer kialakítását tûzte ki célul, s kedvezményezettje a három munkaügyi központ által létrehozott konzorcium. A negyedik alprogram kompetenciaalapú kurzusokat fejleszt a felnôttoktatás és élethosszig tartó tanulás
lehetôségének javítására. A program teljes költségvetése 5,33 millió euró, s nagyjából a három régió közötti
megoszlása egyenletesnek mondható. Kiegészítô komponense az a szakmai segítségnyújtás, amelynek keretében ezt a konferenciát is sikerült megszervezni. A komponensek közötti megoszlása tekintetében a 3-as és 4es komponens nagyobb arányt képvisel, az elsô kettô valamivel kisebbet.
Nagyon fontos ismerni azokat az Unió által, úgynevezett objektívan igazolható indikátorokat, amelyekkel majd
az utólagos értékelés le fogja mérni a program eredményeit, vagy eredménytelenségét. A program tervezésekor azt tûztük ki célul, hogy régiónként legalább hat támogatott projekt legyen az elsô alprogramban, tehát hat
pedagógiai programot tudjunk indítani, és hogy ez legalább 120-130 szakember képzését tegye lehetôvé régiónként. A második alprogramban az volt a cél, hogy régiónként három támogatott projektben – ez teljesült is–
régiónként 70-100 szakember képzésére kerüljön sor. A harmadik alprogramban, a regionális tanácsadó bázis
létrehozásában a cél az, hogy összességében legalább 900 tanár, vagy pályaorientációs szakember képzése
történhessen meg. A negyedik alprogramban legalább 40 kompetenciaalapú kurzus indítása a cél, ami 15-20
fô képzésével, kb. 500-1000 hallgató részvételét jelentheti. Ha ezek a számok teljesülnek és a programokat sikeresen és határidôre végrehajtjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a Phare-program elérte célját. Ez nem jelenti
azt, hogy amit csináltunk, az tökéletes, azt sem jelenti, hogy nagyon hatékony, annyit jelent csupán, hogy ezen
az úton valamilyen kis lépést tettünk annak érdekében, hogy az információhalmazból, amit az oktatás hozzánk
eljuttat, bizonyos kompetenciák hozzászervezésével tudás jön létre, és valamilyen módon elôsegítjük, hogy a
tanultak a munkahelyen valamilyen módon kamatoztathatók legyenek.
Összefoglalva, ez a program tipikusan az ESZA-típusú programok közé tartozik, humánerôforrás-fejlesztést
célzó regionális program. A végrehajtó ügynökség az ESZA Kht., a szakmai felelôs az Oktatási Minisztérium.
Mindegyik szerzôdés grant-típusú támogatási szerzôdés, annak minden elônyével és hátrányával. Alapvetôen
még a régi úgynevezett PRAG (Gyakorlati útmutató a Phare Ispa és Sapard eljárásrendekhez) szerint kell végrehajtani, s minden egyes változtatást elôzetesen jóvá kell hagyatni az EU Delegációval. Ez hosszadalmas folyamat, de bizonyos biztonságot ad, hogy rossz döntéseket nem hozunk. A végrehajtás jelenlegi fázisát tekintve, a szerzôdések megkötése után már túl vagyunk az elsô monitoring-perióduson is.
Végezetül szeretnék Önöknek kellemes és hasznos idôtöltést kívánni, remélve azt, hogy a konferenciáról rengeteg élménnyel és hasznosítható tapasztalattal térnek haza.
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Rózsa Judit
fôigazgató
HEFOP Irányító Hatóság

Humánerôforrás-fejlesztés
Operatív Program 2004–2006
A Strukturális Alapok támogatásainak felhasználására Magyarország elkészítette a Nemzeti Fejlesztési Tervet
(NFT). Az NFT az ország gazdasági és társadalmi helyzetének átfogó elemzése alapján meghatározta azokat
a fejlesztéspolitikai célokat és prioritásokat, amelyek megvalósítását a Strukturális Alapok forrásai a 2004–2006
közötti idôszakban támogatják. Az NFT átfogó célja az EU-átlaghoz viszonyított jövedelemkülönbség csökkentése. Ennek eléréséhez a stratégia a gazdaság versenyképességének javítását, a humán erôforrások jobb kihasználását, a környezet állapotának javítását és a kiegyensúlyozott regionális fejlôdés elôsegítését tûzte ki célként. A stratégia megvalósítása operatív programokon keresztül történik, amelyek egy adott ágazat vagy régió
stratégiáját tartalmazzák, és meghatározzák a programon belüli fejlesztési területeket (prioritásokat), valamint
az azokhoz tartozó intézkedéseket. Az NFT keretében Magyarország 5 operatív programot dolgozott ki.
A Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) a magyar kormány és az Európai Unió által finanszírozott foglalkoztatáspolitikai és munkaerôpiaci program, egyike az NFT 5 operatív programjának. Az Európai
Unió Strukturális Alapjai közül elsôsorban az Európai Szociális Alap (ESZA) járul hozzá a HEFOP finanszírozásához, de az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) is jelentôs támogatást nyújt a megvalósításához.
A tervezett HEFOP 5 prioritásból és 15 intézkedésbôl áll. A prioritások – fôbb fejlesztési irányok –, amelyek illeszkednek az Európai Unió és Magyarország stratégiai dokumentumaihoz, a következô területekre terjednek ki:
– aktív munkaerôpiaci politikák támogatása;
– a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerôpiacra történô belépés segítésével;
– az oktatás és képzés fejlesztése az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként;
– az alkalmazkodóképesség és a vállalkozói készségek fejlesztése;
– a humánerôforrás-fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése.
Az Operatív Program célkitûzései között kiemelkednek a következôk:
– pályakezdô fiatalok esélyeinek és lehetôségeinek javítása a munkavállalásra;
– a 45 éven felüliek munkában maradásának támogatása;
– a munkanélküliek eredményesebb támogatása az álláskeresésben;
– az elbocsátott dolgozók új munkalehetôséghez juttatása;
– vállalkozók támogatása az új EU-s lehetôségek kihasználásában;
– munkavállalók számára a versenyképes tudás megszerzésének biztosítása;
– kisgyermekes nôk ismételt munkába állásának támogatása;
– fogyatékkal élô emberek munkavállalása.
A program teljes költségvetése 2004–2006 között mintegy 182 milliárd forintot, azaz 667 millió eurót tesz ki (EU
és nemzeti forrás együtt). Ebbôl jelenleg (a 2003 májusában az Európai Bizottsághoz benyújtott tervezet alapján) ESZA típusú intézkedések összesen 118 milliárd, ERFA típusú intézkedések 64 milliárd forintot tesznek ki.
A magyar finanszírozás összege ebbôl az ESZA intézkedések esetében ~27%, ERFA intézkedések esetében
~32%. Tehát az EU a tervezett költségek több mint 2/3-át finanszírozza.
A program lebonyolítása intézkedésenként különbözô lehet. Két alapvetô típusnak tekinthetô az ún. központi
program, ahol a kijelölt végrehajtó szervezetnek, döntôen állami intézménynek nyújtott támogatás útján valósul
meg az intézkedés. Nagyobb részében nyilvános pályázatok rendszerében történik az intézkedés.
A program végrehajtásában a fô felelôsséget a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium keretein belül
létrehozott HEFOP Irányító Hatóság viseli. Feladatainak ellátását négy közremûködô szervezet segíti: a Foglalkoztatási Hivatal, az ESZA Kht., az OM Alapkezelô Igazgatóság és az ESZCSM Strukturális Alapok Programiroda.
Ezeknek a szervezeteknek 2003 folyamán meg kell felelniük egy szigorú átvilágítás követelményeinek. A végrehajtás átfogó koordinációs és döntéshozó testülete a HEFOP Monitoring Bizottság. A pénzügyi végrehajtás fontos
szereplôi a Kifizetô Hatóság, amely az Európai Bizottságtól hívja le a Strukturális Alap támogatási összegeit, valamint a Magyar Államkincstár, amely a projektek pénzügyi lebonyolítását végzi majd.
Az elsô pályázatok meghirdetése 2004 elsô negyedévében várható. Kulcsfontosságú feladat biztosítani, hogy
megfelelô minôségû és mennyiségû, finanszírozható projekt álljon rendelkezésre. A Phare-program keretében
mûködtetett Európa Projekt Elôkészítô Alap a megfelelô, a program céljaihoz illeszkedô projekt-ötletek kidolgozásában nyújt szakértôi segítséget.
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fôosztályvezetô-helyettes
Oktatási Minisztérium, Felsôoktatási Fejlesztési és Értékelési Fôosztály

Tisztelt Hallgatóság!
Köszöntöm „A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatása” tárgyú konferencia második napjának
résztvevôit.
Öröm és megtiszteltetés számomra a konferencián való részvétel. Egyrészrôl, mert a program különösen
nagy jelentôséggel bír a munkaerônek a képzésbôl a munka világába történô átmenetének támogatásában,
másrészrôl személyesen is részt vettem már hasonló célcsoportokat támogató Phare-programok koordinálásában és elôkészítésében, ilyen volt például a Roma-program és a XXI. századi általános iskola címû program),
harmadrészt örülök a nagyszámú jelenlévônek, mindez aktív közremûködést, kapcsolatteremtési készséget, további igényt jelenthet.
A Phare-konferenciák fô céljai általában:
– a projekt bemutatása, a végrehajtási folyamat jelenlegi állásának ismertetése, a kedvezményezettek bemutatása, a kedvezményezettek által megvalósított projektek ismertetése;
– kitekintés az európai uniós és a hazai oktatáspolitikára, a Phare-programokra, a Phare-programok megvalósítását is biztosító humánerôforrásra stb.;
– a felmerülô problémák ismertetése, megvitatása, megoldáskeresés (workshop-jelleg).
Ez a konferencia azonban egyedülálló – tekintettel arra, hogy a projektek 2002 szeptemberében elkezdôdtek,
jelenleg a második monitoring-fázisban vannak, és lezárult az elsô jelentéstételi idôszak – a jelenlévôk képet
kaphatnak az elsô idôszak szakmai elôrehaladásáról, pénzügyi elszámolásáról, a monitoring-szaktanácsadásról, az intervenciós lépésekrôl, a felmerült problémákról, a következô monitoring-szakaszról, a felmérések módszertanáról.
A második nap elsô elôadásában az élethosszig tartó tanulás oktatási minisztériumi koncepciójáról hallunk.
Ezt követi három elôadás a négy alprogram monitoring-tapasztalatairól. A szünet után a konferencia elsô napján elkezdett projektbemutatók következnek. Az ebédszünet után a projektek megvalósítása során felmerült
problémák megvitatására és a konferencia összegzésére, zárására kerül sor.
További tartalmas és hasznos részvételt kívánok a résztvevôknek.
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Egész életen át tartó tanulás –
az Oktatási Minisztérium intézkedései tükrében
Az egész életen át tartó tanulás paradigmája a 90-es években robbant be az oktatásügyi gondolkodásba, s vált
a kormányzati politikákat jelentôsen befolyásoló tényezôvé. Az egész életen át tartó tanulás egyfelôl keretéül
szolgál a jövôrôl folyó szakmai diszkusszióknak, másfelôl egyre több országban komoly hatást gyakorol a stratégiai fejlesztések irányaira. A 70-es években az egész életen át tartó tanulás fogalmát megelôzôen, a nemzetközi publikációkban és elemzésekben olyan új fogalmak kezdtek megjelenni, mint permanent education,
recurrent education, continuing vocational education and training. Ezen új fogalmak születésében a 70-es évek
gazdasági-társadalmi változásai, illetve azok következményeinek kezelésérôl és megelôzésérôl folytatott szakmai viták játszottak szerepet. A fogalmak térhódításához nagymértékben hozzájárult az a politikai igény, hogy
hangsúlyosabban jelenjenek meg az egyén képességeinek fejlesztésével, és a gazdasági és munkaerô-piaci
célokból kiindulva a foglalkoztatás és tanulás kapcsolatrendszerével összefüggô elemek. Azonban az egész
életen át tartó tanulást megelôzô, fent említett fogalmak, fôként az iskolarendszeren kívüli és a kötelezô oktatási szakaszon túli oktatási és képzési szektor fejlesztésének igényét hordozták magukban. Ennek a szûkítô
értelmû megközelítésnek a továbbélése a mai napig megtalálható, és okozza azt az ellentétet, amely az egész
életen át tartó tanulás politikai retorikája és gyakorlata között húzódik. Andy Green ír oktatási szakértô szerint,
míg a nemzetközi szakmapolitikai retorikában nagyon hasonló emblematikus üzenetek találhatók, addig a gyakorlatban, a ténylegesen alkalmazott fejlesztési stratégiák fényében nagyon különbözô felfogások és intézkedések sora figyelhetô meg. Sok országban az egész életen át tartó tanulás fogalmát az egész életen át tartó képzéssel, továbbképzéssel, felnôttoktatással hozzák kapcsolatba, s ebbôl következôen a készségfejlesztés keretében is általában csak a szakmai készségek fejlesztésére koncentrálnak. Ezzel – a nálunk is megtalálható korlátozott megközelítéssel – ellentétben az egész életen át tartó tanulás fogalma egy olyan keret- és feltételrendszer kiépítését kívánja meg, amelyben a tanulás az egyén egész életciklusán végigvonuló folyamat, történjék
akár formális, informális vagy nem-formális keretek között. A feltételrendszert meghatározó koncepcionális keretek abból a szükségbôl fakadnak, hogy az oktatásnak és képzésnek az egyéni és közösségi kulturális, gazdasági és társadalmi jólétet kell szolgálnia, javítva az élet minôségét. Az egész életen át tartó tanulás célja az
egyén képességeinek fejlesztése, és foglalkoztatási esélyeinek növelése az emberi erôforrások leghatékonyabb
felhasználása révén. Az egész életen át tartó tanulásnak hozzá kell járulnia az esélyegyenlôség megteremtéséhez, a társadalmi kirekesztés megszüntetéséhez és a demokratikus társadalomban való aktív és felelôs részvétel ösztönzéséhez.
Az egész életen át tartó tanulás fejlesztését támogató intézkedések nem teljesen újkeletûek, és számos korábban bevezetett oktatási intézkedés céljai összhangban vannak vele. Az egész életen át tartó tanulás feltétel- és keretrendszerének kiépítése szoros együttmûködést kíván meg az oktatás szereplôi és más területek: a
szociális, munkaügyi és költségvetési politika partnerei között, mivel az egész életen át tartó tanulás sok szempontból kívül esik az oktatás hatáskörén, és számos olyan részterülete van, amelyek nem tartoznak az oktatási
tárca felügyelete alá. Ez részben azt is jelenti, hogy a döntéshozásban különösképpen fontossá válik a
különbözô politikaterületekkel történô együttmûködés és egymásrautaltság, másrészt annak megakadályozása,
hogy az egész életen át tartó tanulás keretei között csak szûk értelemben vett ágazati érdekek és célok artikulálódjanak. Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése nagymértékben függ annak megalapozásától, amely a kötelezô oktatás feladata. Az alapozás során nagyobb súlyt kell adni a nem kognitív készségeknek és a szociális alkalmazkodóképességnek, motivációnak, a késôbbi életkorokban folytatandó tanuláshoz
nélkülözhetetlen alapkészségeknek, az iskola és család együttmûködésének. A közoktatás-fejlesztés prioritása
az iskola elôtti nevelés és az oktatás kezdô szakaszának megerôsítése, a kulcskompetenciák fejlesztése, a tanuló központú és fejlesztésre orientált pedagógiai gyakorlat kialakulásának támogatása, a pedagógusképzés
megújítása. A fejlesztô tevékenységekkel párhuzamosan a tartalmi szabályozó dokumentumok felülvizsgálata
és módosítása is szükséges. Az oktatás tartalmának szabályozása a közoktatás teljes vertikumában egységes
folyamatként történik. Az Oktatási Minisztérium ösztönözni kívánja a pályaorientációs és a pályaválasztási módszerek fejlesztésére irányuló akkreditált pedagógus-, tanártovábbképzô programok alapítását a hatékony és innovatív tanácsadói és pályakorrekciós tevékenység érdekében. Nehezen szabadul az iskola a hagyományos
tanulási kultúra eszköztárától, képzési módszereitôl. A munka világára történô iskolai felkészítés azonban szük-
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ségessé teszi, hogy pályaorientációs és életpálya-építô programok, modulok az iskolai oktatás integráns részévé váljanak. Ennek fontos elôfeltétele a pályaorientációt és pályaválasztást segítô módszertani programcsomagok fejlesztése az általános és középiskolai képzés, illetve a felsôoktatás számára. A pedagógus-továbbképzés skáláját szélesíteni szükséges fôként a munkaerô-piaci kihívásokra adandó gyors válaszok, illetve a hátrányos helyzetûekkel való foglalkozás speciális képességeinek elsajátítása irányában. Kiemelten kell kezelni azokat a pedagógus-továbbképzési programokat, amelyek a hátrányos helyzetûekkel való foglalkozásra készítik fel
a tanárokat. A szakképzés gazdaság igényeihez igazítását szolgálja többek között a szakképzés tartalmi
korszerûsítése, központi programok és modul tananyagok kidolgozása; a szakmastruktúra moduláris rendszerû
átalakítása, valamint az integrált térségi képzô központok fejlesztése. Az Oktatási Minisztérium szakiskolai fejlesztési programjával javítani szándékozik a szakiskolai tanuláshoz való hozzáférést, lehetôvé kívánja tenni,
hogy a szakiskolákban a diákok új, korszerû ismereteket sajátítsanak el, és a szakiskolai képzés ne az életben
való boldogulás zsákutcája legyen. A felsôoktatás fejlesztése szempontjából alapvetô jelentôségû a bolognai
folyamat. A többciklusú képzés bevezetésével a jelenlegi átlagnál rövidebb bachelor képzés egyik fô célja például az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés. Át kell gondolni a felsôoktatási intézmények ponteciális
lehetôségét és jövôbeli szerepét a felnôttképzés stratégiája szempontjából. A felsôoktatási intézmények regionális tudáscentrumokká fejlesztésének az egész életen át tartó tanulás stratégiájának fontos elemévé kell válnia. Támogatni szükséges a felsôoktatási intézmények és más felnôttképzést folytató intézmények
együttmûködéseit és hálózatba szervezését, amely nem valósítható meg az oktatási rendszer egységes
szemléletû rendszerfejlesztése nélkül. A felnôttképzés és a hozzá kapcsolódó távoktatás módszertani fejlesztése, technikai és tananyag hátterének megteremtése jelentôs és folyamatos beruházást igényel. A technológiailag minden eddiginél gyorsabban változó gazdasági környezetben az információs és kommunikációs technológiák széleskörû elterjesztése szükséges az oktatás minden szintjén és formájában. Ebben a folyamatban különleges figyelmet kell kapniuk a kistelepüléseknek és a ritkán lakott térségeknek. Elkerülhetetlen az oktatásinformatika tartalmi fejlesztése és a pedagógusok informatikai ismereteinek növelése. A közoktatás, a felsôoktatás
és a szakképzési rendszerek minôsége javítható az átfogó és egységes mérési és értékelési rendszerek bevezetése révén. Információs és kommunikációs technológiák bevezetése és alkalmazása – alkalmazási körének
kiszélesítése a szakképzés valamennyi szakaszában – segít megteremteni a lehetôséget a hatékony oktatási
módszerek és tanulás irányítási rendszerek bevezetéséhez.
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A 4. számú alprojekt elsô monitoringidôszakának tapasztalatai
A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása
A monitoring a Phare-programok végrehajtásának fontos állomása. Mielôtt azonban a monitoring-tevékenységet megvizsgálnánk az értékeléselmélet nézôpontjából, lássuk, hogy a Phare terminológiai szótára szerint mi a
monitoring:
A támogatási programok terminológiájában így nevezik információk módszeres beszerzését és dokumentálását pl. a végrehajtott programokról, azok eredményeirôl, hatásairól, a programok környezetérôl stb.
A fenti meghatározás a monitoring információgyûjtési aspektusát emeli ki. Ha azonban megállunk az
információgyûjtésnél, akkor a rendelkezésünkre álló adathalmazból nem tudunk következtetéseket levonni a
program haladására, különösen nem a végrehajtás minôségére vonatkozóan.
A monitoring során az adatok összegyûjtését szükségszerûen össze kell kapcsolni két, egymástól nem feltétlenül elkülönülô tevékenységgel: az ellenôrzéssel és az értékeléssel.
Az ellenôrzés legtágabb értelmében annak megállapítása, hogy a folyamatok az elôírtak szerint haladnak-e.
Ellenôrizni tehát csak azokat a folyamatokat tudjuk, amelyek menetérôl rendelkezünk valamiféle elôírással, tervvel. Ebben az értelemben a szakértôk a monitoring során természetesen ellenôrzést végeznek: megállapítják,
hogy a projekt ütemtervének megfelelôen lezajlottak-e azok az események, végrehajtották-e idôben azokat a
feladatokat, amelyeket az adott idôintervallumban a projekt vezetôi elôírtak maguknak. Mivel a szakértôk az események nagyobb részén szükségszerûen nem lehetnek jelen, olyan „bizonyítékokat” is kénytelenek felhasználni, amelyek alapján nagy valószínûséggel következtetni lehet a folyamat egyes lépéseinek a megtörténtére, ilyenek például a jelenléti ívek, a konzorciumi partnerek megbeszéléseinek jegyzôkönyvei, számlák stb.
Az ellenôrzést elméletileg bárki elvégezheti, nem szükséges hozzá speciális szakértelem a projekt témáját
illetôen.
A monitoring során azonban a szakértôtôl nem csupán azt várják, hogy megállapítsa a tervezett lépések megtörténtét, hanem azt is, hogy minôsítse, pontosabban értékelje a tevékenységeket, a résztvevôk és a menedzsment munkáját stb.
Itt meg kell jegyeznünk, hogy az értékelés jóval nehezebb, és több szakértelmet igénylô feladat, mint az
ellenôrzés. Az értékelés – ahogy ez a szó tövébôl is kiolvasható – alapja az érték. Az érték mint filozófiai kategória bonyolultságába most nem kívánunk belemerülni, de arra emlékeztetünk mindenkit, hogy az érték a hétköznapi életben relatív, kortól, idôtôl, társadalomtól, egyéntôl függ, hogy mit tekintünk értéknek. Az értékelésrôl
szólva azonban mindenképpen kiemeljük, hogy bármely értékelô tevékenységet csak akkor tudunk végrehajtani, ha rendelkezünk az adott területre vonatkozó értékrôl vallott elképzeléssel. Ez az érték nem más, mint a dolgok „ideális állapota”, ami megjelenik az értékelô tudatában. Értékeléskor nem történik más, mint a valóság
adott területének reális állapotát összevetjük az értékként tételezett ideális állapottal.
Az elôbb említettük az értékek relatív jellegét. Ebbôl adódik, hogy a köznapi életben eltérô értékrenddel
rendelkezô emberek azonos jelenségeket különbözôképpen értékelnek.
A fenti fejtegetésbôl úgy tûnik, hogy az értékelés nehezen lehet objektív. Ez való igaz, vannak azonban olyan
eljárások, amelyekkel az értékelés objektivitása növelhetô.
Az elsô ilyen lépés az adott területen elvárt „ideális állapot” pontos, világos, minden értékelô számára
egyértelmû megfogalmazása. Ha tegyük fel, értékelni kell a programban részt vevô oktatók felkészültségét, akkor minden értékelônek azonos elképzeléssel kellene rendelkeznie arról, hogy mikor tekinthetô egy tanár jól felkészültnek. A jól felkészült oktatónak egyik értelmezés szerint lehet magas tudományos fokozata, egy más értelmezés szerint kiváló empátiája és elôadókészsége, és így tovább. Ha nem egyértelmû a különbözô szakértôk
számára az oktatói felkészültség értelmezése, akkor elôfordulhat, hogy ugyanazt a tanárt egyik értékelô pozitívan, egy másik pedig negatívan fogja minôsíteni.
Az értékelés objektivitásának további problémája abból adódik, hogy az értékelt valóságterületet az értékelési folyamat során valahogyan le kell képezni, mivel a valóság különbözô területeit a maguk rendkívüli bonyolultságában nem tudjuk nagyító alá venni. Az értékelés során tehát megpróbáljuk leegyszerûsíteni az adott jelenséget úgy, hogy kiragadjuk bizonyos jellemzôit, amelyek segítségével jól reprezentálhatjuk azt, amit vizsgálni
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akarunk. A vizsgált valóságterület leképezését szolgálják az indikátorok, azok a mutatók, amelyek feltehetôen
segítenek a megközelítôleg pontos képalkotásban. Az indikátorok kiválasztása igen nagy szakértemet és óvatosságot igényel. A rosszul megválasztott indikátorok félrevezethetik az értékelôket és a minôsítôket. Negatív
példaként említsük azt, hogy ha egy projekt sikerességének megítéléséhez indikátornak használjuk a képzésben résztvevôk számát. Ez a jellemzô valóban nagyon fontos lehet, de csak akkor, ha olyan projektrôl van szó,
amelynek során minél nagyobb tömegeket akarunk kiképezni, de nem biztos, hogy jó jellemzô egy speciális pedagógus-továbbképzési programban. Az indikátorok nemcsak az adott valóságterület lényeges jegyeit kell,
hogy kiemeljék, hanem az is lényeges, hogy fedjék le az adott valóságterület teljes terjedelmét. Egy egyszerû
analógiával bizonyára könnyû lesz megérteni, hogy mirôl van szó: ha a vizsgán a diák kihúz egy tételt, amit
szerencséjétôl függôen tud vagy nem, a tanára a feleletét úgy értékeli, mintha a tétel az adott tárgy teljes tudását reprezentálná, ami ugye, nem igaz. Hasonlóképpen járhatunk akkor is, ha a projekt minôsítésére szolgáló
indikátorok kiválasztása is olyan véletlenszerû, mint a vizsgatételé. Tapasztalataim szerint a monitoring
elôkészítôi törekszenek a tartalmi érvényességgel rendelkezô indikátor-sor elôállítására.
Az elôzôekben – az érték mibenlétérôl való elmélkedés kapcsán – említettük az objektivitás kérdését. Minden
értékelô természetesen törekszik arra, hogy a legtárgyilagosabb ítéleteket fogalmazza meg a vizsgált
jelenségekrôl. Soha nem feledhetjük azonban, hogy az értékelés interperszonális folyamat. Bármennyire törekszünk is a szubjektumok szerepének a csökkentésére, valahol mindig felfedezzük azokat a személyeket, akik az
értékelés szereplôi. Ha elfogadjuk, hogy az értékelés interperszonális folyamat, akkor el kell fogadnunk azt is,
hogy az értékelés során felléphetnek mindazok a személypercepciós hibák, amelyek egy másik ember észlelése során befolyásolhatják a róla alkotott ítéleteinket. Az értékelt személlyel kapcsolatos spontán kialakuló rokonvagy ellenszenv, a magabiztos fellépés, a naprakész tájékozottság és más sok tényezô elvakítja az értékelôt, aminek következtében nem képes objektív megállapításokat tenni. Nem kívánok e helyen szólni az elôítéletességrôl,
mint az értékelést torzító tényezôrôl. Kiemelném viszont az elvárás-hatás létezését: ha a szakértô már elôre meg
van gyôzôdve arról, hogy kiváló (vagy ellenkezôleg, nagyon gyenge) teljesítményeket lát, önkéntelenül is azokat
a jeleket fogja kiragadni az általa tapasztalt tényekbôl, amelyek elvárásait alátámasztják.
Az értékelés objektivitását befolyásolhatja továbbá az a tény is, hogy az értékelt személyek tudatában vannak annak, hogy értékelés történik, ennek megfelelôen módosíthatják viselkedésüket. Emlékszünk még a hajdan volt szakfelügyelôkre? Ôk a tanár munkáját akarták értékelni. De vajon ugyanazt látták-e, amit a hétköznapokban? Alig valószínû. A monitoring során a szakértô szituációja is hasonlít a szakfelügyelôjéhez.
A fentiekben a monitoring kapcsán néhány, elsôsorban az értékeléssel kapcsolatos problémára kívántam felhívni a figyelmet. Bár a bemutatott nehézségeket megszüntetni nem lehet az értékelésben, tudatos tevékenységgel hatásuk csökkenthetô.
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Az 1. és 2. számú alprojekt
elsô monitoring-idôszakának tapasztalatai
Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség csökkentése;
A tanulók középfokú iskolarendszerbe való sikeres bevonásának támogatása
A program elsô fél évének lezárultával, az általam vizsgált négy projekt alapján a tendenciák már érzékelhetôek,
a szükséges változtatási javaslatok már megfogalmazhatóak, bizonyos következtetések is rögzíthetôek.
A program vezetésében erôs különbségek tapasztalhatóak, mind a koordináció erejét, színvonalát, rugalmasságát, fejlôdési képességét tekintve. Természetesen függ ez a program, a konzorcium méretétôl, a projekt menedzsmentben részt vevô személyek meglévô kompetenciáitól, az általuk alkalmazott „vezetési rendszerek” fajtájától. Az
egyértelmûen megállapítható, hogy a jó színvonalú dokumentálási rendszer nagyon sokat segít az átláthatóságban, követhetôségben, de a megvalósítás tartalmi vonatkozásait tekintve is. A minôségbiztosítás jó eszköz a projektvezetés szempontjából. Jól kitapintható a minôségirányítási tapasztalat az ilyen jellegû hagyományokkal, tudással már rendelkezô intézmények esetében. Az is látható, hogy az igazán jó projektvezetés csapatmunkára épít,
amelyben ugyanakkor a szerepek, a feladatok, az egyéni felelôsség nagyon világosan megfogalmazottak. Ilyen típusú menedzsment a szélsôséges helyzetekre is sokkal zökkenômentesebben tud reagálni.
Egyértelmûen látszik, hogy a pályázat kiírása sikeres volt, az általam látott projekteket a tervezés idôszakában jól
orientálta. Sok a hasonlóság az egyes programok között, a célcsoportokat, a kívánatos fejlesztési irányokat okos arányokkal rögzítette a pályázati kiírás és dokumentáció. Valamennyi projekt a tanulók többszempontú felmérésével
kezd, egyéni programot alakít ki számukra, követô-értékelô rendszereket alkalmaz, a szükséges korrekciók végrehajtására is módot ad. Mindegyik projekt célja természetesen – a pályázat alapgondolatának megfelelôen – a lemorzsolódás csökkentése új képzési, értékelési eljárások, módszerek kialakításával és alkalmazásával. Mindezen hasonlóságok mellett is nagyon mások, egyediek az egyes programok, hiszen a konzorciumok mérete, összetétele, a
célcsoport problémái között óriási különbségek lelhetôek fel. A tervezésnek, a megvalósításnak ezen szempontok
figyelembe vételére kellett épülniük. A projektek jól is reagáltak, reagálnak a sajátos, rájuk jellemzô kihívásokra. Egészen más a nagyvárosi gimnázium tanulóinak helyzete, mint például egy községi szakiskolába járó diákoké.
A projektek a tanulókon kívül érthetôen és értelmesen megcélozzák a tanárokat, a szülôket, és más, az iskola világával kapcsolatban álló szervezeteket, partnereket is. A megvalósítás egyik jelentôs eredménye egyébként a partnerek számának, az érintett csoportok érdeklôdésének, érintettségének, részvételének növekedése.
A szakmai munka áttekintése keretében merült fel az egyik intézménynél, hogy érdemes lenne megvizsgálni a
program kiegészítését a kompetenciaalapú fejlesztési eljárásokkal, a differenciáló pedagógia eszközeinek beépítésével, tehát a közoktatás-politika, a szakmai modernizáció kiemelkedôen hangsúlyos elemeivel. Az ilyen
tapasztalat-, szakmai eszmecsere is a program, illetve a szakmai monitoring hozadéka.
Megfogalmazódott, hogy az ESZA Kht. részérôl alkalmanként késve érkeznek a feladatokat meghatározó információk, ezután az intézmények számára a végrehajtás komoly nehézségeket jelent. Más szempontból viszont dicséreteket kapott a Szerzôdô Hatóság a lebonyolítás gördülékenységéért, a nála felhalmozódott tapasztalat gyakorlatba való átültetéséért (ezt persze segíti az RFÜ-k és a részt vevô intézmények ugyancsak jellemzô
gyakorlottabbá válása, utóbbiak közül többen már nem az elsô Phare-programban vesznek részt). Pozitív visszhangja van a regionális támogató rendszer mûködésének, az RFÜ-k szolgáltató jellegû munkájának is.
Nagyon fontos a programban részt vevô intézmények egymástól való tanulásának lehetôsége. Ez az egyes konzorciumokon belül természetszerûleg van jelen, az egyik projekt egyik elemét a hasonló jellegû fejlesztéseket végzô,
az ország más pontjain lévô intézményekkel való kapcsolatfelvétel jelenti. Megfontolandó, hogy a jelen konferenciához hasonló rendezvények száma nem növelhetô-e, és ezen alkalmakkor a szekcióülések, a tapasztalatcsere jelenthetné a fô célt. Az is elképzelhetô, hogy érdemes elgondolkodni egy úgynevezett klubhálózat mûködtetésén,
ahol a rendszeres szakmai mûhelymunkára nyílhatna lehetôség. Talán a program végrehajtására jutó technikai költségek keretében – még a program ennyire elôrehaladott fázisában is – található erre forrás. Ilyen jellegû megoldások a program egészének hasznosulását, az eredmények terjedését, beépülését megsokszorozhatná.
Összességében kifejezetten izgalmas lehetôséget jelentett számomra a szakmai monitoring keretében elvégzett munka, az intézmények életébe, mûködésébe, a programok végrehajtásába való bepillantás. Várom a
következô idôszakot, szurkolok a projektek mind teljesebb sikeréért.
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A 3. számú alprojekt
elsô monitoring-idôszakának tapasztalatai
Pályaválasztás és pályaorientáció
A fiatalok és felnôttek körében egyaránt szükséges pályaorientációs, pályaválasztási és pályakorrekciós tevékenységre irányuló Phare-pályázat cél- és feladatmeghatározásánál döntô szempont volt az élethosszig tartó
tanulás követelményének középpontba helyezése. Ez az aspektus az összefoglaló néven pályaorientációnak
nevezett rendszert: a szakmai és életpálya kiválasztását, majd az azon történô „haladást” célirányos és hatékony cselekvések sorozataként tekinti, amelynek sikeres megvalósításához az egyén – iskolai és iskolai rendszeren kívül folytatott tanulmányai során, illetve képzési szolgáltatásként – szervezett segítséget kap.
A pályaválasztást segítô tanácsadás és pályaorientáció hatékonysága alapvetôen két tényezôtôl függ: a szolgáltatás elérhetôségétôl és népszerûségétôl, valamint a szolgáltatás minôségétôl, így a módszertôl és az információk teljeskörûségétôl, naprakészségétôl.
A három célrégióban a munkanélküliek és a pályakezdô fiatalok aránya a munkanélküliek között jóval magasabb az átlagnál. A foglalkoztatási gondok enyhítésében kiemelkedô szerepe van annak, hogy a fiatalok és az
átképzés elôtt álló felnôttek megfelelô információval rendelkezzenek a munkaerôpiacról. Ebbôl a szempontból
különösen fontos az ez irányú szolgáltatás és a helyi információbázisok fejlesztése.
Az iskolákban és a munkaügyi szervezetben – külön fejlesztések eredményeként – a feladatok segítésére
részben kiépült az a rendszer, amely pályaorientációs adatok és információk hordozására, illetve terjesztésére
alkalmas. A kialakult rendszerek együttes mûködtetésének, hatékonyabb kihasználásának – hozzáférhetôségének – elôsegítése is célja volt a programnak.
A differenciált igényeknek megfelelô, egymásra épülô és hatékony pályaorientáció kulcsfeltétele az iskolákban, a munkaügyi szervezetben, a pedagógiai szolgáltatás intézményeiben mûködô pályaválasztási tanácsadók elméleti és gyakorlati felkészültsége. Ezért kell a tanácsadók alap- és továbbképzését szélesebb körûvé
és korszerûvé tenni. Szükséges volt továbbá ösztönözni a pályaorientáció- és a pályaválasztás módszer-fejlesztésére irányuló akkreditált pedagógus-, tanártovábbképzô programok alapítását.
A meglévô pályaválasztási tanácsadó hálózat – részint a szükséges forráshiány okán – nem rendelkezik
megfelelô létszámú, a szolgáltatási rendszereket jól ismerô tanácsadói kapacitással. Noha a munkaerô-piaci
szervezetek rendszeres szolgáltatást nyújtanak ezeken a területeken, pályaválasztási tanácsadás és orientáció
nem minden központban elérhetô, több irodában hiányzik a szükséges technikai felszerelés és az információs
háttér. Az oktatásban, a szakképzô intézményekben dolgozó, a pályaválasztási tanácsadással és orientációval
megbízott tanárok közül pedig sokan nem rendelkeznek a szükséges képzettséggel, tapasztalattal és készségekkel, hogy hatékony és innovatív tanácsadói és pályakorrekciós tevékenységet folytassanak.
A pályaorientáció, a pályaválasztás és a pályakorrekció elméleti és gyakorlati feladatai – különösen a
különbözô iskolai végzettségû, szakmai képzettségû, korú, illetve munkaerô-piaci helyzetû rétegek ilyen irányú,
meglévô problémái szempontjából – olyan szerteágazóak, hogy megoldásukhoz a szakemberek szervezettebb
tapasztalatcseréje szükséges.
A fentieknek megfelelôen a pályázati kiírás a következô célokat fogalmazta meg.
Általános célkitûzések:
– a sikeres pályaválasztást és pályakorrekciót segítse elô oly módon, hogy a fiatal és felnôtt munkavállalók
szervezett és egyénre szabott segítséget kapjanak az iskolától, a munkavállalásukat támogató szervezettôl, illetve az át- és továbbképzésüket szervezô intézményektôl.
– a területfejlesztési decentralizált programokra építve olyan helyi pályaválasztási szolgáltató rendszerek kerüljenek kialakításra, amelyek építenek az adott térség jövôbeni célkitûzéseire, meghatározott fejlesztési céljaira, és a helyi partnerek egyetértésén alapulnak.
Konkrét célkitûzések:
– a szakmai képzés megkezdése elôtti pályaválasztási és pályaorientációs szolgáltató tevékenység kiszélesítése az iskolarendszerû és az iskolarendszeren kívüli képzésbe bekapcsolódni szándékozók számára,
– a pályaválasztás és a pályakorrekció segítése az iskolák és más bázisintézmények pályaorientáló tevékenységén keresztül, különösen a pályakezdôk, a hátrányos helyzetû rétegek, illetve a tartós munkanélküliek számára,
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– a tanárok, pályaválasztási szakemberek felkészítése, továbbképzése a pályaválasztási szolgáltató tevékenység színvonalának emelése érdekében,
– a meglévô intézményhálózaton belül összehangolt, regionális/megyei adatokat tartalmazó pályaorientációs
és pályakorrekciós információbázisok létrehozása,
– a pályaválasztási, pályaorientációs és pályakorrekciós szolgáltató tevékenység népszerûsítése.
A támogatható tevékenységek célterületenként 5 területet határozott meg a pályázat, azzal a kikötéssel, hogy
a sikeres pályázatoknak mind az öt célterületre ki kell terjedniük.
Pályázatot nyújthattak be olyan konzorciumok, amelynek tagjai lehetnek a munkaügyi szervezet egységei, a
közoktatásnak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 20.§-a szerinti intézményei, a szakképzésrôl szóló
1993. évi LXXVI törvény 2.§-a szerinti szakképzést folytató intézmények, felsôoktatási intézmények, non-profit
szervezetek, munkaadói, illetve munkavállalói érdekképviseletek, önkormányzatok. A konzorcium tagjainak az
adott régióban székhellyel vagy telephellyel kellett rendelkezniük.
A pályázat elvárandó szakmai eredményeként fogalmazódott meg olyan szakmaleírásokat, regionális
munkaerô-piaci és képzési adatokat és információkat tartalmazó, kb. 7–800 képesítésre kiterjedô információbázis létrejötte, amely összehangolt adatbázisként kezelhetô. Ezt az adatbázist 50 400 általános iskolát elhagyó
tanuló, 16 000 fiatal munkanélküli, mint „potenciális ügyfél” használhatja majd a három régióban. Ugyancsak elvárt „mérhetô” eredmény a mintegy 900 pedagógus, illetve szakember felkészítése, az ehhez szükséges képzési-továbbképzési és tananyagrendszer kialakítása.
Régiónként egy-egy konzorcium nyert támogatást. Mindhárom konzorcium összetétele megfelelt a pályázati
kiírásban szereplô feltételeknek. A három nyertes konzorcium 6, 14 illetve 22 taggal jött létre. A konzorciumok
vezetôi Megyei Munkaügyi Központok, tagjai oktatási, felsôoktatási intézmények, képzô központok, pedagógiai szakszolgálatok, illetve önkormányzatok.
Az elsô monitoring-látogatások tapasztalatai alapján elmondható, hogy a legnagyobb gondot a finanszírozás
jelentette. Nehéz feladat a számomra – mint nem pénzügyi szakember számára – nehezen átlátható, szigorú
magyar számviteli rendelkezések és a Phare-elôírásainak összehangolása. Remélem, a szakértôk megbirkóznak a feladattal, és a támogatás is megérkezik hamarosan a komoly (és költséges) munkát végzô kedvezményezettekhez. A támogatás késlekedésén túlmenôen a konzorciumok munkáját nehezítették elôre nem látható,
tervezhetô akadályok is, mint például a projektvezetésben bekövetkezett személyi változás (Észak-Magyarország), vagy a konzorcium összetételének változása (Észak-Alföld). Ennek ellenére a feladatok ésszerû átcsoportosítása révén a projektek megvalósítása megnyugtatóan halad, számottevô lemaradás nem volt tapasztalható, eredménytelenség nem prognosztizálható. A pozitív tapasztalatok között említést érdemel, hogy mindhárom kedvezményezett esetében megtörtént a konzorciumon belüli együttmûködés kialakítása. Az egyes feladatterületekhez tartozó stratégiai terveket a konzorciumi tagok részvételével kialakított teamek elkészítették, megvitatták.
Megkezdôdött az információ-bázisok létrehozásához elengedhetetlen információgyûjtés, kérdôívek kiküldése
és feldolgozása.
Megtörtént az arculattervezés, erre talán az Észak-alföldi régióban fordítottak a legtöbb energiát, még zászlót is terveztek és készítettek a projekthez. Észak-Magyarországon a továbbképzési rendszer stratégiáját, a „toborzás” érdekében tett erôfeszítéseket emelném ki.
Dél-Alföld esetében a számítástechnikai-informatikai rendszer tervezetét említem meg, mint számomra a legmegkapóbb bemutatott eredményt.
Az elsô idôszak monitoringja után még nehéz messzemenô következtetéseket levonni, és távlati feladatokat
meghatározni, de úgy ítélem meg, hogy a célrégiókban támogatott projektek megvalósítása során folytatott tevékenységek tapasztalatai és tanulságai a pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadás országos fejlesztését alapozhatják meg. A Phare-támogatással kialakított, leghatékonyabbnak bizonyuló szolgáltatási módszer és
rendszer a késôbbiek során várhatóan a többi régióban is bevezethetô lesz.
További jó munkát kívánok a kedvezményezetteknek a projekt további szakaszaira vonatkozóan is.
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Thán Judit
az 1. alprojekt szekcióvezetôje
igazgató, Általános Iskola, Baks

Az 1. alprojekt szekcióülésének
összefoglalója
Az 1. alprojekt szekciójában a 17 nyertes projektbôl 11 került bemutatásra.
A résztvevôk a konferencia legfôbb észrevételeként fogalmazták meg, hogy a szervezôk lehetôséget biztosítottak a tapasztalatcserére, egymás projektjeinek megismerésére. Objektíven nehezen megragadható, mégis
nagy jelentôségû hozadéka a rendezvénynek, hogy a programban résztvevôk kölcsönösen megerôsíthették
egymást elvégzett munkájukban, illetve önértékelésre is lehetôség adódott.
Az egyéni sajátosságok figyelembevételével, változatos szakembergárdával, a rendelkezésre álló szellemi
„tôke” felhasználásával egyedi arculatot képviselô, változatos programok készültek. A projekt által lefedett célcsoportok szükségleteire alapozva sok közös elem, tevékenységi terület jelent meg a pályázatok bemutatásában:
– szûrések
– fejlesztô foglalkozások, speciális terápiák
– mérések
– törekvések modellek létrehozására
– továbbképzések
– multiplikáló hatás a több közoktatási intézményt összefogó projekteknél
– a meglévô, rendelkezésre álló speciális szellemi tôke beépítése
Megfogalmazódott, hogy szükség van korábbi életszakaszban megvalósítható, preventív jellegû, hasonló témájú pályázat kiírására. Igény van a tanárképzésben, továbbképzésben résztvevôk felkészítésére az egyéni differenciálás, integráció megvalósításának érdekében, illetve a pedagógusok személyiségének „karbantartására” (pl.: személyiségfejlesztô csoportok, kiégés elleni tréningek).
A programvezetôk megkértek arra, hogy tolmácsoljam köszönetüket az Észak-Alföldi RFÜ Kht., és a DARFT
RFÜ Kht. munkatársainak.

26

Pusztafalvi István
az 2. alprojekt szekcióvezetôje
tanár, Avasi Gimnázium, Miskolc

Gondolatok a konferencia
2. szekciójának munkájáról

A 2. szekcióban 13 program célkitûzéseivel és a célok eléréséhez vezetô egyedi utakkal ismerkedhettünk meg.
A programok közös vonása, hogy – a pályázati kiírásnak megfelelôen – gyermekcentrikusak, a nevelési oktatási folyamatot támogatóak, az adott helyszín problémáira választ keresôk voltak.
Tartalmukat és a célok megvalósításának módszereit tekintve is igen széles skálán mozogtak. A gimnáziumok
hátránykompenzáló-tehetségfejlesztô programjaitól a kollégiumokban megvalósítható fejlesztôfoglalkozások
rendszerén keresztül, a szakiskolák tanulóinak komoly problémáira adekvát megoldásokat kínáló elképzelésekig terjedt a paletta.
Úgy tûnt, napjainkban, a legnehezebb helyzetben az ipari szakmunkásképzôkbôl alakult szakiskolák, szakközépiskolák vannak, mert az általuk korábban oktatott szakmák iránt jelenleg minimális a kereslet, emiatt ezeket az intézményeket elsôsorban nem az adott szakma elsajátítása iránti erôs motiváció, sokkal inkább valamilyen kényszerhelyzet alapján választják a tanulók. Ebbôl következôen ezekben az iskolákban találkozhatunk
olyan – gyakran halmozottan hátrányos helyzetben lévô – tanulókkal, akiknek igen csak szüksége van arra, hogy
az iskola viszonylag védett világából a munka világába való beilleszkedésükhöz segítséget kapjanak. A programok nagy része tartalmazott megoldási javaslatokat és lehetôségeket erre a problémára.
A megismert programok gyakorlatilag megegyeztek abban, hogy a hátrányok felmérése, felderítése, pontos
diagnosztizálása után, gyakran az egyes tanulókig differenciált, de kis csoportokban is megvalósítható fejlesztô
eljárások kidolgozására, kipróbálására, az eredményesség elemzésére és a tapasztalatok alapján azok módosítására és újbóli alkalmazására vállalkoztak. Egyéniek, sokszínûek voltak a megvalósítás útjait, módszereit, az
eredményesség vizsgálatának lehetôségeit, a résztvevôk további életútjának követését tekintve.
Meggyôzôdésem szerint éppen ez a tartalmi hasonlóság és megvalósítási sokszínûség képezte a szekciófoglalkozások legfôbb értékét. Ezeket a megbeszéléseket minden résztvevô hasznosnak ítélte, mert mindenki
gazdagodott valamilyen ötlettel, elképzeléssel, amelyre eddig nem gondolt, vagy talán nem is mert gondolni.
Minden programban benne volt, hogy eredmény csak akkor várható, ha a tanárok érzékennyé válnak a problémák felismerésére, kellô mennyiségû ismerettel rendelkeznek a megoldás alternatíváiról, alkalmassá válnak a
megoldásra. Ugyanakkor minden bemutatkozás kitért arra is, hogy mindez eredménytelen marad a tanulók és
a szülôk együttmûködése nélkül. Egy kolléga ezt úgy fogalmazta meg, hogy a „háromlábú szék” (diák, szülô,
tanár) nem billeghet, ha eredményt akarunk elérni.
Minden program valamilyen formában tartalmazta azt is, hogy a tapasztalatokat közkinccsé teszik, másokkal
is szívesen megismertetik.
Összességében a szekció tagjai igen hasznosnak ítélték a tanácskozást, mert a mások problémáival való
megismerkedés, a megoldási utak sokszínûségének bemutatása újabb és újabb gondolatok forrásává vált. A
szünetekben folytatott beszélgetésekbôl, a megbeszélések oldott, ôszinte légkörébôl arra lehet következtetni,
hogy további gondolatok indukálódtak a résztvevôkben a konferencia kapcsán.
Megfogalmazódott az a vélemény is, hogy célszerû lett volna a tanácskozás idôpontját az iskolák életéhez
jobban alkalmazkodva megválasztani, mert így az érettségi vizsgák, a tanévzárás gondjai miatt sokan nem tudtak részt venni a munkában.
Végezetül köszönetet mondunk a tanácskozás programjának zökkenômentes lebonyolításáért.
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Lovas Ferencné
a 3. alprojekt szekcióvezetôje
osztályvezetô
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ,
Humán Szolgáltatási Osztály

A 3. alprojekt szekcióülésének
összefoglalója
A szekcióülés célja egymás projektjeinek megismerése, erôsségek, veszélyek, lehetôségek bemutatása,
különbözô szakterületeken dolgozó szakemberek megismerése, közös gondokra a megoldás megkeresése.
Szekcióülésen három projekt bemutatására került sor:
1. Dél-alföldi régió
Projektvezetô: Békés Megyei Munkaügyi Központ
2. Észak-magyarországi régió
Projektvezetô: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
3. Észak-alföldi régió
Projektvezetô: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ
1. Dél-alföldi régió
Projekt megnevezése: „Dél-alföldi Regionális Pályaválasztási és Pályaorientációs Tanácsadó Hálózat létrehozása”
A projekt célja: Egy olyan integrált internettámogatású pályaválasztási, pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadó-hálózat létrehozása, amely az érintett célcsoportot a lehetô legtöbb információval és segítséggel tudja ellátni a pályadöntés meghozatalához.
A pályaválasztás és a pályakorrekció segítése a pályaválasztással foglalkozó szakemberek képzésén keresztül.
A projekt folyamán fejlesztésre kerül egy egyedülálló pályaválasztási programcsomag, amely a pályatervezési, pályadöntési folyamat lehetséges lépéseit modellezi, egy programcsomag keretein belül integrálja mindazokat a szempontokat, amelyek a megalapozott pályadöntés meghozatalában szerepet játszanak.
A projekt megvalósulásától, a tanácsadó-hálózat létrehozásától várt eredmények:
A célcsoport helyzete jelentôsen javul az információval való ellátottságuk, nô az önállóságuk, aktív részvételük, felelôsségtudatuk a pályaválasztási döntés meghozatalában. Érvényesül az életút-szemlélet, a pályaválasztási döntés megalapozottabbá válik, amelynek következtében kevesebben válnak munkanélkülivé.
2. Észak-magyarországi régió
Projekt megnevezése: „FORRÁS” Pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadási regionális kísérleti projekt
A projekt célja: A régióban – széles körû folyamatos és tartalmas partneri együttmûködés eredményeként –
egységes szolgáltatási rendszerbe foglalja a pályaorientáció és a pályaválasztás folyamatát úgy, hogy a
megfelelô információk és a továbbfejlesztett szolgáltatási, tanácsadási formák a célcsoport tagjai számára szervezett módon, könnyen hozzáférhetôk legyenek.
A projekt fô tevékenységei: Egységes információs rendszer kifejlesztése és széles körben való
hozzáférhetôvé tétele; regionális tanácsadó-hálózat kialakítása és megerôsítése; pedagógusok és tanácsadók
felkészítése, innovatív jellegû szolgáltatási formák és módszerek kifejlesztése, az új típusú szolgáltatások
népszerûsítése és ismertté tétele, monitoring-rendszer kialakítása és mûködtetése.
A projekt konkrét célkitûzései: Régiós szintû internetes honlap, illetve egységes információs bázis partneri
együttmûködéssel történô kifejlesztése. A jelenlegi szolgáltatási és tanácsadási bázisok szakmai munkájának
összehangolása, fejlesztése. A régión belül tanácsadó pontok kialakítása, 300 fô képzése. A tartósan munkanélküliek és a hátrányos helyzetû személyek szakmaválasztásának és pályamódosításának szakszerû
elôsegítése a munkaügyi központok, az ÉRÁK és egyes civilszervezetek tanácsadóinak bevonásával. A pályaorientációs, pályaválasztási és pályakorrekciós szolgáltató tevékenység népszerûsítése, ismertté tétele, az iránta megnyilvánuló társadalmi érdeklôdés fokozása, és igénybevételének fokozatos szélesítése.
3. Észak-alföldi régió
Projekt megnevezése: „Észak-alföldi Regionális Pályaválasztási és Pályaorientációs Hálózat létrehozása”
A projekt célja: A pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadói rendszer – mint elsôdleges prevenciós eszköz – regionális szinten történô hatékony mûködéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint ennek se-
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gítségével a munkaerôpiaci-kereslet és -kínálat összhangjának elôsegítése, különös figyelemmel a pályaválasztás elôtt álló fiatalokra, a pályakezdôkre, hátrányos helyzetû fiatalokra, valamint a tartósan munkanélküliekre.
A projekt fô tevékenységei: A pályaválasztási tanácsadáshoz szükséges információs rendszerrel kapcsolatos
stratégia kialakítása, a meglévô elektronikus információs bázisokra épülô rendszer kiépítése. A pályaválasztást,
pályamódosítást segítô eszközök fejlesztése, frissítése, a meglévô információs rendszerek harmonizációja.
A programmegvalósítás során létrehozzuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei, valamint a Hajdú-Bihar Megyei
Munkaügyi Központ Foglalkozási Információs Tanácsadó (továbbiakban: FIT) központokon – mint bázisintézményeken – keresztül az Észak-Alföldi Regionális Pályaorientációs Információs Centrumot Szolnokon, amely
lehetôséget ad különbözô tanácsadások elvégzésére, képzések megtartására.
Mindhárom projekt összefoglalójából kiderült, hogy vannak olyan visszatérô elemek, amelyek minden projektben jelen vannak. Mint például az internetes alapú információs bázis létrehozása, különbözô pályaválasztási és
pályakorrekciós tanácsadások, tananyag-fejlesztések, képzések. Minden régióban elkészülnek azok a szóróanyagok, amelyeket eljuttatnak a felhasználókhoz. A folyamat minden lépését a régiók rendszeresen monitoringozzák. A hozzászólásokból kiderült, hogy tartalmi és idôpont-egyeztetés nehézségekbe ütközik nagyszámú
partner esetén.
Külön érdekességnek számít, hogy a Dél-alföldi régió 25 helyen alakít ki PIT-pontot, valamint fogadóórákat
vezet be, és akkreditált tananyagot dolgoz ki. Az Észak-magyarországi régió 3 modulban történô képzése nagy
érdeklôdésre tartott számot, valamint az, hogy 8 iskolában modellkísérletet hajt végre, mégpedig a kistérségi
együttmûködés területén. Az Észak-alföldi régióban új tanácsadási módszerek bevezetésére (chateléses, webkamerás) kerül sor, valamint a program anyagát az érdeklôdök CD-n is megkaphatják.
A résztvevôk közös álláspontja volt az, hogy ez a pályázat a régióban nagy elôrelépést jelent, a pályaválasztás területén történô szakmai fejlôdés jelentôs. A gondolkodás elôtérbe kerül a pályaválasztás, az életpálya során szükségessé váló többszöri pályamódosítás.
Megvitattuk a szerzôdéskötések formáit, kicseréltük gondolatainkat a tendereztetési eljárás tartalmi és formai
követelményeinek meghatározása terén, elôrevetítettük a három régió együttmûködésének lehetôségét.
Összegezve megállapítható, hogy a három projekt végrehajtása a pénzügyi nehézségek ellenére a terveknek
megfelelôen halad. A különbözô szakterületeken és megyékben dolgozó szakemberek együttmûködése újszerû
és nagyon pozitív. Jelen projektek végrehajtása során szerzett tapasztalatok alkalmazhatók a késôbbi ESZAtípusú pályázatoknál is. További elôbbre lépést jelentene az uniós és a magyar szabályok további összehangolása, finomítása.
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Bruhács Tamás
a 4. alprojekt szekcióvezetôje
fôosztályvezetô-helyettes
Oktatási Minisztérium, Felsôoktatási Fejlesztési és Értékelési Fôosztály

A 4. alprojekt szekcióülésének
összefoglalója
A második nap során tartott projektbemutatók kivétel nélkül professzionálisak voltak. A számítógépes szemléltetéssel érthetôen és átláthatóan mutatták be programjaikat a projektgazdák.
A beszámolókból kiderült, hogy a célcsoport tagjai többnyire vagy felsôfokú végzettséggel rendelkezô munkanélküli, vagy gyakorlattal nem rendelkezô graduális képzésben résztvevô, esetleg frissen végzett diplomás
fiatalok voltak. A képzések – tartalmukat tekintve – mind az ipar területére, azon belül is a hiányszakmák elsajátítására készítik fel a résztvevôket. A projektek készítôi ügyeltek arra, hogy a munkaerôpiacon igényelt szakmák képzését biztosítsák. A képzések szinte mindegyike foglalkoztatással egybekötött tanulás. A képzés során
a résztvevôk számára megteremtették a tárgyi feltételeket is.
A beszámolók során felvetôdött problémák:
– a finanszírozás egy részének késése;
– a diplomák kompetenciájának a kérdése (ECTS és diploma supplement);
– a projektgazdák örömmel vették volna, ha az EU képviselôje részt tudott volna venni a konferencián;
– a kommunikáció minôségét javítani lehetne mind a végrehajtó, a szerzôdô fél, mind az EU, mind a többi hasonló projekt részérôl;
– konkrét ajánlatként merült fel, hogy a szerzôdô hatóság az interneten aktívabb és dinamikusabb kooperációt folytasson a kedvezményezettekkel.
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Az iskolai lemorzsolódás
és sikertelenség csökkentése

A HU0008-02 program keretében támogatott projektek – 1. alprojekt
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

Az 1. alprojekt keretében támogatott projektek
Perseus-szám

A kedvezményezett neve

A projekt címe

HU0008-02-01-0008

József Attila Általános Iskola
Berettyóújfalu
Széchenyi Körúti Általános
Iskola
Vasvári Pál Általános Iskola

Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség
csökkentése Biharban
TIPP Tanulási-Interakciós készségeket fejlesztô,
Problémakezelô és Pályaszocializációs projekt
Modul-rendszerû oktatási program kifejlesztése
Tiszavasváriban
A jövô nem vár

60 000

Az iskolai kudarc elkerülésének modellje

60 000

„Kapunyitogató”
Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség
csökkentése a Dél-alföldi régió katolikus iskoláiban

60 000
43 000

„Nem kukoricázunk!” Program

60 000

„Az utóbbi nap az elôzô nap tanítványa”

60 000

Általános iskolai pedagógiai programok
továbbfejlesztése az iskolai lemorzsolódás
és sikertelenség csökkentésére
Mondd, mit tehetnék érted?
Mi együtt értetek, gyermekeinkért!
Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség
csökkentése
Beruházás a jövôbe

59 997

60 000

Együtt az iskolai lemorzsolódás csökkentéséért

59 857

Az alapkészségek többoldalú megerôsítése

55 510

Korszerû módszerek – sikeres tanulók

53 000

HU0008-02-01-0010
HU0008-02-01-0012
HU0008-02-01-0018
HU0008-02-01-0021
HU0008-02-01-0028
HU0008-02-01-0035

HU0008-02-01-0036
HU0008-02-01-0039

HU0008-02-01-0040

Nagysándor József
Általános Iskola
Dr. Földi János Általános
és Mûvészeti Iskola
Általános Iskola és Óvoda
Karolina Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és Diákotthon
Móra Ferenc Általános Iskola
és Szakiskola
Békés Megye Képviselô-testülete
Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Diákotthon
Nyíri Úti Általános Iskola
és Speciális Szakiskola

HU0008-02-01-0048
HU0008-02-01-0051
HU0008-02-01-0053

Május 1. Úti Általános Iskola
Herman Ottó Általános Iskola
Egressy Béni Általános Iskola

HU0008-02-01-0054

Bem Úti Általános Iskola
és Óvoda
Bóna Kovács Károly Általános
Iskola és Diákotthon
Arany János Általános Iskola
és Szakiskola
II. Rákóczi Ferenc Alapfokú
Nevelési Oktatási Intézmény

HU0008-02-01-0057
HU0008-02-01-0058
HU0008-02-01-0072

Támogatás EUR
43 740
57 048
55 052

60 000
60 000
48 000

Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség csökkentése

Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség csökkentése Biharban
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0008
A kedvezményezett neve: József Attila Általános Iskola
4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11., tel.: 54/402-052
A konzorcium vezetôje: József Attila Általános Iskola, Beretytyóújfalu; Gombos Jánosné projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Berettyóújfalu
2. Igazgyöngy Alapfokú Mûvészeti Iskola, Berettyóújfalu
3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu
4. Széchenyi István Általános Iskola, Berettyóújfalu
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió

– A város iskoláiba járó tanulóinak lemorzsolódásának csökkentése.
– Képességeihez mérten alul teljesítô 6–7. osztályos tanulók felzárkóztatása, matematika és
magyar felzárkóztató foglalkozások keretében.
– Felzárkóztatási stratégia kidolgozása.
– Programban részt vevô pedagógusok szakmai munkáját segítô képzések beindítása.
– Klubfoglalkozások keretében megismertessük
az értelmes szabadidô eltöltésének lehetôségeit. Ugyanekkor ezen foglalkozások szolgálnak arra is, hogy a
gyerekek mind több irányban ismerhessék meg képességeiket, melynek segítségével dönthetnek, mely középiskolában folytassák tanulmányaikat.
– A projekt fô célja, mindenki jól felkészülten, képességeinek, tehetségének megfelelô középfokú intézményben
folytassa tanulmányait.
A projekt tartalma:
A város négy általános iskolájának 90 tanulója vesz részt két tanéven át 30–30 órás matematika és magyar nyelvi felzárkóztató foglalkozáson, illetve 10+40 órás szabadidôs foglalkozáson.
A matematikafoglalkozásokon fô célkitûzés volt az alapkészségek fejlesztése, a felmerülô hiányosságok pótlása. Fontos szempont volt a tanulók sikerélményhez juttatása, önbizalmuk növelése. Fontos feladat az egyre pontosabb matematikai megfogalmazások alkalmazása.
A magyar nyelv- és irodalom foglalkozásokon fontosnak tartották a hiányzó nyelvtani ismeretek pótlását a helyesírási készség fejlesztését, az igényesség kialakítását, beszédkészség fejlesztését. Itt feladatul tûzték ki az
önmûveléshez elengedhetetlen könyvtárhasználat elsajátítását.
A szabadidôs foglalkozások feladata volt, feltérképezni a tanulók mely területen tehetségesek, hol észlelhetô
kiemelkedô képességük. Késôbbiek során ezt össze kívánjuk vetni továbbtanulási szándékukkal, és így fognak
kialakulni azok a csoportok, akik egy-egy tevékenységet a következô tanévben folytatni fognak.
A foglalkozásokon erre az idôszakra elértük, hogy kevesebb ráhatással is megjelennek a tanulók, a szabadidôs
tevékenységeket szívesen végzik.
A négy szabadidôs terület olyan tevékenységekre nyitja így a részt vevô gyerekek szemét, ami nem volt eddig
az érdeklôdési körükben, az ilyen jellegû órákon ôk általában problémások. Óriási érték, hogy korábban ismeretlen területek nyílnak meg ezek elôtt a gyerekek elôtt, akiknek érdeklôdése erôsen szubkultúrális jegyeket
mutatott.
A projekt várható eredményei:
–
–
–
–
–
–

felzárkóztatás matematikából és magyar nyelvbôl,
személyiségfejlesztés szabadidôs programok keretében,
hatásgyakorlás a gyerekek értéktudatára,
szülôk értékrendszerének pozitív befolyásolása,
a részt vevô tanulók pozitív példaként értékközvetítôk legyenek közösségük számára,
tanulótársaikban kialakuljon az irántuk érzett szimpátia elfogadása.
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

„TIPP”– Tanulási-Interakciós készségeket fejlesztô,
Problémakezelô és Pályaszocializációs projekt
A projekt célja:
1. Hátrányos helyzetû, tanulási zavarokkal
küzdô diákok esélyeinek növelése, iskolai tanulmányok, pályaválasztás, életvitel támogatása,
közösségi erôforrások feltárása
2. Hálózatépítés és szervezetfejlesztés, szemléletformálás, képesség- és készségfejlesztés
3. Rendszerszemlélet, modellnyújtás, folyamatos minôségfejlesztés.
A projekt tartalma:
1. „Diákprogram”:
Komplex szûrô – feltáró - diagnosztizáló program
Egyéni fejlesztô programok
Csoportos programok
Utógondozói program
2. „Szakember program”:
Elôképzés
Továbbképzés
Team-munka
3. „Szervezeti program”:
Szervezetfejlesztô tréning
Folyamatkonzultáció
Menedzsment tevékenység
4. „Hálózatépítés”:
Kommunikációs program
Konzorciumi munka
5. „Módszertan”:
Projektszervezet módszertani segítése
Szakmai bemutatás, Modellnyújtás

Perseus-szám: HU0008-02-01-0010
A kedvezményezett neve: Széchenyi Körúti Általános Iskola
5000 Szolnok, Széchenyi körút 10., tel.: 56/422-886
A konzorcium vezetôje: Széchenyi Körúti Általános Iskola,
Szolnok; Szügyi Dezsô projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. CONTACT MKSz Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
2. Építészeti Faipari és Környezetgazdálkodási
Szakközépiskola, Szolnok
3. Humán Szolgáltató Egyesület
4. Humán Szolgáltató Központ, Szolnok
5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzô Iskola
6. MMÜK FIT
7. Pálfy János Mûszeripari és Vegyipari Szakközépiskola,
Szolnok
8. Széchenyi Körúti Általános Iskola, Szolnok
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió

A projekt várható eredményei:
1. A hátrányos helyzetû, tanulási zavarokkal küzdô diákok esélyei növekednek; iskola sikeres befejezése, tanulási stratégiák, adekvát továbbtanulás, jövôkép, sikeres beilleszkedés a középiskolába, családok segítése,
készségek fejlôdése, hatékonyabb alkalmazkodás, közösségi tudat, önsegítô képesség, támogató háttérkapcsolat, problémák idôben történô felismerése
2. A pályázó ill. partnereinek menedzsment kapacitása és szakmai kompetenciája fejlôdése; Szakmai személyes kompetencia, készségek fejlôdése, csapatmunka, szakmaközi szervezetközi együttmûködések, új típusú
probléma megoldás, rendszerszerben való gondolkodás, önellenôrzés, minôségbeli fejlôdés
3. Kiadványok és a projekt egyéb eredményei: kézikönyv, kiadvány, átdolgozott pedagógiai program, médiaanyagok.
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Modul-rendszerû oktatási program kifejlesztése Tiszavasváriban
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0012
A kedvezményezett neve: Vasvári Pál Általános Iskola
4440 Tiszavasvári, Iskola u. 2., tel.: 42/520-094
A konzorcium vezetôje: Vasvári Pál Általános Iskola,
Tiszavasvári; Kerekesné Lévai Erika projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Nyíregyházi Fôiskola
2. Pethe Ferenc Általános Iskola, Tiszavasvári
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Közmûvelôdési
Intézet és Továbbképzô Központ, Nyíregyháza
4. Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása,
Tiszavasvári
5. Vasvári Pál Középiskola Szakiskola és Kollégium,
Tiszavasvári
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári

– Az egyénre szabott oktatási, felzárkóztatási
módszerek hatékonyságának növelése.
– Az egyén magával hozott személyiségjegyeinek feltérképezése (az önismeret fejlesztése), a
szocializációs, motivációs szintek fejlesztése.
Az egyén és a közösség szempontjából elônyös
személyiségjegyek kiaknázása, önkorrekció fejlesztése.
– Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása.
– Szülôk, családtagok bevonása, érdeklôdés
felkeltése a program céljai iránt. Pozitív irányultság, partnerség kialakítása.
– A gyermekek egyéni érdeklôdésének megfelelô, gyakorlati és elméleti ismeretek átadása. A tantervben nem szereplô, de a sikeres továbbtanulást és elhelyezkedést elôsegítô pályaorientációs különfoglalkozások.
A projekt tartalma:
A projekt illeszkedik a Phare-alapú kísérleti program célkitûzéseihez.
Az általános iskola eredményes elvégzését az alábbi tevékenységek által segíti elô:
– a képességek szerinti tanórai differenciált oktatás
– a célcsoport képességeihez és igényeihez igazodó modulok beépítése a szabadidôs programba mindkét iskolában.
– gyakorlati úton elsajátítható ismeretek átadása – sikerélmény, motiváció
– a személyiségtréning által önmegvalósítás, önkifejezés fejlesztése. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet)
– Szülôi klub mûködtetése által a családi motivációs háttér megteremtése.
A pályaválasztás megalapozását, megerôsítését segíti elô:
– a modulrendszerben levô gyakorlati ismeretek elsajátítása, pályaorientáció
– a helyi Vasvári Pál Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium programba történô bevonása (így közvetlen kapcsolat alakul ki a helyi szakképzést végzô intézmény és leendô diákjai között)
– a pályaválasztási tanácsadó tréning megvalósítása, valamint
– tanulmányi kirándulás a térség középfokú oktatási intézményeibe.
A projekt várható eredményei:
A projekt során szerzett tapasztalatainkat és eredményeinket szakmai konferencia szervezésének keretein belül kívánjuk a közvélemény elé tárni.
A régióban mûködô, hátrányos helyzetû gyermekek oktatásával foglalkozó intézmények vezetôit interaktív konferencia keretében lehetôség nyílik a program véleményezésére. A meghívottak becsült száma: 60 fô.
Ezzel egy idôben összefoglaló tanulmány megírását és megjelentetését tervezzük. A program megvalósítása
során készített írásos dokumentációkat egy szakértôi team oktatási-nevelési tanulmánnyá dolgozza fel, mely tartalmazza a program minden részfázisának legfontosabb eredményeit. SWOT-analízist és a program során készült fotódokumentációkat, valamint a programmal kapcsolatban megjelent sajtóhíreket.
A projekt összefoglalását, prospektus formájában kívánjuk megjelentetni, és az érintett szakmai körökhöz, eljuttatni.
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A jövô nem vár – Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség csökkentése
A projekt célja:

Perseus-szám:HU0008-02-01-0018
A kedvezményezett neve: Nagysándor József Általános
Iskola, 4031 Debrecen, Pósa u. 1., tel.: 52/534-005
A konzorcium vezetôje: Nagysándor József Általános Iskola,
Debrecen; Dr. Ölveti Gáborné projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Csányoszrói Általános Iskola
2. Kodolányi Általános Iskola, Vajszló
3. Partners Hungary Alapítvány
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió,
Debrecen

Projektünk elsôdleges célkitûzése az életkori
sajátosságoknak megfelelô komplex készségés személyiségfejlesztés, tutoriális rendszerû
program indítása a tanulási nehézségekkel
küzdô gyermekek továbbtanulásának és nevelésének megkönnyítése érdekében. A projekt
célcsoportja a tanulási nehézségek miatt egyre
inkább szociális és kulturális hátrányba kerülô,
ôket legnagyobb számban nevelô debreceni intézményben tanuló gyerekek. A konzorciumban részt vevô partnerintézmények közös fejlesztési elképzelése az
érintetteknek lehetôséget teremt a felkészülésre a szakképzésben való részvételre.
A cél elérésére tervezett fô tevékenységek:
1. Speciális tutor-rendszerû személyiségfejlesztô és felzárkóztató programok indítása
2. Közös pedagógus-továbbképzések és tapasztalatszerzés modell-értékû kezdeményezésekrôl
3. Internetes honlap létrehozása a célcsoport és az intézmények együttmûködésének javítására.
A projekt tartalma:
1. Tutor-rendszerû személyiségfejlesztô program: minden 3–4 hátrányos helyzetû tanuló mellé tutort rendelünk,
aki nyomon követi a tanulók egész éves munkáját. A tutor egyéni fejlesztési tervet dolgoz ki a tanulókra.
A tutor-program keretében az alábbi konkrét tevékenységeket valósítunk meg:
– felzárkóztató foglalkozás
– szakkör
– klub
– szabadidôs foglalkozás
2. Pedagógus-továbbképzések: célja, hogy hatékony képzést biztosítsunk a hátrányos helyzetû gyerekekkel
foglalkozó tutorok számára. A képzést konzorciumi tagként a Partners Hungary Alapítvány munkatársa végzi.
E programelem keretén belül történik kerekasztal-konferencia, tapasztalatszerzô látogatás a másik két általános
iskolával, a csányoszrói és a vajszlói Kodolányi Általános Iskolával.
3. Internetes honlap kialakításakor arra törekszünk, hogy a debreceni, a vajszlói és a csányoszrói iskolák kommunikációjának integráns része legyen, azaz ne egyszerû disszemináció, hanem az internetes technológia biztosította speciális kommunikációs, ismeretátadási, valamint hálózatépítési eszközök összessége.
A honlap tervezett tartalma:
– oktatási, tapasztalatszerzési egység
– oktatási információk
– tanulók lapja
– tutorok lapja
A projekt várható eredményei:
A projekt közvetlen eredményeként nô a célcsoport tanulási kedve, a partnerek vállalkozó kedve és érzékenysége új információkra. A projekt megvalósításának hosszú távú várható hatása az, hogy az intézményben beindul egy fejlesztési folyamat, mely a tanulási nehézségekkel küzdô, hátrányos helyzetû tanulók speciális szükségleteihez igazodó nevelési és oktatási módszerek felkutatását és kidolgozását eredményezi. A programban
részt vevô intézmények profilja módosul, kibôvül olyan elemekkel, melyek segítik a tanulók sikerélményhez juttatását, a tanulmányi elômenetelen túl szolgálja a gyermekek jobb szocializációját. Várhatóan az ezekbôl az
intézményekbôl kikerült gyermekek nagyobb arányban lesznek képesek szakmához jutni, továbbtanulni, a pedagógusok jobb felkészültséggel, nagyobb eszköztárral rendelkeznek majd a szükségletek felismerésében, és
igények kielégítésében. A pedagógusok és tanulók közti kapcsolat feszültség-mentesebbé válik, javul a
szülôkkel kialakított viszony.

Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség csökkentése

Az iskolai kudarc elkerülésének modellje
A projekt célja:
A projekt alapvetô célkitûzése egy olyan teljes
körû koncepció kidolgozása, amely a hátrányos
helyzetû, tanulási nehézségekkel küzdô, az iskolai kudarc és sikertelenség veszélyének kitett
tanulók számára nyújt megelôzô programot, s figyelemmel kíséri a továbbtanuló diákokat is a
középiskola útvesztôiben.
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0021
A kedvezményezett neve: Dr. Földi János Általános és
Mûvészeti Iskola
4242 Hajdúhadház, Jókai u. 1–3., tel.: 52/384-016
A konzorcium vezetôje: Dr. Földi János Általános és
Mûvészeti Iskola, Hajdúhadház; Vass László projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Baross Gábor Szakképzô Iskola és Kollégium, Debrecen
2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Hajdúhadház
3. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gyógypedagógiai
Szakértôi és Rehabilitációs Szolgáltató Központ, Debrecen
4. Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet
5. Hajdúhadház Városi Önkormányzat Családsegítô
és Gyermekjóléti Szolgálata
6. Mûvészeti és Kézmûvesipari Szakképzô Iskola, Debrecen
7. Povolny Ferenc Szakképzô Intézet, Debrecen
8. Veress Ferenc Szakképzô Iskola, Hajdúböszörmény
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió,
Hajdúhadház

A projekt megvalósításában a hajdúhadházi Dr.
Földi János Általános és Mûvészeti Iskola 5–8.
évfolyamának tanulói és volt diákjai vesznek
részt, akik jelenleg már középiskolába járnak.
A komplex program feltárja a tanulási nehézségek okait, és azok kezelésének módszereit. Kidolgozza a sikeres tanulás, a szabadidô hasznos eltöltésének programját. Nyomon követi a tanulók iskolai életútját, kialakítja a kapcsolatot a következô iskolafokkal, s velük közösen tutori rendszert mûködtet az iskolai kudarc elkerülése érdekében.
A projekt várható eredményei:
A program a felsô tagozatos és a továbbtanuló, halmozottan hátrányos helyzetû populáció speciális problémáiból adódó feladatok sikeres megoldását szolgálhatja.
Az egyénhez jobban alkalmazkodó metódusok és szervezeti keretek azt eredményezik, hogy mód nyílik a gyermekek differenciált fejlesztésére. Az egyénre szabott fejlesztô foglalkozások száma növekedni fog, és ettôl azt
várjuk, hogy a jelenleginél lényegesen több tanuló lesz sikeres a tanulásban.
A fejlesztôtevékenységek személyi, tárgyi feltételei javulnak, az eszközellátottság bôvül. Az iskola nem a kudarc
színtere lesz a tanulók számára, hanem a kibontakozás, fejlôdés, önmegvalósítás, kellemes légkörû, szívesen
látogatott második otthona.
Minden rászoruló hozzájut a speciális pedagógiai szolgáltatásokhoz.
A tantárgyak tananyagának korszerûsítése az iskola oktató-nevelô munkájának megújulását, hatékonyabb alapozást eredményez.
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Kapunyitogató
A projekt célja:
Olyan tutori modellrendszer kidolgozása,
amelyben a pedagógusok képesek felismerni,
szûrni, differenciáltan hatékonyan fejleszteni a
lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett
tanulókat.
A projekt tartalma:
Tapasztalatcserék során a régióra adaptálható
módszerek elsajátítása. Akkreditált, valamint a
program során akkreditálásra kerülô továbbképzések során olyan tutori rendszer kialakítása
és mûködtetése, amely képes az iskolai lemorzsolódás mérséklésére, hosszú távon prevenciójára.
1. Célcsoport: pedagógusok. Szûrôvizsgálatokon nyugvó fejlesztési terv alapján a tanulók differenciált egyéni fejlesztése, utánkövetése,
adatok központi adatbázisban történô rögzítése, aktualizálása. Intenzív tanulási és szocializációs készségeket fejlesztô pályaorientációs
életmódtábor.
2. Célcsoport: a lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók. Szülôi önsegítô csoportok mûködtetése szakemberek vezetésével.
3. Célcsoport: szülôk.

Perseus-szám: HU0008-02-01-0028
A kedvezményezett neve: Általános Iskola és Óvoda
6768 Baks, Fô u. 82., tel.: 62/269-375
A konzorcium vezetôje: Általános Iskola, Baks;
Thán Judit projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Csengele
2. Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár, Dóc
3. Csongrád Megyei Munkaügyi Központ, Szeged
4. Konzorcium A tanulók középfokú iskolarendszerbe való
sikeres bevonásának támogatására Egyre jobban címmel
5. Móra Ferenc Általános Iskola, Szeged
6. Munkácsy Mihály ÁMK Általános Iskola, Balástya
7. Orczy István Általános Iskola, Szeged
8. Ópusztaszer Község Önkormányzat Általános Iskolája és
Óvodája
9. Önkormányzati Általános Iskola és Óvoda, Pusztaszer
10. Polgármesteri Hivatal Petôfi Sándor Általános Iskola,
Kistelek
11. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Kistelek
12. Sághy Mihály Ipari Szakközépiskola,
Szakmunkásképzô Iskola és Kollégium, Csongrád
11. Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár,
Csanytelek
12. Tömörkény István Általános Iskola, Tömörkény
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió,
Csongrád megye, Szeged, Csongrád, Kistelek, Balástya, Baks,
Csengele, Csanytelek, Dóc, Ópusztaszer, Pusztaszer,
Tömörkény

A projekt várható eredményei:
– Olyan hatékony, preventív, hosszú távon is eredményes modell kipróbálása, mûködtetése, melyben 100–120
tanuló szûrôvizsgálata, egyéni fejlesztése megtörténik.
– A pedagógusok, szakemberek csoportja (40–50 fô) olyan korszerû, a nevelés-oktatás mindennapi gyakorlatában, és az egyéni differenciált fejlesztést igénylô gyerekekkel való foglalkozás során is alkalmazható elméleti ismereteket és gyakorlati készségeket sajátít el, amelyek hosszú távon is alkalmazhatók, ezáltal növekszik
szakmai kompetenciájuk. Várható, hogy a képzések elvégzésével a pedagógusok tutorként lesznek képesek
mûködni.
– A program következtében várható, hogy az önsegítô csoport munkájában a szülôk olyan segítséget kaphatnak a szakemberektôl, és fôként egymástól, amelyeket felhasználhatnak gyerekeik nevelésében. Várható, hogy
hatványozottabban tudatában lesznek az iskolával való együttmûködés fontosságának, ennek gyakorlati megvalósításához kapnak teret a szülôi önsegítô csoportok mûködése során.

Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség csökkentése

Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség csökkentése
a Dél-alföldi régió katolikus iskoláiban
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0035
A kedvezményezett neve: Karolina Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
és Diákotthon
6725 Szeged, Szentháromság u. 74., tel.: 62/420-248
A konzorcium vezetôje: Karolina Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
és Diákotthon; Gonda István projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged
2. Ferences Plébánia Alsóvárosi Kultúrháza, Szeged
3. Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
(KPSZTI), Bp.
4. Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium,
Kalocsa
5. Pro Futuro Bono, Dél-Alföldi Regionális Egyesület, Szeged.
6. Szeged-Csanádi Püspökség, Szeged
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió

Átfogó cél:
– Lehetôvé tenni a társadalmi integrációt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdô gyerekek számára
– A helyi és a tágabb közösség, közösségek
befogadóvá formálása
Részcélok:
– A program megvalósításában résztvevô szakemberek hatékonyságának növelése. Szemléletformálása tréningek, továbbképzések tapasztalatcsere útján.
– A célcsoport feltérképezése
– Preventív felzárkóztatás ill. tehetséggondozás
– Befogadó közösség számára ismeretterjesztés, az elôítéletesség csökkentése személyes
tapasztalatok, sajátélményû csoportfoglalkozások, közös programok biztosításán keresztül.
– A családok és az iskola kapcsolatának erôsítése
– Kapcsolattartás az érintett intézmények között, rendszeres tapasztalatcsere
A projekt tartalma:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tervezés, programirányítás
Hazai tapasztalatcsere
Nemzetközi tapasztalatcsere
Tanárok felkészítése
A programban részt vevô pedagógusok mentálhigiénés képzése:
A célcsoport feltérképezése
Prevenciós tevékenység a veszélyeztetett családok számára
Egyéni komplex fejlesztés
Csoportos komplex fejlesztés
Nyári szabadidôs fejlesztô programok

A projekt várható eredményei:
–
–
–
–
–

Tanárok szemléletváltozása
Tanárok személyiségfejlôdése, szakmai képzettségük növekedése
Tanulók egyéni és csoportos fejlesztése
Intézmények közötti kapcsolat erôsödése, kooperációs szint növekedése
Régiós tudat kialakulása
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„Nem kukoricázunk!” program – az iskolai lemorzsolódás
csökkentése a homokháti kistérség iskoláiban
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0036
A kedvezményezett neve: Móra Ferenc Általános Iskola
és Szakiskola
6782 Mórahalom, Táncsics u. 4-6., tel.: 62/281-059
A konzorcium vezetôje: Móra Ferenc Általános Iskola
és Szakiskola, Mórahalom; Porkoláb Mihály projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Algyôi Általános Iskola, Algyô
2. Általános Iskola, Dóc
3. Általános Iskola, Ópusztaszer
4. Általános Iskola, Röszke;
5. Általános Iskola, Sándorfalva
6. Általános Iskola, Tiszasziget
7. Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola, Bordány
8. Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola, Forráskút
9. Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola, Szatymaz
10. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Csengele
11. ÁMK Magyar László Általános Iskola, Öttömös
12. Domaszék Községi Általános Iskola, Napközi Otthonos
Óvoda, Könyvtár és Sportcsarnok, Domaszék;
13. Homokhát Eurointegráció Kistérségés Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Kht., Mórahalom.
14. Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda, Ásotthalom
15. Kós Károly Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola, Zsombó
16. Községi Önkormányzat Alsófokú Oktatási Intézmény,
Kübekháza
17. Munkácsy Mihály ÁMK, Balástya
18. Pusztamérgesi Közoktatási Intézmény Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium, Szakképzô Iskola és Kollégium,
Pusztamérges
19. „Rendezvényház” Csongrád Megyei Pedagógiai és
Közmûvelôdési Kht., Szeged;
20. Weöres Sándor Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Ruzsa
21. Zákányszéki Általános Iskola, Zákányszék;
22. Zoltánfy István Általános Iskola, Deszk
A projekt megvalósításának helye: Magyarország, Dél-alföldi
régió, Csongrád megye, a homokháti kistérség közoktatási
együttmûködéséhez kapcsolódó iskolák (21) települései

1. általános: A Homokháti Iskolaszövetséghez
csatlakozó iskolák pedagógiai, szakmai együttmûködésének továbbfejlesztése, bôvítése,
példaértékû komplex kistérségi közoktatási
együttmûködési modell kialakítása. Egy több
színtéren zajló tudatos, közös fejlesztômunka
megvalósítása a homokháti kistérség iskoláiban
tanuló halmozottan hátrányos helyzetû, tanulási
nehézségekkel küzdô gyerekek iskolai lemorzsolódási arányának csökkentése érdekében.
2. konkrét:
– Az iskolai kudarcok elleni hatékony fellépést
szolgáló, a homokháti kistérség halmozottan
hátrányos helyzetû, tanulási nehézségekkel
küzdô tanulóinak szociális, kulturális, valamint
területi helyzetbôl fakadó hátrányainak kompenzálására alkalmas, más kistérségek fejlesztômunkája számára is hasznosítható komplex oktatásfejlesztési program kidolgozása és megvalósítása.
– Széles körû pedagógiai összefogás és
együttmûködés kialakítása a homokháti kistérség halmozottan hátrányos helyzetû, tanulási
nehézségekkel küzdô tanulóinak esélynövelésére, általános iskolai lemorzsolódási arányuk
csökkentésére.
– A kistérségi iskolák szakmai fejlesztése, hoszszú távon gondolkodó, tudásfelhalmozásra koncentráló humánerôforrás-fejlesztés.
– Tanulói kulcskészség-fejlesztés.
– A személyre szabott segítés (mentoring rendszer) rendszerének kialakítása, az egyéni tanulási utak nyomon követése.
– A kistérségben fellelhetô humán erôforrás és
infrastruktúra átgondolt közös hasznosítása.
– A család és az iskola kapcsolatának továbbfejlesztése.
– Komplex kistérségi közoktatási menedzsment.
– Kistérségi szolgáltatások kialakítása és mûködtetése.
– A homokháti kistérségben az oktatási ágazatban is jól definiálható funkciók kialakítása, példaértékû kistérségi közoktatási modell kialakítása.
A projekt tartalma:
(A konzorciumi partnerek nagy száma miatt az egyes tagok által elvégzett feladatokat nem részletezzük.) A
„Nem kukoricázunk!” program megvalósítása során a homokháti kistérségben tanuló halmozottan hátrányos
helyzetû, tanulási nehézségekkel küzdô 5–7. osztályos gyermekek, szüleik és az ôket nevelô pedagógusok és
szakemberek bevonásával 5+1, egymással szervesen összefüggô alapprogram kidolgozását, megszervezését
és megvalósítását tervezzük.
A „Nem kukoricázunk!” program fô tevékenységei:
– Pedagógusok tanulás-módszertani, kommunikációs képzése, informatikai felkészítése (77 pedagógus képzése várható, 3 tréning, 2 pedagógus-felkészítés).
– Kistérségi tanulás-módszertani és kommunikációs-módszertani program kidolgozása (2 kistérségi szakmai
program).
– A tanulási nehézségekkel küzdô, halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek számára (400 halmozottan hátrá-
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nyos helyzetû, tanulási nehézségekkel küzdô gyerek)
– kiscsoportos tanulás-módszertani tréningek (40 tanulás-módszertani tréning)
– kiscsoportos kommunikációs tréningek (15 kommunikációs tréning)
– informatikai tehetséggondozó foglalkozások (18 informatikai tehetséggondozó csoport) szervezése.
– Esetmegbeszélések, szakmai rendezvények, tanulmányutak szervezése (6 intézményközi szakmai találkozó,
szakmai rendezvény, 2 közös tanulmányút).
– A szülôk szemléletformálása (55 szülô-pedagógus szemléletformáló szakmai találkozó, 250-300 szülô bevonása).
– A tantestületek szemléletformálása (55 szakmai tapasztalatcsere révén 570 pedagógus szemléletformálása).
– A személyre szabott segítés (mentoring rendszer) rendszerének kialakítása, az egyéni tanulási utak nyomon
követése (11 iskolában a tanulási kudarcnak, az iskolai lemorzsolódás veszélyének kitett 220-250 tanuló nyomon követése)
– A Homokháti Iskolaszövetség kistérségi irodájának fejlesztése, kistérségi módszertani tár kialakítása – módszertani könyvek, CD-k, videokazetták beszerzése, közös hasznosítása (kb. 200 módszertani könyv, videokazetta és CD kölcsönözhetô 21 iskola számára!).
– Módszertani, képességfejlesztô társasjátékok beszerzése iskolánként.
– Szakmai és pénzügyi projektmenedzsment, PR-tevékenység, kiadványszerkesztés.
A projekt várható eredményei:
A „Nem kukoricázunk!” program a homokháti kistérségben tanuló halmozottan hátrányos helyzetû, tanulási nehézségekkel küzdô gyerekek iskolai lemorzsolódási arányának csökkentése érdekében egy regionális
fejlesztômunka, széleskörû pedagógiai összefogás és együttmûködés kialakítását tûzi ki célul.
A projekt sikeres megvalósítása eredményeként:
– A Homokháti Iskolaszövetséghez csatlakozó iskolák pedagógiai, szakmai együttmûködésének továbbfejlesztésére, bôvítésére, példaértékû komplex kistérségi közoktatási együttmûködési modell kialakítására tesznek kísérletet.
– Egy több színtéren zajló tudatos, közös fejlesztômunka valósul meg a homokháti kistérség iskoláiban tanuló
halmozottan hátrányos helyzetû, tanulási nehézségekkel küzdô gyerekek iskolai lemorzsolódási arányának
csökkentése érdekében (a programban részt vevô 5–7. osztályos gyermekek, szüleik és az ôket nevelô pedagógusok és szakemberek bevonásával 5+1, egymással szervesen összefüggô alprogram kidolgozását, megszervezését és megvalósítását tervezzük).
– Az iskolai kudarcok elleni hatékony fellépést szolgáló, a homokháti kistérség halmozottan hátrányos helyzetû,
tanulási nehézségekkel küzdô tanulóinak szociális, kulturális, valamint területi helyzetbôl fakadó hátrányainak
kompenzálására alkalmas, más kistérségek fejlesztômunkája számára is hasznosítható komplex oktatásfejlesztési program (benne 2 kistérségi szakmai program: tanulásmódszertan, kommunikáció-fejlesztés) kidolgozására és megvalósítására kerül sor.
– A kistérségi iskolák szakmai fejlesztése, hosszú távon gondolkodó, tudásfelhalmozásra koncentráló
humánerôforrás-fejlesztés valósul meg.
– 77 pedagógus képzése várható (3 tréning, 2 pedagógus-felkészítés): a tanulás-módszertani és kommunikációs tréningek, informatikai képzések, esetmegbeszélések, minikonferencia, tanulmányutak során új ismereteket és készségeket nyújtanak számukra.
– A tantestületi tapasztalatcserék (55 szakmai tapasztalatcsere) révén 570 pedagógus szemléletformálására
kerül sor.
– Fejlesztik a tanulói kulcskészségeket.
– Kiscsoportos tanulói tréningek (40 tanulás-módszertani tréning, 15 kommunikációs tréning, 18 informatikai tehetséggondozó csoport) szervezésével 400 halmozottan hátrányos helyzetû, tanulási nehézségekkel küzdô
gyerek tanulni akarását és tudását, valamint nélkülözhetetlen kulcskészségeit és képességeit (kommunikációs
készség, együttmûködési képesség, problémamegoldó képesség, önállóság, informatikai írástudás) fejlesztik.
– A személyre szabott segítés (mentoring rendszer) rendszerének kialakítása, az egyéni tanulási utak nyomon
követése valósul meg.
– A programban részt vevô 11 iskolában a tanulási kudarcnak, az iskolai lemorzsolódás veszélyének kitett
220–250 tanuló tanulási útját folyamatosan figyelemmel kísérik, személyre szabott segítôi-mentori rendszer épül ki.
– A kistérségben fellelhetô humán erôforrás és infrastruktúra átgondolt közös hasznosítására tesznek kísérletet.
– A homokháti kistérség közoktatási együttmûködésében résztvevô iskolák horizontális szakmai kapcsolattartásának továbbfejlesztése (benne 6 intézményközi szakmai találkozó, szakmai rendezvény, 2 közös tanulmányút)
várható.
– A család és az iskola kapcsolatának továbbfejlesztése (55 szülô-pedagógus szemléletformáló szakmai találkozó, 250–300 szülô bevonása) várható.
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

„Az utóbbi nap az elôzô nap tanítványa”
A projekt célja:
– Önálló életvezetés képességének fejlesztése
– A humán erôforrás fejlesztése
– Körzeti integrált oktatást segítô központok létrehozása
– Középfokon való továbbhaladás nyomonkövetése
– Pedagógus-továbbképzés akkreditációja
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0039
A kedvezményezett neve: Békés Megye Képviselô-testülete
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthona
5630 Békés, Szánthó Albert u. 10., tel.: 66/411-155
A konzorcium vezetôje: Békés Megye Képviselô-testülete
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthona,
Békés, Varga Sándorné projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Békés Megye Képviselô-testülete Önkormányzati Hivatala,
Békéscsaba
2. Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ,
Békéscsaba
3. BMK Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon
és Lakásotthonok, Magyarbánhegyes
4. BMK Egyesített Gyermekvédelmi és Gyógypedagógiai
Intézménye, Tarhos
6. Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat, Békés
A projekt megvalósításának helye: Dél-Alföld

A tanulási kedv növelése:
– a tanulók alapkészségeinek, tanulási motivációjának mérése
– tanulási munkaformák és módszerek kifejlesztése
– társas kapcsolatok fejlesztése
– személyiségfejlesztô csoportfoglalkozások
– felzárkóztató foglalkozások szervezése egyénileg és csoportban
A család bevonása:
– szülôi háttér feltérképezése
– szülôk csoportos megsegítése
– családi programok szervezése (sportnap)
A mindennapi életben való eligazodás képességének fejlesztése:
– képességfejlesztô tábor
Humán erôforrás fejlesztése:
– pedagógus-továbbképzés: új terápiás eljárások megismertetése
– a részképesség-zavarok felismerésének elôsegítése
Körzeti integrált oktatást segítô központok létrehozása:
– szakszolgálati tevékenység kiterjesztése
Számítógépes nyomonkövetési rendszer létrehozása:
– adatbázis létrehozása
A projekt várható eredményei:
–
–
–
–
–
–

Új elemek jelennek meg a tanulás-szervezésben
Intenzívebbé válik az együttmûködés a tanulási folyamatban résztvevôk között
A nehezen tanuló gyermekek motiválhatósága és tanulási eredményessége nô
A tanulók egyéni megsegítése hatékonyabbá válik a teljesítménymérések alapján
Az önálló tanulás technikájának gyakorlása alapján képessé válik a középiskola befejezésére
Az eredményesség élményének kialakításával az én-tapasztalás elôsegítése valósul meg
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Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség csökkentése
az 5–8. évfolyamon
A projekt célja:
– Alternatív fejlesztési programok bevezetése
– Személyiségfejlesztés
– Támogatás nyújtása a középfokú oktatásban
való bennmaradás érdekében
– Egész életen át tartó tanulási technikák kialakítása
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0040
A kedvezményezett neve: Nyíri Úti Általános Iskola
és Speciális Szakiskola,
6000 Kecskemét, Nyíri u. 30., tel.: 76/328-075
A konzorcium vezetôje: Nyíri Úti Általános Iskola és Speciális
Szakiskola, Kecskemét; Szabó Mihályné projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Kuruc Téri Általános Iskola, Kecskemét
2. TÉR Ifjúságsegítô Egyesület
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió,
Kecskemét

– Tanórán kívüli egyéni fejlesztés, korrepetálás, a tanulási kudarcok okozta frusztráció leküzdésére. Nyári tábor
– Az oktatók pedagógiai kultúrájának fejlesztése, módszertani felkészülése alternatív pedagógiai programok
megvalósítására
A projekt várható eredményei:
Új intézményi struktúrák feltárása, fejlesztô teamek kialakulása az iskolákban illetve a konzorcium tagjai között
Az iskolán kívüli tanulás lehetôségeinek keresése a civil szervezetek részvételével illetve módszertani irányításával (tanulói életút nyomon követése: az általános iskola 5. évfolyamától a középiskola 1. osztályáig)
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

„Mondd, mit tehetnék érted” II.

A projekt célja:
– A tanulás, a tudás fontosságának hangsúlyozása
– A családok bevonása a mindennapi iskolai
életbe
– Az iskolahasználók pozitív beállítottságának
kialakítása az intézménnyel, a tanulással és önmagukkal kapcsolatban.
– A tudatos pályaorientáció segítése
– A középiskola elvégzése. Hosszú távon:
a munkaerôpiacon való megfelelés

Perseus-szám: HU 0008-02-01-0048
A kedvezményezett neve: Május 1. Úti Általános Iskola,
3700 Kazincbarcika, Május 1. út 11., tel.: 48/ 512-126
A konzorcium vezetôje: Május 1. Úti Általános Iskola,
Kazincbarcika; Jakab Mária projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Ádám Jenô Központi Általános Iskola, Kazincbarcika
2. Általános Iskola, Sajókaza
3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kazincbarcika
4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Sajókaza
5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Sajószentpéter
6. Deák Ferenc Szakképzô Iskola, Kazincbarcika
7. Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola,
Középiskola és Kollégium, Kazincbarcika
8. Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Sajószentpéter
9. Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet, Kazincbarcika
10. Kazinczy Ferenc Kertvárosi Általános Iskola, Kazincbarcika
11. Lévay József Általános Iskola, Sajószentpéter
12. Pattantyús Ábrahám Géza Szakiskola, Sajószentpéter
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

A projekt tartalma, várható eredmények:
Tevékenységek

Várható eredmény

Megvalósítás keretei

1. Tanártovábbképzés
1.1 Franciaországban alkalmazott
hátrány kompenzációs
oktatáspolitika tanulmányozása,
tapasztalatok alkalmazása az

Elôítélet mentes beállítódás és
szolidaritás megerôsítése.
A megismert új módszerek beépítése
az oktatási-nevelési folyamatba

Tanulmányút

Társadalmi valóság jobb
megismerése.
A toleráns magatartás formálása

Versenyek
Kulturális rendezvények
Táborozás

Bensôséges viszony,
iskolai sikeresség,
megfelelô pályaorientáció,
pályaválasztás,
lemorzsolódás csökkenése

Tanórán kívüli foglalkozások

Hatékonyabb, a tanuló befogadó
képességét figyelembe vevô,
együttmûködési készség fejlôdését
biztosító tanulás

Tanóra

esélyteremtésben. Tanulmányút
1.2 Alternatív iskolák pozitív
tapasztalatainak átvitele,
cserelátogatás. Magyarmecske,
Mánfa
1.3 Belsô továbbképzés intézményen
belüli tapasztalatok átadása, hibák
korrigálása. Együttgondolkodás
2. Integrációs törekvéseink
2.1 Kulturális,
sportrendezvények
2.2 Táborozás
3. Tantárgyi fejlesztés
3.1 Délutáni iskola 5–8. osztály
3.2 Tanoda 5–6. osztály
3.3 Kamasz klub 7–8. osztály
3.4 Tutor-rendszer

4. Kooperatív tanulásszervezés
4.1 Kooperatív tanulásszervezés a
tanítási órákon

Továbbképzés
Óralátogatás
Bemutató óra
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Tevékenységek

Várható eredmény

Megvalósítás keretei

5. Tehetséggondozás
5.1 Alkotókörök
5.2 Informatika
5.3 Nyelvi fejlesztés
5.4 Sportfoglalkozások

Tehetségek felkarolása,
korszerû tudásanyag nyújtása,
multikulturális oktatás

Szakkörök
Tehetséggondozó foglalkozások

A csavargás, bûnözés, csellengés
csökkenése. A kulturális igény
kiszélesedése.

Rendszeres kultúrprogram-látogatás a
család bevonásával.

A szülôk érdeklôdésének a felkeltése
az iskola és a tanulás iránt.
A tanulás presztízsének növekedése.

Délutáni iskola, Klubnapközi,
Tanulókör,
Kultúrprogram-látogatás, kirándulás
Családlátogatás
Esetmegbeszélô csoportok

A marginalizálódás elkerülése, a
középiskola sikeres elvégzése

Család-, iskolalátogatás

Információs eszközök bevonásával az
iskolai sikeresség biztosítása

Céltudatos eszközbeszerzés

6. Szabadidô hasznos eltöltése
6.1 Információhordozók közötti
tájékozódás tanulása. Felkészítés
a permanens tanulásra
6.2 Színház, mozi, kiállítás,
múzeumlátogatás
7. Családokkal való együttmûködés
7.1 Közös tevékenységek, együtt
tanulás, alkotókörök, szabadidô
hasznos eltöltése, nyári
programok, pályaorientáció
7.2 Esetmegbeszélés a családban
8. Utógondozás
8.1 Patronáló tanári rendszer
8.2 Segítségnyújtás, kapcsolattartás
8.3 Utógondozás munka- és
ütemtervének elkészítése
9. Eszközbeszerzés
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

„Mi együtt értetek, gyermekeinkért!”
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0051
A kedvezményezett neve: Herman Ottó Általános Iskola,
3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 46.; tel.: 48/512-196
A konzorcium vezetôje: Herman Ottó Általános Iskola,
Kazincbarcika; Bazsó Bertalanné projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Általános Iskola, Ragály
2. ÁMK Szabó Lôrinc Általános és Szakiskola, Ózd
3. Herman Ottó Általános Iskola, Kazincbarcika
4. Izsó Miklós Általános Iskola, Izsófalva
5. Kazinczy Gábor Általános Iskola, Bánhorváti
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió

– A térségi oktatási társulások és szakszolgálati
központok vezetésével a régió nevelési-oktatási
intézményeinek olyan szakmai szolgáltatások
biztosítása, melyek segítségével hatékonyabban tudják kezelni a hátrányos helyzetû, tanulási nehézséggel küzdô tanulók problémáit.
– Mûhelymunka kialakítása a pedagógusok
speciális kompetenciáinak erôsítésére, módszereik formálására, gyarapítására; differenciált
fejlesztésük.
– Az oktatási intézmények számára a program végeztével az ország más régióiban is adaptálható minták kidolgozása.
– Az oktatás minôségének fejlesztése, esélyteremtés a pozitív diszkrimináció elve alapján.
– Az egyénre szabott módszerek, az egyéni bánásmód, pedagógiai feltételeinek megteremtése; a tanulni akarás és a tudás fejlesztése.
– Képességfejlesztô pedagógiai munka elôtérbe helyezése.
– A tanult ismeretek gyakorlatban, környezetben való alkalmazásának, lehetôségének megteremtése.
– Közvetlen tapasztalás útján történô tanulás elsajátítása.
– Személyre szabott tanulás és segítségnyújtás módszereinek megismertetése, elsajátítása.
– A helyes önismeret, önértékelés képességének kialakítása, egyéni képességek felismertetése.
– Az önbizalom erôsítése „képes vagyok rá, meg tudom csinálni”. Pozitív életszemlélet kialakítása.
– A tanulók képességeinek-erôsségeinek diagnosztizálása, fejlôdésének mérésen alapuló dokumentált nyomon
követése.
– A valós élethelyzethez jobban alkalmazkodó tanulási formák elterjesztése.
– Az iskolafokozat közötti átmenet zökkenômentessé tétele, a lemorzsolódás megszüntetése.
– Az intézmény nyitottabbá tétele: az iskola és a szülôi ház között a bizalmon alapuló együttmûködés kiépítése,
elmélyítése.
– Együttmûködés erôsítése más iskolákkal, egyházi, szakmai és szülôi szervezetekkel.
A projekt tartalma:
1. Az iskola és a szülôi ház kapcsolatának erôsítése:
1.1 Az iskola közelít a családhoz – Tanulásklinika
A hátrányos helyzetbôl kikerülô családok döntô többsége nem tud segítséget nyújtani a tanulásban gyermekének. Ezért terveztünk olyan foglalkozásokat „Tanulásklinika”, ahol a konzorciumban részt vevô 5 iskola 5–8. osztályos tanulók szülei a gyerekekkel együtt a nevelô segítségével sajátíthatják el a tanulás fortélyait. Heti rendszerességgel 1 x 2 órában együtt tud dolgozni a szülô, a gyerek és a pedagógus a jobb eredményért. A szülô
is látja, hogy miben kell és miben segítheti gyermekét.
A legaktívabb, legtöbb foglalkozáson részt vevô családoknak közös kirándulást szervezünk autóbusszal, ahol
a térség kultúrtörténeti értékeivel ismerkedhetnek.
1.2 A család bizalmát növelô programok kínálata az iskolában:
A „Disputa” a szülôkkel való kapcsolattartás rendszeres formája. Havonta lehetôséget biztosítunk a szülôkdiákok részére problémáik, gondjaik megbeszélésére. Ezeken az alkalmakon pszichológus, ifjúságvédelmi
felelôs, egészségnevelô várja egyéni, intim beszélgetésre a szülôket.
2. Az iskola és a tanuló kapcsolatának erôsítése:
2.1. Tanulóklub (5–6. és 7–8. osztályosoknak)
Napi rendszerességgel szervezünk a csoportok részére 2 órás foglalkozásokat. Az egyes tantárgyak tanulásához segítséget nyújtanak a mentortanárok. Ezen kívül a hiányosságok pótlását, a pályaválasztásra való felkészülést és orientációt a tanulók egyéni képességeihez igazítva tudatosan segítik.
2.2 „Ügyes kezek” klubja
Kéthetenként 2–3 órában lehetôséget teremtünk a hátrányos helyzetû tanulóknak arra, hogy egyéni képességeiket, önmegvalósító készségüket manipulatív tevékenységek végzésén keresztül valósítsák meg. Biztosítjuk a
kézmûves foglalkozások feltételeit, mellyel sikerélményhez juttatjuk tanulóinkat.
2.3 „Iskola a természetben”
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Évente egy alkalommal szervezünk ilyen programot a világörökség részeként ismert Aggteleki Nemzeti Parkban. A tanulók ebben a csodálatos környezetben fedezhetik fel a természet által közvetített értékeket, és könynyen juthatnak számtalan információhoz, tudáshoz.
E programmal a természeti környezethez, a belsô környezethez, az ember alkotta környezethez és a belsô személyes világhoz való viszonyt alakíthatjuk, erôsíthetjük.
3. Az iskolai pályafutás egészének nyomon követése, fejlesztése
3.1. A különbözô iskolai teljesítmények mérése, nyomon követése
A halmozottan hátrányos helyzetû diákok esetében különösen fontos egy olyan adatbázis létrehozás, amely tartalmazza és egyénenként követhetôvé teszi a különbözô típusú iskolai teljesítményeket és segíti észlelni azok
változásait. Fontos, hogy a súlyos lemaradást ne csak akkor vegyük észre, amikor az már végzetesen behozhatatlanná válik, hanem egy számítógépes szoftver (ITEM) segítségével nyomon tudjuk követni, és erre támaszkodva idôben tudjunk beavatkozni.
3.2. Patronáló, mentorrendszer kiépítése a középiskolákkal
Az általános iskolából a középiskolába kerülve a hátrányos tanulók elômenetelérôl, beilleszkedésérôl folyamatosan tájékozódunk. A középiskolák ifjúságvédelmi felelôse segít ebben a munkában. A rendszeres kapcsolattartás, majd az ott kiépülô segítségnyújtó rendszer eredményesen segíti a lemorzsolódás, a pályaelhagyás
megszüntetését.
4. Pedagógus-továbbképzés
4.1. Belsô továbbképzés – Eszmecsere
A konzorciumban részt vevô iskolák belsô információs rendszere. Tapasztalatok átadására, módszerek kicserélésére, egyedi esetek elemzésére, tanulságok levonására teremt kiváló lehetôséget.
4.2 Tapasztalatcsere
Egy budapesti alternatív iskola Gyermekek Házának módszertani munkájába való betekintés, tapasztalatszerzés.
4.3 Tanulmányút Franciaországba
Külföldi tapasztalatok és módszerek megismerése. Ezek hasznosítása a mindennapi nevelô-oktató munkában.
A projekt várható eredményei:
– A kapcsolatrendszerek harmonikusabbá válnak: szülô-iskola, szülô-gyermek, szülô-tanár, tanuló-tanár, gyermek-gyermek között
– A tanulók önbecsülése nô a sikerélmények által
– A tanulás, az ismeretszerzés hatékonyabbá válik
– Csökken a kudarcélmények száma
– A lemorzsolódás csökkenése
– Sikeresebbé válik a pályaorientáció
– Szeretetteljes légkörben megvalósul az „öröm iskolája”
– A célcsoport mentális képessége fejlettebbé válik
– Bôvül a pályázó és partnerei módszertani kultúrája
– Új technikák kipróbálásával színesebbé válik az oktató-nevelô munka
– A nevelôk érzelmekben gazdagabbá válnak, tapasztalataikat pozitívan közvetítik mások felé különféle szakmai fórumokon és a térség intézményeiben
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Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség csökkentése
A projekt célja:
A hátrányos helyzetû és tanulási nehézségekkel
küzdô tanulók esélyegyenlôségének megteremtése az általános iskolában, majd a késôbbiekben, a középfokú iskolában és a munkaerôpiacon:
– személyiségformálás
– alapkészségek fejlesztése
– felkészítés önálló tanulásra, ismeretszerzésre
– iskolai munka kiszélesítése – marketingszemlélet kialakítása

Perseus-szám: HU0008-02-01-0053
A kedvezményezett neve: Egressy Béni Általános Iskola,
3200 Gyöngyös, Iskola u. 1. tel.: 37312-508
A konzorcium vezetôje:Egressy Béni Általános Iskola,
Gyöngyös; Kerbelné Túri Hedvig projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Heves Megyei Pedagógiai Intézet, Eger
2. Vadas Jenô Erdészeti Szakközépiskola, Gyöngyös,
Mátrafüred
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió

A projekt tartalma:
Az Egressy Béni Általános Iskola által végzett tevékenységek
A hátrányos helyzetû tanulók kiszûrése a szociokulturális háttér feltárásával, a részképesség zavarokkal küzdô
tanulók kiszûrése a szakértôi vélemények alapján. Bemeneti tantárgyi tesztek megíratása és kiértékelése után
történt az 5. és 8. osztályos tanulók csoportba sorolása. A fejlesztések egyéni és kiscsoportos formában történnek.
Személyiségfejlesztés:
– Sindelar komplex fejlesztô módszer alkalmazásával.
– Mentálhigiéniás tevékenység: egészséges, harmonikus személyiség kialakítása az Életvitel klubban, a Kamaszklubban.
– Mozgáskultúra, játék, mûvészetek formáló ereje a sport, báb-drámajáték, zenei, kerámia és textil
mûhelymunkában.
– Tanórai tevékenységek:
Differenciált foglalkozások magyar irodalom, angol és német tantárgyakból; csoportbontás matematika tantárgyakból.
– Tanórán kívüli tevékenységek:
Korrepetálás, természettudományi szakkör.
Mindezek megvalósításához tárgyi feltételek szükségesek, mely egy részét az iskola már meglévô, más részét
a projekt biztosítja.
A munka sikeréhez személyi feltételekre is szükség van.
Ezeket pedagógus továbbképzés keretében biztosítjuk, melyek a következôk:
– Sindelar-Tréning program
– Kineziológiai tanfolyam
– Differenciált tanítás-tanulás módszertana
– Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés
– Gordon-tréning
– Klinikum és pedagógia
– Magatartástudomány
A konzorciumi partnerek tevékenységei:
Vadas Jenô Erdészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium:
A 8. osztályosok pályaorientációját segíti – a középiskola bemutatása; a programban részt vevô tanulók tanulmányi eredményének figyelemmel kísérése (bemeneti-kimeneti tesztek); visszajelzés az általános iskolának, a
fejlesztés irányáról; a felsôfokú intézményben történô továbbtanulásukról, munkába állásukról.
A Heves Megyei Pedagógiai Intézet végzi a pedagógusok továbbképzését, bemért feladatlapokat biztosít arra,
hogy lehetôvé váljék számukra a korrekt mérés-értékelés.
A projekt várható eredményei:
A projekt célcsoportjának tagjainál a teljesítmény- és magatartászavarok megszûnnek. A tanulókat pozitív motivációk érik, mely hatással lesz tanulásukra. Önbizalmuk megnô, magabiztossá válnak, stabil alapkészségekkel rendelkeznek. A továbbképzések során a nevelôk szemlélete változik, megújul. Megnövekszik az
érdeklôdés az iskola iránt.
A projekt megismertetése, közzététele olyan eredményeket hoz, mely változásokat eredményez a szakmapolitikában.
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Beruházás a jövôbe
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0054
A kedvezményezett neve: Bem Úti Általános Iskola és Óvoda,
3600 Ózd, Bem út 8., tel.: 48/ 471-089
A konzorcium vezetôje: Bem Úti Általános Iskola és Óvoda,
Ózd; Szentadrássy Béla projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Apáczai Csere János Iskola és Óvoda, Ózd
2. Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda,
Borsodszentgyörgy
3. ÁMK Szabó Lôrinc Általános és Szakiskola, Ózd
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
Ózdi Kirendeltsége
5. Esély Gondozóház, Ózd
6. József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola,
Ózd
7. Tomori Pál Általános Iskola, Sajóvelezd
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió

– mûhelymunka kialakítása intézmények között,
a szakmai kompetencia erôsítése
– pedagógiai módszerek, eszközök fejlesztése,
a képességfejlesztô pedagógiai munka elôtérbe helyezése
– esélyteremtés a középiskolába való továbblépésre, a végbizonyítvány megszerzésére
– tanulási nehézségek tényleges okainak feltárása, egyénre szabott program kidolgozásának
feltételeinek megteremtése
– tanulási módszerek megismertetése gyermekekkel, szülôkkel – együtt tanulási modell kipróbálása
– képességek, erôsségek feltárása, a tanuló
fejlôdésének méréseken alapuló nyomon követése, ezt segítô számítógépes program megismerése, használatának elsajátítása
– a szülôi ház és az iskola értékrendje között feszülô ellentmondások mérséklése, bizalom növelése
A projekt tartalma:

Együtt tanulás – Délutánonként az iskolában a pedagógus a tanuló és a szülô együtt készül fel a következô tanítási napra. A foglalkozások alkalmával mód nyílik tanulási módszerek megismertetésére, nevelôi segítségnyújtásra, a szülô aktivizálására. A konzorciumi iskolákban intézményenként 10–12 tanuló és szülô bevonására nyílik lehetôség, heti 10 órában.
Pedagógus klub – Szakmai fórum, kerekasztal-beszélgetés a térség pedagógusai számára, havi rendszerességgel, meghívott vitaindító, gondolatébresztô elôadókkal.
Nyelv- és beszédfejlesztô foglalkozások – A konzorciumi tantestületek szakirányú képesítéssel rendelkezô pedagógusainak bevonása a rászoruló tanulók beszédhibáinak korrigálásába, a gyermek számára megszokott
környezetben, az iskola épületében.
Csoportbontás – A három nagy gyermek létszámú ózdi iskolában matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyak csoportbontásban, kiscsoportban (12–15 fô) történô oktatása az ötödik évfolyamon.
Középiskolai elôkészítô – „Mester és tanítványai” stílusban kis csoportos felkészítés a helyes iskolatípus kiválasztására, a középiskolai követelményekre a konzorciumi iskolákban, heti 2 humán és 2 reál irányultságú foglalkozás alkalmával.
Csúcsszakkörök mûködtetése – A konzorcium iskolái, valamint Ózd város iskoláiban tanuló tehetséges gyermekek számára iskolákon átívelô humán valamint reál irányultságú szakkör mûködtetése.
Mentor-rendszer mûködtetése – A konzorciumi iskolákban egy-egy mentor követi nyomon, segíti a legrászorultabb gyermekek középiskolai beilleszkedését, rendszeres kapcsolatot tartva a családdal és az iskolával.
Pedellus-program – A Borsod-Abaúj-Zemplén. Megyei Munkaügyi Központ biztosítja a konzorciumi iskolákban
egy-egy roma származású pedellus alkalmazását. A pedellusok a pedagógus mellett dolgoznak, kiegészítve
azt. Munkájuk mellett összekötô kapcsot jelentenek a szülôk, gyermekek és pedagógusok között.
Konzultáció középiskolákkal – A módszertanilag és követelményrendszerében különbözô, de egymásra épülô
két iskolatípus (általános és középiskola) közötti szakmai konzultációk szervezése Ózd város oktatási intézményeinek és a szülôk bevonásával.
Az iskolai pályafutás egészének nyomon követése, fejlesztése – A konzorciumi iskolákban adatbázis létrehozása, szakmailag tervezett mérések megvalósítása, azok eredményeinek felhasználása segítségnyújtáshoz, további feladatok tervezéséhez.
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Továbbképzések szervezése – Városi-térségi szintû pedagógiai továbbképzések szervezése
Mentálhigiénés tanfolyam – A tanulók aktív részvételére építô elôadások, az Esély Gondozóház képzett mentálhigiénés szakembereinek bevonásával a konzorciumi iskolákban.
Erdei iskola – Ötnapos tábor természeti környezetben a konzorciumi iskolák 30 tanulója számára, programok
széles skálájával.
Kistérségi konferencia – A projektvezetô és alprojektvezetôk beszámolója a projektrôl a térség érdeklôdô pedagógusai, szakemberei számára.
Szakmai Tanácsadó Testület – A projekt belsô nyomon követésére, megvalósításának segítésére jött létre.

A projekt várható eredményei:
– Nagyobb biztonságban és idôben korábban megtalálhatók a tanulási kudarca ítélt gyermekek, így hamarabb
kaphatnak szakmai segítséget.
– Csökken az általános iskolából kimaradók aránya, ezzel együtt kialakul a tanulókban az önbecsülés képessége, emelkedik a közvetlen környezetük minôségével támasztott igényeiknek szintje.
– Emelkedik a gyermek képességeinek megfelelô középiskolába felvételt nyert tanulók száma, növekedik a középiskolai végbizonyítványt elérô tanulók száma.
– Védekezô technikák alakulnak ki a káros környezeti hatásokkal szemben.
– Csökken az általános és középiskolás korban szülô leánygyermekek száma.
– A munkaerôpiac esélyes szereplôivé válnak a középiskolát végzett tanulóink.
– A projekt megalapozza a különbözô iskolafokozatok közötti kapcsolattartást, folyamatosan mélyíti, erôsíti azt.
– A konzorciumban résztvevô partnerek és a térség más intézményei közelednek egymáshoz.
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„Együtt az iskolai lemorzsolódás csökkentéséért”
A projekt célja:
Képességfejlesztés, sikeres általános iskolai
befejezés, középiskolai tanulmányok folytatása,
a lemorzsolódás csökkentése
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0057
A kedvezményezett neve: Bóna Kovács Károly Általános
Iskola és Diákotthon
3102 Salgótarján, Petôfi út 85., tel.: 32/312-467
A konzorcium vezetôje: Bóna Kovács Károly Általános Iskola
és Diákotthon, Salgótarján; Szabó Istvánné projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Budapesti Gazdasági Fôiskola Pénzügyi és Számviteli
Fôiskolai Kar Salgótarjáni Intézete
2. Baglyasalja Barátainak Köre
3. Nógrád Megyei Pedagógiai–Szakmai Szolgáltató
és Szakszolgálati Intézet
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió, Nógrád megye, Salgótarján

Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon:
Tanórán és tanórán kívül az alapkészségek fejlesztése 6 fejlesztôpedagógus és 10 szakkörvezetô közremûködésével (örömtréning, önvédelem, sakk, labdarúgás stb.) Szülôk klubja szervezése, Belsô gondozói munka, minôségfejlesztés. Diagnosztikus mérés, értékelés, rendszeres lebonyolítása.
Budapesti Gazdasági Fôiskola Pénzügyi és Számviteli Fôiskolai Kar Salgótarjáni Intézete
Virág-mozgalom vezetése: diák segít a diáknak, heti rendszerességgel. Pozitív modell nyújtása a tanulás és a
szabadidô hatékonyabb szervezése
Baglyasalja Barátainak Köre:
A tanulók személyiségének fejlesztése és identitásuk erôsítése, foglalkozások szervezése, vezetése, a Tanulás
Hetének közös rendezése.
Nógrád Megyei Pedagógiai – Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet:
„Egyéni bánásmód és differenciált képességfejlesztés” c. 30 órás akkreditált tanfolyam szervezése. A projekt
zárásakor kiadvány megjelentetése.
A projekt várható eredményei:
Csökken az évismétlôk száma, stabilizálódik az iskola rendje, a tanítás-tanulás hatékonyságának növekedése,
a pedagógusok módszertani és motivációs kultúrájának erôsödése, rendszeres ellenôrzés, értékelés, mérés, a
belsô gondozói rendszer hatékonyságának növekedése, a szülôkkel való együttmûködés javulása.
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Az alapkészségek többoldalú megerôsítése
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0058
A kedvezményezett neve: Arany János Általános Iskola
és Szakiskola
3300 Eger, Iskola u. 3., tel.: 36/436-505
A konzorcium vezetôje: Arany János Általános Iskola
és Szakiskola, Eger; Szilák Aladár projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Családsegítô Intézet, Eger
2. Eszterházy Károly Fôiskola, Eger
3. Heves Megyei Gyógypedagógiai és Szakszolgálati Központ,
Eger
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió, Heves megye

Hátrányos helyzetû, tanulási nehézségekkel
küszködô 5–8. osztályos tanulók esélyeinek növelésére:
– adekvát módszertani eljárások kidolgozása
– (egyéni) fejlesztô programok kidolgozása
(anyanyelvbôl és matematikából)
– differenciált óravégzést segítô feladatlapok kidolgozása (matematika)
– feladatbank létrehozása (matematika)
– tananyag átrendezése és súlypontozása (matematika)
– taneszközök készítése (matematika)
– személyi lap létrehozása (kapcsolattartás továbbtanulás után)
– családi kapcsolatok erôsítése
A projekt tartalma:
Arany János Általános Iskola és Szakiskola:
Egyéni fejlesztô programok végzése anyanyelvbôl:
– olvasás technikája
– értô olvasás
– írás (helyesírás)
– beszédkészség fejlesztése
Egyéni fejlesztô programok matematikából:
– számfogalom
– alapmûveletek
– egyszerû gondolkodási mûveletek
Tanórán: az elkészült feladatalapok, feladatbank felhasználása
Személyi lap „mûködtetése” két továbbtanuló esetén
Mozgáskoordinációs gyakorlatok kidolgozása és végrehajtása

Heves Megyei Gyógypedagógiai és Szakszolgálati Központ:
– Organikusan sérült gyerekek fejlesztése
Családsegítô Intézet:
– Önismeret fejlesztô tréning 8. osztályos tanulóknak
Eszterházy Károly Fôiskola:
– pedagógus-továbbképzés
– matematikai feladatlapok, fejlesztô feladatok, taneszközök készítése
A projekt várható eredményei:
–
–
–
–
–

differenciált munka elôsegítése a tanítási órán
egyéni fejlesztések elôsegítése a tanítási órán
alapkészségek javulnak a tanítási órán
erôsödik a motiváció, nô az önbizalom a tanítási órán
sikeresebb munkahelyi helytállás

Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség csökkentése

Az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség csökkentése
A projekt célja:
– A két iskolában korszerû audiovizuális eszközök telepítése, mûködtetése
– Ehhez kapcsolódó mentálhigiénés személyiségfejlesztô módszerek meghonosítása
– A tanulók tanulást hátráltató körülményeinek
az oktatási és családsegítô szervezet összefogásával történô javítása
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0072
A kedvezményezett neve: II. Rákóczi Ferenc Alapfokú
Nevelési-Oktatási Intézmény,
3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky út 9., tel.: 47/552-096
A konzorcium vezetôje: II. Rákóczi Ferenc Alapfokú NevelésiOktatási Intézmény Tokaj; Csombók Lászlóné projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet Miskolc
2. Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat, Tarcal
3. Családsegítô Szolgálat, Tokaj
4. Klapka György Általános Iskola, Tarcal
A projekt megvalósításának helye: Tokaj és kistérsége

A két iskola 5–8. osztályos tanulóinak tanulási módszereinek vizsgálata, tanulmányi eredményeinek javítása, különös tekintettel az írási, olvasási, kommunikációs és probléma megoldó készségeik fejlesztésére. A programba mintegy 100–100 fô tanulási problémákkal küszködô diák bevonására kerül sor.
Iskolánként 12 pedagógus kiképzése a tanulók tanulási problémáinak elemzésére, a segítés módszereinek
meghatározására és az ehhez kapcsolódó mentális komputer-technika alkalmazására.
Újszerû együttmûködés kialakítása az iskola és a Családsegítô Központ között: a rendszerbe bevont gyermekek családi és szociális hátterének kiemelt figyelemmel kísérése; különösen veszélyeztetett gyermekek esetében komplett családterápia alkalmazása
A program szakmai megalapozottságának biztosítása a megyei pedagógiai intézet segítségével.
A program módszereinek és eredményeinek széles körû megismertetése, tapasztalatok átadása.
A projekt várható eredményei:
– A programba bevont tanulók megismerik a saját hibás tanulási szokásaikat, megtanulhatják ezek kijavításnak
lehetôségeit és módszereit
– A korábban sorozatos kudarc élményt felválthatja a tanuláshoz fûzôdô siker- és örömérzés
– A mentális zavarok csökkentése jelentôsen javítja a tanulásuk hatékonyságát
– A tanulóknál javul a figyelmi képesség tartóssága és mélysége
– Árnyaltabbá válik a szóbeli és írásbeli kifejezôképességük
– Az olvasás sebessége és a szövegfelfogás mértéke javul
– A problémamegoldó képességük fejlôdik
– Olyan tanári segítséghez jutnak, amely hosszabb távon kedvezôen alakíthatja a tanuláshoz való viszonyukat
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

A tanulók középfokú iskolarendszerbe való
sikeres bevonásának támogatása

A HU0008-02 program keretében támogatott projektek – 2. alprojekt
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

A 2. alprojekt keretében támogatott projektek
Perseus-szám

A kedvezményezett neve

A projekt címe

HU0008-02-01-0009

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Sipos Orbán Szakképzô Iskola
és Kollégium
Bencs László Szakiskola
és Általános Iskola

Hátránykompenzáció másképpen

HU0008-02-01-0011

HU0008-02-01-0013
HU0008-02-01-0019
HU0008-02-01-0027

HU0008-02-01-0033

HU0008-02-01-0034
HU0008-02-01-0038
HU0008-02-01-0049

HU0008-02-01-0050
HU0008-02-01-0052

HU0008-02-01-0055

HU0008-02-01-0056
HU0008-02-01-0059

A tanulók középfokú
iskolarendszerbe való sikeres
bevonásának támogatása
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Interakció-központú neveléssel
és Alternatív Gimnázium
a társadalmi integrációért
Rétközi Szakiskola
A tanulók középfokú iskolarendszerbe
és Népfôiskola
való sikeres bevonásának támogatása
Békés Megye Képviselô-testülete „Nyeregben maradni!”
Mezôhegyesi Szakképzô
Intézménye
Trefort Ágoston Villamos- és
Szûrésen alapuló adaptációs és fejlesztô
Fémipari Szakképzô Iskola
program a szakiskolások tanulási
és Kollégium
kudarcának és sikertelenségének
megelôzésére
Boross Sámuel Közgazdasági
A megfelelô pedagógiai gondoskodás
és Humán Szakközépiskola
Móra Ferenc Szakközép„Egyre jobban”
és Szakmunkásképzô Iskola
Don Bosco Általános Iskola,
A tanulók középfokú iskolarendszerbe
Szakiskola, Középiskola és
való eredményes bevonása
Kollégium
a „második esély” adásának módszerével
Debreczeni Márton
Cselekvô Tanulási Program
Szakképzô Iskola
Baross Gábor Közlekedési és
A középfokú képzésbôl a képzés
Postaforgalmi Szakközépiskola
lezárása elôtti kimaradás megelôzése
általános iskolával és kollégiummal
karöltve, szakmaválasztás elôsegítése
Zrínyi Ilona Gimnázium
A hátrányos helyzetû és tanulási
nehézségekkel küzdô tanulók
gimnáziumi tanulmányainak segítése
Avasi Gimnázium
Együtt, eredményesebben
Eszterházy Károly Fôiskola
„Alma mater” program
2. Sz. Gyakorló Általános Iskolája a hátrányos helyzetû és tanulási
és Gimnáziuma
nehézségekkel küzdô tanulók tanulási
és továbbtanulási esélyeinek növelésére

Támogatás EUR
59 836

100 000

72 148
95 534
88 215

98 808

99 765
98 568
83 657

36 859
94 140

54 024

97 618
89 887

A tanulók középfokú iskolarendszerbe való sikeres bevonásának támogatása

Hátránykompenzáció másképpen
Perseus-szám: HU0008-02-01-0009
A projekt célja:
A kedvezményezett neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Általános célok:
Sipos Orbán Szakképzô Iskola és Kollégium
– Olyan együttmûködési rendszer kialakítása az
5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1., tel.: 56/427-030
A konzorcium vezetôje: Sipos Orbán Szakképzô Iskola
érintett általános iskolákkal, melyben biztosított
és Kollégium, Szilvás Ágnes projektvezetô
a beérkezô fiatalokkal kapcsolatos tanulási,
A konzorcium tagjai:
szociális, mentális, egészségügyi információk
1. Mátyás Király Úti Általános Iskola, Szolnok
tényszerû ismerete, az iskolai kudarcok okainak
2. Szent István Egyetem Jászberényi Fôiskolai Kar,
feltárása, kezelése
Szociálpedagógiai Tanszék
– Az iskolai rendszerbôl kimaradók támogatása,
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió,
reintegrációja
Szolnok
– Hátránykompenzáció biztosítása
Konkrét célok:
– Felvenni a kapcsolatot olyan általános iskolával, melynek tanulói veszélyeztetett csoportba tartozók, nehezen
kezelhetôk, iskolai sikertelenségük veszélyezteti továbbtanulási esélyeiket;
– A szakiskola olyan szakmai, illetve szabadidôs programokat biztosít az érintett általános iskola 8. osztályos tanulóinak, melyek hozzájárulhatnak a negatív iskolai attitûd megváltoztatásán keresztül a tanulás fontosságának
felismeréséhez és szükségességéhez;
– Olyan eszközrendszer kialakítása, amely biztosítja a fiatalok iskolai életútjának követését;
– Személyre tervezett fejlesztô program kialakítása, megvalósítása, a szakiskolában történô továbbhaladási
lehetôség érdekében;
– Pszichopedagógus, szociálpedagógus, mentálhigiénés tanár, szakember bevonása az iskolába a tanév
különbözô szakaszaiban érkezô, más intézményekbôl eltanácsolt fiatalok iskolai beilleszkedésének érdekében;
– Szabadidôs programok szervezése a kultúra, a sport, a mûvészetek területérôl;
– Családok bevonása, családgondozás. Az együttmûködés, bizalom kialakítása, rendszeres kapcsolattartás;
– Továbbképzések, tréningek, szupervízió a konzorciumi tagok részvételével, elsôsorban mentális és
szociálpedagógiai témában.

A projekt tartalma:
– Kapcsolatfelvétel, együttmûködés az általános iskolával
– Iskolai életút követése
– Személyre szabott fejlesztôprogramok kialakítása
– Terápiás fejlesztôprogramok
– Lemorzsolódó fiatalok reintegrációja
– Szabadidôs programok
– Színházlátogatás
– Mozilátogatás
– Kirándulások
– Sportprogramok
– Kézmûves tevékenységek, foglalkozások formájában
– Nyári tábor – Gólyatábor
– Szociálpedagógiai gondozás
– Szabadidôs pedagógiai programok kidolgozása, mûködtetése
– Roma Ki mit tud?
– Ezüst Olló szakmai verseny
– Továbbképzések
A projekt várható eredményei:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

15 tanuló általános iskolai életútja, személyiséglapja
Adatfeldolgozás
Fejlesztés
Terápiás fejlesztés
Összefoglaló értékelés a szabadidôs programok eredményességérôl
Szabadidôs pedagógiai programok
Családgondozói program
Családlátogatás
Továbbképzések
Tréningek programja, értékelô dokumentumok
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

A tanulók középfokú iskolarendszerbe való
sikeres bevonásának támogatása
Perseus-szám: HU0008-02-01-0011
A projekt célja:
A kedvezményezett neve: Bencs László Szakiskola
A szakiskolai képzésbôl a képzés lezárása elôtti
és Általános Iskola
kimaradást megelôzô komplex program kidolgo4400 Nyíregyháza, Bolyai tér 1., tel.: 42/420-154
zása és végrehajtása. Esélyegyenlôség biztosíA konzorcium vezetôje: Bencs László Szakiskola és Általános Iskola, Nyíregyháza, Nagyné Román Margit projektvezetô
tása a szakiskolai fiatalok számára az oktatás–
A konzorcium tagjai:
nevelés–képzés segítségével a munkaerôpiacra
1. Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat, Nyíregyháza
bejutáshoz.
2. Nevelési Tanácsadó, Nyíregyháza
Konkrét célkitûzések:
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
A szakiskolai komplex program:
Megyei Pedagógiai, Közmûvelôdési Intézete és Továbbképzô
a./ derítse fel a 9. évfolyamon az iskolai kudarc
Központja
és sikertelenség veszélyének kitett tanulókat
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Tanulási
b./ kövesse az iskolai kudarc és sikertelenség
Képességet Vizsgáló 1. sz. Szakértôi és Rehabilitációs Bizottsága
veszélyének kitett tanulók iskolai életútját sziszA projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió
tematikusan, és tudatosan fejlessze különbözô
típusú teljesítményeiket
c./ alakítsa ki a személyre szóló tanulási programot
d./ fejlessze tovább a szakiskola helyi tantervét, tantárgyi programjait, szakmai elôkészítô – alapozó programjait, egészítse ki fejlesztô programokkal
e./ biztosítsa a megvalósításhoz az integrált szolgáltatásokat
f./ alakítson ki együttmûködést a beiskolázási körzet általános iskoláival és a térség középfokú intézményeivel
g./ nyújtson a komplex program megvalósításához kapcsolódó képzéseket és továbbképzéseket, adja tovább
a multiplikátor hatás eléréséhez szükséges programelemeket
h./ a fenti célok elérését segítô nemzetközi és hazai tapasztalatok megismerését biztosítsa

A projekt tartalma:
Projektelem megnevezése

A tevékenységet megvalósító személy/intézmény neve

I. Az iskolai kudarc és sikertelenség
veszélyének kitett tanulók felderítése
a 9. évfolyamon
II. Az iskolai kudarc és sikertelenség
veszélyének kitett tanulók iskolai
életútja követése
III. Személyre szóló tanulási program
kialakítása
IV. Az iskolatípus sajátosságaiból
következô programfejlesztés
V. Integrált szolgáltatások
hatékony biztosítása
VI. A beiskolázási körzet középfokú
intézményeivel való együttmûködés,
valamint a középfok intézményei közötti
horizontális átjárhatóság kialakítása
VII. A programhoz kapcsolódó,
és annak terjesztését segítô képzés
és továbbképzés
VIII. A fenti tevékenységek megvalósítását
támogató nemzetközi tapasztalatok
megismerése

Vezetô és 1–4. partner

Vezetô és 1., 2., 4. partner

Vezetô és 1–4. partner
Vezetô
Vezetô és 1, 2., 4. partner
Vezetô

Vezetô és 3. partner és külsô megbízottak

Vezetô és megbízott szakértôk

A projekt várható eredményei:
Célcsoportunk helyzetének javulását a következô általános területeken várjuk:
– a halmozottan hátrányos helyzetüknek összetevôibôl a másodlagos – következményes hátrányok enyhülése
várható (Ezalatt a szocializáció elégtelenségébôl fakadó, a személyiségfejlôdésbôl fakadó és az iskolai hátrányokat értjük, a Bárczy G. Fôiskola által kidolgozott problémaprofilunk szerint.)
– az oktatás – nevelés – képzés által hátrányaik generációkon át tartó újratermelôdését akadályozzuk meg
– tanulóink optimális továbbhaladását segítjük elô, képességeiknek megfelelôen
– a célcsoport bejutási esélyét növeljük a munka világába.

A tanulók középfokú iskolarendszerbe való sikeres bevonásának támogatása

Interakció-központú nevelés a társadalmi integrációért

A projekt célja:
A középiskolából lemorzsolódó tanulási, magatartási és beilleszkedési zavarral küszködô fiatalok bevonása az oktatásba, reszocializációjuk, érettségi vizsgáig történô eljuttatásuk.

Perseus-szám: HU008-02-01-0013
A kedvezményezett neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola
és Alternatív Gimnázium
5000 Szolnok, Abonyi út 36., tel.: 56/375-106
A konzorcium vezetôje: Kölcsey Ferenc Ált. Iskola
és Alt. Gimn., Estókné Csete Olga projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ FIT
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfôiskolai Társaság
3. Nyitott Kapu Egyesület
4. Összjáték Alapítvány
5. Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat
A projekt megvalósításának helye: Szolnok

A projekt tartalma
Projektelemek
a) Az iskolai kudarc és sikertelenség veszélyének kitett
tanulók felderítése a 9. évfolyam

b) Az iskolai kudarc és sikertelenség veszélyének kitett
tanulók iskolai életútjának követése, különbözô típusú
teljesítményei szisztematikus követése

c) Személyre szóló tanulási program kialakítása,
amelynek része a tanulni akarás és -tudás, valamint
az iskolai tudás gyakorlatban való alkalmazása
képességének fejlesztése

d) Az iskolatípus sajátosságaiból következô programfejlesztés

e) Integrált szolgáltatások hatékony biztosítása

f) A beiskolázási körzet általános és középiskolával való
együttmûködés, valamint a középfok intézményei közötti
horizontális átjárhatóság kialakítása
g) A programhoz kapcsolódó és annak terjesztését segítô
képzés és továbbképzés
h) A fenti tevékenységek megvalósítását támogató
nemzetközi tapasztalatok megismerése

Tevékenységek
Információs kapcsolat a város középiskoláival
Komplex szûrôvizsgálat
Telefonos hírlánc
Felvételi elbeszélgetés
Egyéni fejlôdés dossziérendszer kiépítése
Számonkérési forma megválasztása
Tanulói teljesítmények személyre szabott
értékelése és tudatos fejlesztése
Tanulókövetés
Telefonos hírlánc
Tanévelôkészítô tábor: jövô mûhely-tréning
„Egyénizés”, egyénizô tanárok felkészítése
a segítô beszélgetésre
Szupervízió
Kommunikációs tréning
Pszichodrámacsoport
Reggeli beszélgetôkör
Kiscsoportos foglalkozás
Nagycsoport
Szabadidôs programok
Korrepetálórendszer
Mûhelymunka: tényfeltáró kutatás
Az „év diákja” díj
Oktatási adatok elemzô feldolgozása
Nyári életmódtábor
Korrekciós csoport indítása és tantervének,
illetve fejlesztô foglalkozásának kidolgozása
Évfolyamkeretek feloldása: elôrehozott vizsgák,
osztályozó-vizsgák szervezése,
javító-beszámolók rendszere, az eszközök
megválasztása
Esetmegbeszélô és projektértékelô
összejövetelek a konzorciumi tagokkal
Szülô-tanár tréning
Hogyan legyünk jó szülôk? – találkozó a téma
szakembereivel
A tanári stáb felvételi ismerkedése a jelentkezô
tanulóval, a felvételi döntés közös vállalása
Különbözeti vizsgák rendszere
Minôségi kézikönyv megalkotása
Videofilm-készítés a projekt eseményeirôl
A skandináv, elsôsorban a dán modelleknél
történô ismerkedés szakember meghívásával
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

A konzorcium felépítése és feladatmegosztása:
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Népfôiskolai
Társaság

Humán Szolgáltató
Központ

– Jövômûhely tréing
– Audiovizuális kurzus
– Nemzetközi kapcsolatok

– Szülô-pedagógus tréning
– Tanácsadás a mûhelymunkához
Kölcsey Ferenc
Általános Iskola és
Alternatív Gimnázium

FIT

– Az összes többi tevékenység

– A pályaválasztás elôkészítése

Nyitott Kapu Egyesület

Szolnoki Városi Nevelési
Tanácsadó

– Kommunikációs tréning
– Nagycsoport

–
–
–
–

Komplex szûrôvizsgálat
„Egyénizô” tanárok képzése
Szupervízió
Piszhodráma-csoport

A várható eredmények egy része számszerûsíthetô, s vannak olyan hatások, amelyek csak hosszabb távon mutatkoznak.
A rövid távon mérhetô eredmények:
– Csökken a lemorzsolódók, kimaradók aránya.
– Növekszik a sikeres beszámolók, vizsgák száma.
– Koherensebb iskolaközösséggé válunk, nô a tanárok, tanulók és a szülôk együttmûködési készsége.
– Erôsödik a tanári stáb szakmai kompetenciája a magatartási, beilleszkedési és tanulási zavarokkal küszködô
fiatalok kezelésében.
– Növekszik az iskola és a tanári kar innovációra való hajlandósága, a problémamegoldások eszköztára gazdagodik.
– A tanulók önismerete megalapozottabbá válik, konfliktuskezelésük eredményesebb lesz, felelôsségvállalásuk
erôsödik.
– Az iskolahasználók toleranciaszintjének, a másság elfogadásának határa kitolódik.
– Az iskola mûködési elemei rendszerré épülnek, a folyamatok szervesebbé válnak.
– Új diagnosztikus mérôeszközök jönnek létre.
– A deviáns magatartási formák gyengülnek, leépülnek.
A hosszabb távon várható eredmények:
– Növekszik a sikeres érettségit tevô tanulók aránya.
– A továbbtanulók pályaválasztása adekvátabbá válik.
– Volt diákjaink követendô modellt nyújtanak a többieknek.
– Egészségesebb magatartásmintákat hagyományoznak át a következô nemzedékeknek.
Összefoglalásul azt reméljük, hogy átadhatjuk tanulóinknak azt a felismerést, amely hitvallásunk is egyben:
szûkebb és tágabb világunk, életünk aktív formálói vagyunk, felelôsséggel tartozunk környezetünk jelenéért és
jövôjéért. Rendelkezünk azokkal a képességekkel, amelyekkel alakítani tudjuk sorsunkat. Együttmûködve megnövelhetjük hatékonyságunkat.
A projekt várható eredményei:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A lemorzsolódás csökkenése
Hiányzások csökkenése
Tanulmányi eredmények javulása
Közösségi szerepek kialakulása
Együttmûködési készség fejlôdése
A tanári kar innovációra való hajlama erôsödik
A tanulók helyesebb önismerettel bírnak
Új mérôeszközök kialakítása
Deviáns magatartási formák leépülése

A tanulók középfokú iskolarendszerbe való sikeres bevonásának támogatása

A tanulók középfokú iskolarendszerbe való sikeres bevonásának
támogatása
A projekt célja:
– Az iskolai kudarc és sikertelenség veszélyének kitett tanulók felderítése
– A tanulók életútjának követése és tudatos fejlesztése
– Személyre szóló tanulási program kialakítása
– Különös figyelem a felzárkóztatásra, egyéni
fejlesztésre
– A körzet általános és középiskoláival való
együttmûködés, az átjárhatóság biztosítása
– A programhoz kapcsolódó és annak terjesztését segítô képzés és továbbképzés
– A tevékenységek megvalósítását szolgáló
nemzetközi tapasztalatok megismerése
– Pedagógiai program továbbfejlesztése

Perseus-szám: HU0008-02-01-0019
A kedvezményezett neve: Rétközi Szakiskola és Népfôiskola,
4515 Kék, Kölcsey u. 21., tel.: 42/234-403
A konzorcium vezetôje: Rétközi Szakiskola és Népfôiskola,
Kék, dr. Kiss Lajos projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Ajak község önkormányzata
2. Beszterec község önkormányzata
3. Demecser város önkormányzata
4. Dombrád város önkormányzata
5. Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány, Beszterec
6. Kemecse község önkormányzata
7. Kék község önkormányzata
8. Nagyhalász város önkormányzata
9. Pátroha község önkormányzata
10. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet
Közmûvelôdési és Továbbképzô Központ, Nyíregyháza
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A projekt várható eredményei:
–
–
–
–
–

A tanulási kudarcok leküzdése, lemorzsolódás csökkentése
Az egyéni fejlesztô programok megvalósítása pótolja a lemaradásokat
Javul a családokkal való együttmûködés
Közösségi programokba való bevonás
Továbbképzéseken új módszerek elsajátításával javulhatnak a nevelés eredményei
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

„Nyeregben maradni!”
A projekt célja:
– Az iskolai lemorzsolódás csökkentése, a tanulási és az elhelyezkedési esélyek növelése
– A pedagógusok felkészítése a hátrányos
helyzetûekkel való foglalkozásra
– Együttmûködési hálózat létrehozása és mûködtetése
– A nemzetközi tapasztalatok megismerése
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0027
A kedvezményezett neve: Békés Megye Képviselô-testülete
Mezôhegyesi Szakképzô Intézménye
5820 Mezôhegyes, Kozma F. u. 23.; tel.: 68/466-006
A konzorcium vezetôje: BMKT Mezôhegyesi Szakképzô
Intézménye, Faragó Géza projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Békés Megye Képviselô-testülete Mezôgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképzô Intézet, Szabadkígyós
2. Békés Megye Képviselô-testülete Munkácsy Mihály
Középiskolája és Szakképzô Intézete, Gyula
3. Békés Megyei Képviselô-testület Intézmény-felügyeleti
Osztálya, Békéscsaba
4. BMKT Mezôhegyesi Szakképzô Intézménye, Mezôhegyes
5. Humán Fejlesztési és Információs Központ, Békéscsaba
6. Mikes Kelemen Gimnázium és Szakiskola, Battonya
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió

A pályázatot megelôzô vizsgálat eredményei
szerint az iskolában tanuló kilencedikes szakiskolás gyerekek szociális hátterére jellemzô: a
gyermekek 21,6 %-a nevelkedett ép családban,
az édesanyák 28 %-ának legfeljebb nyolc általános iskolai végzettsége van, az édesapák egyharmada inaktív (nyugdíjas vagy munkanélküli) és a családok
8 %-ának komoly megélhetési gondjai vannak. Ezzel szemben a tanulók 26,5 %-a naponta rendszeresen dohányzik, és 30 %-a naponta több mint három órát szórakozik, és napi egy óránál kevesebbet tanul. A tanulók
20-26 %-ának nagyon alacsony a gondolkodásiképesség-szintje, az iskolai átlagnál kevesebb szociális támogatást kapnak, nagyfokú agresszivitás, rendkívül alacsony önértékkép és magas depressziós szint jellemzi
ôket.
A fentiek ismerete alapján a hátrányos helyzet leküzdése, a tanulásra alig vagy általában nem motivált gyermekek segítése, specifikus és célirányos fejlesztése érdekében célunk egy olyan tesztcsomag kidolgozása, amely
eredményezi a tanulók korai és hatékony diagnózisát. A diagnózis által a kockázati faktorok súlya és összefüggései alapján a hátrányos helyzetû tanulók még idôben szûrhetôk, és elkészíthetôk a megfelelô intervenciós
stratégiák.
A tanulók gondolkodási képességeinek, attitûdjeinek, pszichoszociális helyzetének objektív, megbízható és érvényes eszközökkel való mérése alapvetô feltétele annak, hogy a tanuló elôrehaladása személyes
képességeitôl és ne csak a családja anyagi erejétôl, befolyásától, lakóhelyétôl, vagy etnikai hovatartozásától
függjön. A pedagógusok a diagnosztikus mérôeszköz segítségével még idôben felismerhetik a veszélyeztetô
tényezôket, melyek kiküszöbölésével az iskola növelheti a tanulók boldogulásának esélyeit.
– A továbbképzési alprojekt keretében arra vállalkoztunk, hogy felkészítést tartunk a programban részt vevô tanárok számára a tanulási nehézségek, a hátrányos helyzet feltérképezésére, felismerésére szolgáló pedagógiai mérôeszközök alkalmazásáról, a tesztek és kérdôívek adatainak feldolgozási módjáról, és az adatokból levonható következtetések értelmezési lehetôségeirôl. Az összesen 60 órás felkészítés tematikája elkészült, és
két, egyenként 16 fôs csoportban megkezdôdött a tanfolyam. A részt vevô pedagógusok megismerkednek a
pedagógiai mérés, értékelés elméleti alapjaival, a tesztszerkesztés módszereivel és a számítógépes adatfeldolgozás alapvetô lehetôségeivel. Ezzel egy idôben folyik a „Differenciált tanulásszervezési eljárások tervezése és
alkalmazása” címû továbbképzés tematikájának kidolgozása, melynek elsôdleges célja, hogy segítséget nyújtson a pedagógusoknak a változatos tanulásszervezési eljárások – különös tekintettel a pályázati programban
szereplô projekt-módszer – alkalmazására. A foglalkozásokra 2003 augusztusától kerül sor. A lebonyolítást
követôen, a tapasztalatok összegzése és a tematikába való beillesztése után mindkét továbbképzési program
akkreditálásra kerül – terveink szerint – a pályázati program futamidején belül.
– A mentálhigiénés alprojekt a tanulási nehézségekkel küzdô, hátrányos helyzetû tanulók problémáinak megoldását segítô program tematikájának kidolgozását tartalmazza, 28 fô pedagógust készítenek fel a tanulói tréning
program megvalósítására. A csoport tagjai folyamatos munkakapcsolatban állnak egymással.
A lemorzsolódást okozó legfontosabb háttérváltozók és a veszélyeztetett tanulók azonosítása alapján a programok célkitûzéseinek megfogalmazása, a feladatok felosztása, a határidôk kitûzése történt meg.
Az elôtanulmányok elkészítése után megtörtént az alprojektek tematikájának (tanulói tréning-programok, mentálhigiénés program), módszertanának tervezése, majd kidolgozása.
– A közismereti és a szakmai tananyagfejlesztô csoportok külön-külön való megalakulása után összevont megbeszéléseket, munkaértekezleteket tartottak. Meghatároztak nyolc témakört, ami a csoportok szerint a kilencedikes tananyaghoz kapcsolható. Közösen tekintették át a vonatkozó pályaorientációs tananyagot, s ennek hatására minden résztvevô iskola kiválasztott egy-egy témát a nyolcból, aminek elkészítette a hálótervét. A
következô ülésen eldöntötték, hogy minden iskola a saját témájához keresi meg a kapcsolódó pontokat az
egyes tantárgyakban. A program kipróbálását is megtervezték a csoportok, mivel ehhez igazítják a feladatokat.

A tanulók középfokú iskolarendszerbe való sikeres bevonásának támogatása

Októberben egy tanítási héten valósítják meg elképzeléseiket. Ennek formáját is megbeszélte a team: kiscsoportos keretekben dolgoznak majd az osztályok. A hét utolsó napján közös értékelés lesz a tanulókkal, majd azt
követi egy részletes szakmai értékelés.
A projekt várható eredményei:
1. Diagnosztikus mérôrendszer kidolgozása a lemorzsolódás valódi okainak feltárására
2. A lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók felderítése
3. A veszélynek kitett tanulók iskolai életútjának követése
4. Közismereti tanulási projektek kidolgozása
5. Tanulási szakmai projektek kidolgozása
6. Felkészítés a tanulói tréningek vezetésére
7. Felkészítés a szûrés és a mérés eszközeinek alkalmazására, a mérés eredményeinek elemzésére és értelmezésére
8. A tanulói tréningek lebonyolítása
9. Felkészítés a differenciált tanulásszervezési eljárások tervezésére, alkalmazására
10. Pedagógus-továbbképzési program összeállítása akkreditálásra
11. A segítô szerepek, hatáskörök, kompetenciák összehangolása, együttmûködési hálózat létrehozása
12. Nemzetközi módszerek megismerése, tapasztalatok átvétele, a részt vevô tanárok szemléletformálódása.
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Szûrésen alapuló, adaptációs és fejlesztô program
a szakiskolások tanulási kudarcának és sikertelenségének
megelôzésére
A projekt célja:
– Diákok alapos megismerését szolgáló program kidolgozás, kipróbálás (erôsség/fejlesztendô képesség – személyre szabva)
– Továbbképzési program kidolgozása, megvalósítása
– Szoros együttmûködés kialakítás (Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértôi Bizottság, Pszichológiai Tanácsadó) az alábbi területeken:
– pedagógusok továbbképzése
– tanulási részképesség-zavarok feltárása
– pedagógusoknak nyújtott tanácsadás
– foglalkoztathatóságot javító és az iskolai beilleszkedést, adaptációt segítô képességek fejlesztése
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU008-02-01-0033
A kedvezményezett neve: Trefort Ágoston Villamos- és
Fémipari Szakképzô Iskola és Kollégium
5600 Békéscsaba, Puskin tér 1., tel.: 66/444-511
A konzorcium vezetôje: Trefort Ágoston Villamos- és
Fémipari Szakképzô Iskola és Kollégium, Békéscsaba;
Komár Pál projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2. Békéscsabai Regionális Munkaerôfejlesztô és Képzô
Központ
3. Békés megyei Humánfejlesztési és Információs Központ,
Békéscsaba
4. Békés Megye Képviselô-testülete Megyei Mûvelôdési
Központ és Kézmûves Szakiskolája
5. Békés Megye Képviselô-testülete Székely Mihály
Szakközépiskola, Szarvas
6. Egészségügyi Alapellátási Intézmény Pszichológiai
Tanácsadó, Békéscsaba
7. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzô Iskola,
Békéscsaba
8. Mezôgazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképzô és
Szaktanácsadó Intézet, Kétegyháza
9. Vandháti Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola,
Békéscsaba
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió,
Békés megye, Békéscsaba, Szarvas, Kétegyháza

– A 9. évfolyamos szakiskolás tanulók szûrése,
együttmûködve a szakszolgálati intézményekkel, a pedagógusok felkészítése a szûréshez.
– Adaptációs program a tanulók beilleszkedésének, jobb megismerésének, tanulási motivációjának elôsegítésére, valamint a foglalkoztathatóságot növelô képességek fejlesztésére. Az adaptációs program kidolgozása, kipróbálása és pedagógusok
felkészítése.
– A tanulók értékelése, egyéni fejlesztési terv kidolgozása.
– Csoportmunkán alapuló fejlesztô programok (önismereti csoport, tanulás tanítási csoport) kidolgozása, a pedagógusok felkészítése és a program megvalósítása. A tanulási rész-képességzavarral küzdô tanulók részére
utazó gyógypedagógusi hálózat kialakításával és mûködtetésével terápiás foglalkozások biztosítása.
– Eredmények, tapasztalatok összegzése:
– Konferencia
– Akkreditált továbbképzési program
A projekt várható eredményei:
Célcsoportnál:
– Önismeret, pályaismeret fejlôdése
– Új iskolai környezetbe gyorsabban beilleszkedés
– Megalapozottabb pályaválasztás
– Pedagógiailag, módszertanilag felkészültebb pedagógusok
– Szakszolgálattal, pszichológiai tanácsadóval kapcsolat, önálló igénybevételi lehetôség
– Tanulási motiváció fejlôdése
– Kommunikáció, együttmûködés, problémamegoldás, gyakorlati alkalmazás, tanulni tudás és akarás fejlôdése
– Egyénre szabott segítség a konfliktusok, problémák kezeléséhez

A tanulók középfokú iskolarendszerbe való sikeres bevonásának támogatása

A megfelelô pedagógiai gondoskodás
A projekt célja:
A tanulni akarás és tudás, valamint az iskolai tudás gyakorlatban való alkalmazása képességének fejlesztése. A kifejlesztendô program kísérleti jellegû, modellértékû. Projektünket kistérségi
együttmûködéssel kívánjuk megvalósítani. Tapasztalatainkat hosszabb távon tanári továbbképzés formájában kívánjuk közreadni.
A projekt tartalma:
Az iskolai kudarc és sikertelenség veszélyének
kitett tanulók felderítése, életútjuk követése,
személyre szóló tanulási programok kialakítása,
az iskolai tudás gyakorlatban való alkalmazhatósága képességének fejlesztése, differenciált
tanítási órák tervezése, szervezése, nemzetközi
tapasztalatok szerzése, továbbképzési program összeállítása, amelyet kistérségi együttmûködéssel, szakértôi közremûködéssel szeretnénk megvalósítani.
A projekt várható eredményei:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0034
A kedvezményezett neve: Boros Sámuel Szakközépiskola,
Szakiskola
6600 Szentes, Ady Endre u. 6–8., tel.: 63/313-038
A konzorcium vezetôje: Boros Sámuel Szakközépiskola,
Szakiskola, Szentes; Pádár Zoltánné projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Általános Iskola, Derekegyház
2. Általános Iskola, Mártély
3. Bársony István Mezôgazdasági Szakközépiskola és
Szakmunkásképzô Iskola, Csongrád
4. Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, Csongrád
5. Bedô Albert Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium,
Ásotthalom
6. Csongrád Megyei Önkormányzat, Szeged
7. Forray Máté Általános Iskola, Szegvár
8. Hunyadi János Általános Iskola, Nagymágocs
9. Klauzál Gábor Általános Iskola, Szentes
10. Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes
11. Koszta József Általános Iskola, Szentes
12. Petôfi Sándor Általános Iskola, Szentes
13. Pollák Antal Mûszaki Szakközépiskola, Szentes
14. Sághy Mihály Faipari Szakközépiskola, Csongrád
15. Szentesi Családsegítô Központ.
16. Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakmunkásképzô
Iskola, Szentes
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió:
Csongrád megye

– A pedagógusok elsajátítják a tanulókat diagnosztizáló eszközök készítésének tudását, módszereit, használatát, képesek lesznek a tanulói egyéni út kijelölésére
– Felhasználóbarát szoftver a tanulói életút nyilvántartására
– Személyre szóló tanulási (korrepetáló, tehetséggondozó, alapkészségeket fejlesztô) programok készítése
– Az individualizált oktatás hatékonyságát befolyásoló tényezôket feltáró mérôeszközök készítése és az értékelés módszereinek meghatározása, a tanulókhoz igazodó tanítási, tanulási stratégiák kiválasztása, a tanórák differenciált tervezése és szervezése
– Integrált szolgáltatások hatékony biztosítása a hátrányos helyzetû és a speciális nevelési igényû fiatalok
esélyegyenlôségének biztosítására
– Az általános és középiskolák közötti együttmûködési rendszer kialakítása
– A projektet átfogó továbbképzési program kidolgozásának megtervezése
– Nemzetközi tapasztalatok megismerése a fenti területekhez kapcsolódóan.
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„Egyre jobban”
A projekt célja:
1. A konzorciumi tagok együttmûködése során
az iskolák, a szakszolgálatok és a humán segítô
szolgáltatások tájékoztató rendszerének kiépítése
2. 2–2 fô speciális képzése révén az iskolák a
fejlesztô tevékenységek egy részének átvétele
a késôbbiek során
3. A tanulók motiváltságának, tanulási képességének fejlesztése
4. Osztálykeretbe illeszkedô, de egyénekhez
igazodó „elsajátításhoz vezetô” tanítási módszer gyakorlatának kialakítása
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0038
A kedvezményezett neve: Móra Ferenc Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84., tel.: 62/551-540
A konzorcium vezetôje: Móra Ferenc Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Szeged; Miklós Mátyásné projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék
2. Békéscsabai Regionális Munkaerô-fejlesztô és Képzô
Központ
3. „Rendezvényház” Csongrád Megyei Pedagógiai és
Közmûvelôdési Kht.
4. Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged
5. Konzorcium a „Program az iskolai lemorzsolódás
szempontjából veszélyeztetett 5–8. osztályos tanulók számára”
pályázatra „Kapunyitogató” címmel, Baks
6. Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola
és Szakmunkásképzô Iskola, Szeged
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió,
Csongrád megye

A projekt során a tanárok a mastery learning –
magyarul megtanító stratégia – módszerrel, három szegedi középiskola kb. 200 fô 9. évfolyamos tanulójának, a módszer szakértôjének képzése és folyamatos támogatása segítségével, úgy tanítják a magyar, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, idegen nyelv tárgyakat, hogy a lemorzsolódó és évismétlô
tanulók száma 10–15 % közé csökkenjen.
A speciális problémákkal küzdô tanulóknak szakemberek nyújtanak segítséget (pszichológus és fejlesztô pedagógus).
A tagok által elvégzett tevékenységek:
Projektvezetô (Móra Ferenc Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium):
– a konzorciumi tagok együttmûködésének szervezése
– idôközi jelentések és beszámolók
Szakértô és munkatársai (Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék):
– olyan mérô-értékelô feladatok elvégzése és kiértékelése, amelyhez a részt vevô tanároknak nincs kompetenciája
– tanártovábbképzés
Pedagógiai szakszolgálatok szakemberei („Rendezvényház” Csongrád Megyei Pedagógiai és Közmûvelôdési
Kht.):
– a tanulási nehézségek, a magatartási problémák okainak felderítése, és az ennek alapján szükséges feladatok megtervezése és végrehajtása
A részt vevô középiskolák tanárai:
– biztosítják a célcsoportot, alkalmazzák a megtanító stratégiát, vezetik a tanulókról a szükséges dokumentumokat, együttmûködnek
A BRMKK munkatársai:
– pályázati tapasztalatukkal segítik a projektvezetôt a pályázat megvalósításában
– részt vesznek a terjesztésben
Az alsóbb fokozat iskoláiból alakult konzorcium: végzi 6 fô pedagógus képzését
A projekt várható eredményei:
–
–
–
–
–
–
–

kevesebb tanulási kudarc éri a tanulókat,
kevesebb tanuló marad ki a 9. évfolyamon, illetve a tanév végén
kevesebb lesz a fegyelmezô és fegyelmi eljárás
személyiségük pozitív irányba változik
a tanítás eredményesebb lesz
tanárainak módszertani kultúrája gazdagodik
kialakul a kapcsolat az alapfokú iskolák fejlesztôpedagógusaival

A tanulók középfokú iskolarendszerbe való sikeres bevonásának támogatása

A tanulók középfokú iskolarendszerbe való sikeres bevonása
a „második esély” adásának módszerével
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0049
A kedvezményezett neve: Don Bosco Általános Iskola,
Szakiskola, Középiskola és Kollégium,
3700 Kazincbarcika, Illyés Gy. út 1.; tel.: 48/512-729
A konzorcium vezetôje: Don Bosco Általános Iskola,
Szakiskola, Középiskola és Kollégium, Kazincbarcika;
Lukács Barnabás projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2. Debreceni Egyetem KLTE Szociológiai Tanszék
3. Éltes Mátyás Általános Iskola, Kazincbarcika
4. Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet Társulása
5. Pedagógiai Szakszolgáltató Központ, Kazincbarcika
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió

– az érdeklôdés felkeltése, a tanulók motiválása
– az élethelyzetek gyakoroltatása az iskolában
– folyamatos kapcsolattartás az iskola és társadalmi környezete között
– a tanulók személyiségének fejlesztése –
egyénre szabott nevelési programokkal
– az alapkészségek és képességek fejlesztése
– a hiányok pótlása, a tanulók felzárkóztatása
– pályaorientáció biztosítása
– informatikai ismeretek adása
– anyanyelvi tudás fejlesztése, idegen nyelvtudás megalapozása
– vállalkozási alapismeretek, álláskeresési technikák oktatása
A projekt tartalma:

A pályázati program következetes megvalósítása a célkitûzéseknek megfelelôen, a rendelkezésre álló eszközök, pályázati források hatékony felhasználásával. Azt kívánjuk elérni, hogy a célcsoporthoz tartozó, a középfokú iskolarendszerbôl kisodródott fiatalokat visszavezessük a középfokú oktatásba. Ezért számukra érthetô és
megtanulható módon kívánjuk a munkaerôpiacon való boldoguláshoz szükséges ismereteket közvetíteni. A tanulással kapcsolatos pozitív motivációk kialakításával, a fiatalok adottságaira, minden hátrányos helyzetû fiatalban is meglévô pozitív tulajdonságokra építve, a negatív hatásokat leküzdve, tisztességes, középfokú szakmai
végzettséggel rendelkezô, az életben helytállni tudó, családjukért élni és dolgozni akaró fiatalokat akarunk nevelni. Mindezt úgy, hogy a tanulóra szabott, felkészültségét, adottságait figyelembe figyelembevevô, a tanulóval egyetértésben kialakított egyéni tanulási programot alakítunk ki. Modul rendszerû képzést kívánunk részükre adni, amely teljes értékû szakmai bizonyítvánnyal zárul, de élete folyamán bármikor ráépítkezhet, horizontális és vertikális rendszerben bôvítheti ismereteit, szaktudását.
Partnereink és az általuk vállalt feladatok:
– Debreceni Egyetem Szociológia Tanszéke már korábbi pályázatunk megvalósítását segítette kutatással, az iskolánkban tanító tanárok továbbképzésével. A jelenlegi projekt megvalósításában a tanszék által vállalt feladatok: szociológiai vizsgálatok megtervezése, lebonyolítása, nemzetközi szakirodalom alapján a nemzetközi tapasztalatok, eredmények feltárása, a program számára való adaptálása, a tanárok továbbképzési programjának megtervezése, a továbbképzés kivitele, a tapasztalatok tanulmányban való összegzése, kiadvány szerkesztése.)
– Csökkentett tantervû általános iskola: Az ebben az iskolában tanuló gyermekek iskolánkban, középszinten való továbbtanulását elôsegítendô, már az elmúlt években kapcsolatot építettünk ki az iskola vezetésével és tantestületével. Tanterveinket összehangoltuk, hogy folyamatos legyen a tanulók továbbhaladása. Ebbôl az iskolából évente 8-10 tanuló folytatja nálunk szakmai vagy középiskolai tanulmányait, és tervezzük a tanárok kölcsönös áttanítását is. Fontosnak tartjuk közös erôfeszítéssel eleget tenni annak a jelentôs szakmai és egyben társadalmi kihívásnak, hogy a kisegítô iskolában való tanulás ne jelentsen zsákutcát a gyerekeknek.
– Pedagógiai Szakszolgálat: olyan szakembergárdával dolgozik, amellyel iskolánk jelenleg nem rendelkezik.
Lényeges segítséget tudnak adni a magatartási, beilleszkedési, vagy személyiségzavarral küzdô gyermekeik
neveléséhez, szocializálásához. Segítséget nyújthatnak a tanulók induló tudásszintjének a felméréséhez, részt
vehetnek pedagógiai programunk értékelésében.
– Önkormányzatok: szociális támogatás nyújtása tanulóinknak, segítségnyújtás a célcsoporthoz tartozó, kallódó
fiatalok feltérképezéséhez, a velük való kapcsolatteremtéshez, a tanulók további életútja nyomon követéséhez.
– Kisebbségi önkormányzatok: segítenek bennünket a hátrányos helyzetû családokkal való partneri kapcsolat
kialakításában. Korábban már néhány cigányembert bevontunk az iskolai nevelô munkába, elsôsorban a
szabadidôs programok szervezésébe, valamint a családokkal való kapcsolattartásba. Komoly segítséget várunk tôlük az iskolában folyó, a roma-kultúrával, népismerettel kapcsolatos foglalkozások megtartásában is.
– A Közoktatási Ellátási Körzet és tagiskolái: 32 település iskoláit fogja össze. A társulás fô szakmai programja
az, hogy minden gyermek a számára legmegfelelôbb helyen tanulhasson. A társulás kezdeményezte a kazincbarcikai kistérségben a francia ZEP mintára egy kiemelt oktatási körzet létrehozását. Ebben a törekvésükben
már korábban is támogattuk a társulást, amelynek egyébként a mi iskolánk is a tagja. Felmenô szakmai prog-
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ramjaik összekötôdnek a mi iskolánkéval. Partnereink a pedagógus továbbképzés megszervezésében, a hátrányos helyzetû, az oktatásból kirekesztôdött fiatalok feltérképezésében, a hátrányos helyzet kezelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatok cseréjében, pl. a multimédiás eszközök felhasználását illetôen.
A partnerek közötti feladatmegosztás alapja az, hogy mindenki azt végezze, amihez legjobban ért. A Debreceni Egyetem Szociológiai Tanszékével évek óta sikeresen együttmûködünk. Tudományos munkájuk jelentôs támogatást jelent programunknak. A Közoktatási Ellátási Körzetnek a mi iskolánk is tagja, több sikeres közös
programban vettünk részt, jelentôs segítséget tudnak nyújtani számunkra.
A partnerek személyi összetételét tekintve kutatók, tudományos fokozattal bíró szakemberek, társadalomkutatók, pedagógiai és pszichológiai módszerekkel dolgozó tanácsadók, valamint a társadalom perifériális rétegeivel foglalkozó önkormányzati vezetôk, terepeken dolgozó szakemberek.
A program megvalósításának folyamatában fontos szerepet kap a „végeken” dolgozó, a gyakorlat által érzékenyített szakemberek, szakoktatók, tanárok, kollégiumi nevelôk, szociális munkások, szociálpedagógusok és lelkészek. A projekt vezetô szakmai felkészültsége, tapasztalatai és eddig végzett munkája is garancia lehet a tevékenységi körök, módszerek összehangolására és a feladat sikeres elvégzésére.
A projekt várható eredményei:
A térség sajátos helyzetét figyelembe véve a program közvetett hatással lehet a kisebb-nagyobb településeken, a közoktatási társulás és azon kívül élô, mintegy 13 500 fiatal életére. Közvetlenül pedig a projekt keretében 150–200 fiatal középfokú szakmai képzését tudjuk elvégezni. Vállaljuk, hogy a beiskolázott fiatalok 80–85
százaléka eredményesen fejezi be újrakezdett tanulmányait. Különösen komoly eredményeket várunk a befejezetlen iskolai végzettséggel rendelkezôk teljes értékû, OKJ szerinti, illetve középiskolai érettségivel záruló képzésben. Ennél is fontosabbnak tartjuk, hogy ezeknek a fiataloknak visszaadjuk a tanulás örömét, megtanítjuk
ôket arra, hogy tanulással és munkával is lehet boldogulni ebben az országban. A projekt várható eredménye
a partnerek közötti munkakapcsolat megerôsödése, amelynek következtében csökkenhet a tanulmányi kudarcokkal küzdô tanulók kirekesztôdése az oktatás és a munka világából.
A projekt megvalósítása további tapasztalatok szerzését jelenti, továbbfejlôdhet a „második esély” pedagógiájának elmélete és gyakorlata. A Közoktatási Ellátási Körzethez tartozó iskolák pedagógusainak növekszik a hátrányos helyzetû gyerekek oktatásával, nevelésével, felzárkóztatásával kapcsolatos elméleti tudása és gyakorlati jártassága. Az intézmények vezetôi sikeresebben tudják a jövôben intézményükben megszervezni a felzárkóztatást célzó pedagógiai programot. Nem titkolt reményeink szerint intézményünk, a Don Bosco Általános és
Szakiskola számára is jelentôs fejlôdést eredményezhet a projekt végrehajtása, megalapozottabban, tudatosabban, szélesebb társadalmi támogatottsággal tudjuk folytatni az eddig sem eredménytelenül végzett munkánkat.
Komplex pedagógiai programunk modulokból áll, ezek más programokba is beilleszthetôk, nem csak a „második esélyt” adó iskolákban használhatók. Sokszorozó hatásnak tekintjük azt is, hogy partnereink munkájában is
jelentôs fejlôdést generálhat programunkban való részvételük. Megemlíthetô például, hogy a korábbi együttes
munkánk eredményeként a Debreceni Egyetemen folyó szociális szakemberképzésbe beépült a hátrányos
helyzetû fiatalok szocializációjával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása. Iskolánk gyakorló terepe a szociálpolitika szakos hallgatóknak. Rendszeresen töltik itt terepgyakorlatukat a Debreceni Egyetem, a
nagyváradi Partiumi Egyetem, a Zsámbéki Fôiskola, a Debreceni Egyetem hajdúböszörményi pedagógiai
fôiskolai karának a hallgatói. A sokszorozó hatás azonban nemcsak az oktatási intézményekben jelentkezhet,
hanem az önkormányzatoknál is, szakembereik gondolkodásmódja jelentôsen változhat a hátrányos helyzetû fiatalokkal kapcsolatban, ha tapasztalják eredményeinket. Javulhat az iskola eddig sem rossz megítélése a vállalkozók körében, ez segítheti az itt szakmát szerzett fiatalok elhelyezkedését is.

A tanulók középfokú iskolarendszerbe való sikeres bevonásának támogatása

Cselekvô tanulási program
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0050
A kedvezményezett neve: Debreczeni Márton Szakképzô
Iskola
3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1., tel.: 46/439-278
A konzorcium vezetôje: Debreczeni Márton Szakképzô
Iskola, Miskolc; Tóth Lászlóné projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc
3. Nevelési Tanácsadó, Miskolc
A projekt megvalósításának helye: Miskolc, Észak-magyarországi régió

– Tanulási zavarok leküzdésének segítése.
– A hátrányos helyzetûek lemorzsolódásának
csökkentése.
– Sikeres egyéni tanulási utak keresése.
– Az érettségi és a szakmai vizsga sikeres letételének segítése.
– Kiszûrni a tanulási problémákkal küszködôket,
olyan tananyagok, módszerek kidolgozása,
mely segíti a fejlôdésüket.
– Számítógépes adatbázis kidolgozása.
– A kidolgozott módszerek megismertetése az iskolánk és más intézmények pedagógusaival.
A projekt tartalma:

– Bemeneti képesség mérés kilencedikeseink körében.
– A „dis”-es gyerekek kiszûrése.
– Számítógépes nyilvántartási szoftver fejlesztése.
– Tanulóink képességének fejlesztése (személyiség, kommunikációs, egészség, tanulás módszertani fejlesztés,
álláskeresési tréning, képesség szerinti pályaválasztás, differenciált fejlesztés, projekt munka, egyéi fejlesztés)
– Négyszer 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzési program kidolgozása a módszerekrôl.
– Nyári intenzív felkészítô.
– Kimeneti mérés.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet a bemeneti, kimeneti mérésben és a továbbképzési program kidolgozásában vállalt feladatot.
A Nevelési Tanácsadó a „dis”-es gyerekek kiszûrésében, a velük való foglalkozás módszertanának kidolgozásában segítenek.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ az álláskeresési tréning, illetve a képesség szerinti pályaválasztást segítô foglalkozások megtartását végzi.
A projekt várható eredményei:
– A gyerekek ismerjék fel a hátrányaikat, képesek legyenek ezeket leküzdeni, önállóan ismereteket szerezni, segítsük továbbtanulásukat.
– Minden tanulónk profitáljon a kidolgozott módszernek köszönhetôen.
– Testületünk tagjai megismerik a kidolgozott, kipróbált módszereket.
– Eredményesebb lesz testületünk mindennapi munkája.
– Négyszer 30 órás akkreditált tanár továbbképzési program kerül kidolgozásra.
– Helyi adatbank készül.
– Tanulói nyilvántartó szoftver készül.
– Jobb osztályközösségek alakulnak.
– A lemorzsolódás csökken, jobb eredményeket érnek el tanulóink.
– A tanulás-tanítás színvonala emelkedik.
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A középfokú képzésbôl a képzés lezárása elôtti kimaradás
megelôzése általános iskolával és kollégiummal karöltve
A projekt célja:
– tanulók középiskolai oktatásba történô beilleszkedésének elôsegítése
– tanulási nehézségek feltárása, elhárítása
– a lemorzsolódás csökkentése
– szakmaválasztás megkönnyítése
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0052
A kedvezményezett neve: Baross Gábor Közlekedési
és Postaforgalmi Szakközépiskola
3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 54–56., tel.: 46/531-51
A konzorcium vezetôje: Baross Gábor Közlekedési
és Postaforgalmi Szakközépiskola, Miskolc;
Bardocz Géza projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Petôfi Sándor Középiskolai Fiú Szakkollégium, Miskolc
2. Weöres Sándor Általános Iskola, Arnót
A projekt megvalósításának helye: Észak-Magyarország,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc, Arnót

Tanulóink viselkedésérôl, tanulási szokásairól
készített felmérések alapján segítséget nyújtunk
a 8–9–10. évfolyamra történô beilleszkedéshez. A Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolában ezeket a feladatokat tanulás-módszertani és szaktárgyi felzárkóztató foglalkozások megtartásáról, a Petôfi
Sándor Kollégiumban és a Weöres Sándor Általános Iskolában fôként szaktárgyi foglalkozásokkal oldjuk meg.
Mindhárom intézményben hangsúlyt kap a szabadidôs tevékenység, a nagyobb közösségeket összefogó, tartalmas rendezvények lebonyolítása, segítséget nyújtunk a pályaválasztási döntésekhez.
A program várható eredményei:
– 9–10. évfolyamon a bukások számának csökkenése, viselkedési kultúrájuk javulása, fegyelmi és fegyelmezési intézkedések számának csökkenése, hiányzások számának csökkenése,
– pályaválasztás bizonytalanságának csökkenése téves pályairány kizárás

A tanulók középfokú iskolarendszerbe való sikeres bevonásának támogatása

A hátrányos helyzetû és tanulási nehézségekkel küzdô tanulók
gimnáziumi tanulmányainak segítése
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0055
A kedvezményezett neve: Zrínyi Ilona Gimnázium,
3530 Miskolc, Nagyváthy J. u. 5., tel.: 46/344-908
A konzorcium vezetôje: Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc;
Dr. Farkas Józsefné projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Bársony János Általános Iskola, Miskolc
2. Miskolci Egyetem
3. Móra Ferenc Általános Iskola, Homrogd
4. Széchenyi István Általános Iskola, Miskolc
5. Városi Pedagógiai Intézet, Miskolc
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc, Homrogd

– A hátrányos helyzetû, tanulási nehézségekkel
küzdô tanulók esélyeinek növelése a foglakoztathatóság szempontjából kiemelt fontosságú
képességeik és készségeik fejlesztésével.
– Az általános iskola és a gimnázium közötti sikeres átmenet segítése, a pályaorientáció javítása.
– Az érettségi elôtti kimaradás, lemorzsolódás
megelôzése.
– Pedagógusok módszertani továbbképzése a
tanulói lemaradás csökkentése és új pedagógiai módszerek kidolgozása és alkalmazása érdekében.
A projekt tartalma:

– Az iskolai kudarc és sikertelenség veszélyének kitett tanulók felderítése a gimnázium 9. évfolyamán
– Az egyéni tanulói életút követése az általános és középiskola közötti átmenetben, valamint a középiskolai évek
alatt
– A tanulni akarás és tudás képességének és az alapvetô készségeknek a fejlesztése a 9–10. évfolyamokon
– A pedagógusok felkészülése újszerû pedagógiai módszerek alkalmazására, továbbképzés
– A differenciált oktatás megvalósításához szükséges mérô és fejlesztô eszközök kidolgozása és kipróbálása.
– Új együttmûködési formák kidolgozása és mûködtetése az általános iskolákkal
– A nemzetközi tapasztalatok megismerése, ezek alkalmazási feltételeinek áttekintése
– Programfejlesztés iskolánk Pedagógia programjában és helyi tantervében
– A pedagógiai tapasztalatok átadása és terjesztése
A projekt várható eredményei:
– A célcsoportba tartozó tanulók alapvetô képességei és készségei az egyéni fejlesztô foglalkozások révén
egyenletesen fejlôdnek, a tanulók jobb osztályzatokat kapnak.
– Csökken a tanulói lemorzsolódás, a tanév végi és az írásbeli érettségi bukások száma legalább 25 %-kal, mivel a tanulók tanulási motivációja javul, és olyan tanulási módszereket sajátítanak el, melyek eredményesebb
tanulást tesznek lehetôvé.
– Javulnak a késôbbi foglalkoztathatóság lehetôségei, mivel a középiskola elsô két évében olyan alapvetô készségeket és képességeket fejlesztô foglalkozásokon vesznek részt a tanulók, melyek az elhelyezkedés szempontjából kiemelt jelentôségûek.
– Az érintett tanulói kör elôrehaladása egyenletes, mivel a tanulók a projektben kiemelten szereplô tantárgyakban differenciált tanórai foglalkozásokon vesznek részt, mely figyelembe veszi egyéni elôzetes ismereteiket és
haladási ütemüket.
– A tanulási zavart vagy egyéb hátrányos helyzetet okozó tényezôk felmérése után mód nyílik azok jelentôs
csökkentésére. A hátrányok teljes megszüntetése nem várható, de a tanulók esélyei növelhetôk a projekt révén.
– A szakemberek bevonása egyes tanulási zavarok teljes leküzdéséhez segítheti a tanulókat.
– A tanulók szabadidejükben hasznos, fejlesztô foglalkozásokon vehetnek részt.
– A tanulási motiváció az eredményesség hatására növekszik, az új tanulási stratégiák elsajátításával a megkezdett folyamat önálló folytatására is képessé válnak a tanulók.
– A projekt során a tanulók azokat a képességeiket fejlesztik, mely foglalkoztathatóságuk szempontjából a legjobban hasznosul, sikeresek lehetnek az érettségi vizsgákon és pályájuk további alakításában is.
– A szakmai kompetencia fejlôdése várható az új mérôeszközök és módszerek kidolgozása során. Ezek közül
kiemelendô a hátrányos helyzet mérése és a differenciált oktatás módszereinek megismerése és alkalmazása.
– Új együttmûködési formák kialakítása révén az iskola tanulásvezetési stratégiájába olyan új elemek kerülnek,
melyek az egyéni fejlesztés területén segítséget adnak a pedagógusoknak.
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Együtt eredményesebben
A program célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0056
A kedvezményezett neve: Avasi Gimnázium,
3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2., tel.: 46/366-620
A konzorcium vezetôje: Avasi Gimnázium, Miskolc;
Arday István projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Garabonciás Mûvészeti Iskola, Miskolc
2. Kazinczy Ferenc Általános és Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvû Iskola, Miskolc
3. Munkácsy Mihály Általános és Mûvészeti Iskola, Miskolc
4. Pattantyús Ábrahám Géza Általános és Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû Iskola, Miskolc
5. Széchenyi István Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Miskolc
6. Városi Pedagógiai Intézet, Miskolc
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió, Miskolc

Olyan, a tanuló személyiségének differenciált
fejlesztésére irányuló módszerek és eljárások
felkutatása, kidolgozása, kipróbálása, bemérése és terjesztése, amelyek
– eredményesen csökkenthetik az iskolai lemorzsolódást
– fokozhatják a tanulók iskolai munkájának és a
tanítási óráknak a hatékonyságát
segíthetik:
– az iskolai kudarcok feldolgozását, illetve
megelôzését
– a résztvevôk egészséges önbizalmának és
önértékelésének kialakulását,
– az élethosszig tartó tanulás megalapozását
Mindezek eredményeképpen:
– eredményesebbé válhat a tanulók személyiségének fejlôdése
– csökkenthetôk az iskolaváltással járó problémák
– körültekintôbbé válhat a tanulók pályaválasztása
– zökkenômentesebb lesz a munkába állásuk.
Lényeges, hogy a program végrehajtásában részt vevô iskolák tantestületei között is jó munkakapcsolat alakuljon ki. Ez eredményesebb középiskolai felkészítést, zökkenômentesebb iskolai átmenetet, a tanuló személyiségének hatékonyabb fejlesztését eredményezheti, hiszen magában hordozza az optimálishoz közeli egymásra
épülés lehetôségét.
A projekt tartalma:
A program két alappillére a hátránycsökkentés és a tehetségfejlesztés, a résztvevôkbôl összeállított, adott feladat megoldására szervezôdött munkacsoportok tevékenysége, és ezek koordinálása révén. Jelenleg 17 munkacsoportban több mint száz kolléga dolgozik a célkitûzések megvalósításán, a segítô és fejlesztô programok
összeállításán már túl vagyunk, jelenleg azok kipróbálása, folyamatos finomítása folyik. A véglegesítés és a tapasztalatokkal kiegészített nyilvánosságra hozás még elôttünk áll. (Az egyes munkacsoportokban a konzorcium minden tagja képviselteti magát. A csoportok vezetôi abból az intézménybôl kerültek ki, amelyikben az adott
témában a legtöbb tapasztalat gyûlt össze a pályázat indításáig.)
A projekt várható eredményei:
Elképzelésünk szerint a másfél éves munkafolyamat során a tanulók tevékenységében bekövetkezô mentális és
tanulástechnikai fejlôdés a részt vevô tanintézmények hétköznapjaiban markánsan megjelenne. A segítô programok – személyiségközpontúságukból és érdekességükbôl fakadóan – a célcsoporton kívül esô tanulói körökben is megfogalmazhatják ezen új technikákkal való megismerkedés igényét. (Eddigi tapasztalataink szerint a
diákok nyitottak a szakmailag igényes mentálhigiénés foglalkozásokra és képzésekre. A várakozásaink szerint
ilyen formában megmutatkozó tanulói igények jelenthetik azt a belsô hajtóerôt, amely a program intézményi továbbélésének motorja lehet.
A program megvalósulásának idôszakában a részt vevô tanintézmények mindegyikében megteremtôdhetnek,
erôsödhetnek a személyiségközpontú, segítô pedagógiai módszerek és szakmai programok szakmai-személyi
feltételei. Elsôsorban a programok kidolgozásában, végrehajtásában és értékelésében részt vevô kollégákra lehet számítani, de mellettük egyre nagyobb szerepet szánunk tanári felkészítô tréningeken résztvevôknek, akik
kezdetben a programok kidolgozóival együtt, késôbb önállóan is alkalmassá válhatnak a segítô tréningek vezetésére.
Véleményünk szerint a pályázati programunkban megfogalmazott koncepció több tekintetben is modellértékû
lehet. Egyrészt a különbözô típusú intézmények szerves együttmûködését példázza. Az együttmûködési háló
nem csupán az alapfokú és a középfokú intézményi együttmûködésre terjed ki, de mintát kínál a tanintézmények és a szakmai szolgáltató szervezet új típusú kapcsolatára, valamint az alapképzést folytató, illetve az általános tankötelezettségen kívüli képzést folytató közoktatási intézmény együttmûködésére is.

A tanulók középfokú iskolarendszerbe való sikeres bevonásának támogatása

„Alma mater” program a hátrányos helyzetû és tanulási
nehézségekkel küzdô tanulók tanulási és továbbtanulási
esélyeinek növelésére
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0059
A kedvezményezett neve: Eszterházy Károly Fôiskola
Gyakorló Általános Iskolája, Gimnáziuma és Szakközépiskolája,
3300 Eger, Barkóczy u. 5., tel.: 36/413-654
A konzorcium vezetôje: Eszterházy Károly Fôiskola Gyakorló
Általános Iskolája, Gimnáziuma és Szakközépiskolája, Eger;
Ivacs Ferenc projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola, Eger
2. Általános és Zeneiskola, Mátraderecske
3. Általános Iskola és Napköziotthon, Felsôtárkány
4. Általános Mûvelôdési Központ Általános Iskola,
Andornaktálya
5. Eszterházy Károly Fôiskola Neveléstudományi Tanszék
6. Eszterházy Károly Fôiskola Pszichológiai Intézet
7. Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete
8. Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda, Szomolya
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye,
Nógrád megye
A program megyénként 3–3 általánosban és 2–2 középiskolában kerül lebonyolításra.

– az iskolai kudarc és sikertelenség veszélyének kitett tanulók felderítése
– diagnosztikai módszerek kidolgozása, tanulói
felvitele, értékelése.
– az általános iskolai tanulók pályaválasztásának elemzése, egyéni pályaválasztási tanácsadás
– kérdôívek összeállítása, felvitele, kiértékelése,
tanácsadás
– a tanulók középiskolai beilleszkedési esélyeinek növelése. Egyéni és csoportos segítô programok kialakítása, a programhoz szükséges
eszközök kifejlesztése.
– egyéni beszélgetések, csoportfoglalkozások,
kortárssegítôk hálózatának kialakítása.
– az egyéni/csoportos fejlesztést igénylô tanulók felkészítését segítô tanárok kiválasztása és
felkészítése
– tanár-továbbképzési program
– a program próbakurzusának lebonyolítása
– a program iskolai szintû megvalósítása, eredmények értékelése.
A projekt tartalma:

Az Észak-magyarországi régió három megyéjébôl helyzetelemzés után 5–5–5 iskolában tervezzük a programot.
A menedzsment megyénként egy koordinátort választ, aki helyi szakember, megfelelô pedagógiai ismeretekkel
rendelkezik, jó kommunikációs készséggel bír, jól ismeri a helyi viszonyokat.
A koordinátorok helyzetelemzést végeznek szakértôk által kidolgozott tematika alapján.
Feltárják, elemzik, milyen problémákat, igényeket, javaslatokat fogalmaznak meg a programba bevont iskolákban:
– a tanulók
– a szülôk
– a pedagógusok.
Ezt követôen szakértôk bevonásával kerülnek kidolgozásra a hátrányos helyzetet és a tanulási nehézségeket
feltáró és kezelô programok, általános és középiskolákra:
– általános iskolás tanulók pályaválasztását elôsegítô program
– általános iskolás tanulók szülei számára tervezett program
– általános iskolai pedagógusok munkáját segítô program
– középiskolai tanulók beilleszkedését támogató program
– középiskolai kortárssegítô program
– középiskolai pedagógusok munkáját segítô program.
A programok célja a tanulók – elsôsorban a hátrányos helyzetû, és a tanulási nehézségekkel küzdô tanulók –
középfokú iskolarendszerbe való sikeres bevonásának támogatása.
A programok tematikájának kidolgozásával párhuzamosan a szakértôk kifejlesztik a programhoz szükséges
eszközöket is (pl. tanári segédkönyv, tanulói munkafüzet, CD-ROM stb.).
Hipotéziseinket alapul véve a következô programokat, eszközöket, és módszereket fejlesztjük és próbáljuk ki:
(ez módosulhat a tanulók, szülôk, pedagógusok javaslatai alapján).
1. Vizsgálati módszertár
Célja: a hátrányos helyzet és a tanulási nehézség korai feltárása és kezelése (1 év)
2. „Segítô” tréning általános iskolai pedagógusok számára
Cél: a pedagógusok felkészítése a tanulók továbbtanulásának segítésére 4x5 óra (20 óra)
3. Tájékoztató füzet szülôk részére
Cél: a szülôk informálása, bevonása gyermekük igényes pályaválasztásához (1 év)
4. „Útkeresô” tréning
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Cél: általános iskolai tanulók pályaválasztásának elôsegítése, értékeik, korlátaik, lehetôségeik megfogalmazása. 4x4 óra (20 óra)
5. „Merre tovább?” tréning
Cél: tanulók–szülôk–pedagógusok közös gondolkodása a továbbtanulásról 2x5 óra (10 óra)
6. „Beilleszkedô” tréning
Cél: a középiskolát kezdô tanulók segítése 4x5 óra (20 óra)
7. „Segítô” tréning középiskolai pedagógusok számára
Cél: a középiskolai pedagógusok felkészítése 4x5 óra (20 óra)
8. Bemutatkozó füzet
Cél: a középiskolába lépô tanulókat jellemzô füzet, melyet a tanuló, a szülô és az általános iskolai tanárok töltenek ki. (1 év)
9. „Kortárssegítô” tréning
Cél: a felsôbb éves középiskolai tanulók felkészítése a belépô tanulók segítségére 2x5 óra (10 óra)
10. „Tanácsadó” tréning
Cél: középiskolai tanárok képzése az egyéni és csoportos tanácsadási feladatok ellátására 4x5 óra (20 óra)
11. Az „Alma mater” pedagógus továbbképzô program akkreditáltatása
Cél: a kidolgozott, kipróbált eszközökkel ellátott program akkreditáltatásának elôkészítése.
A projekt várható eredményei:
Tanulók:
– a program sikeres megvalósítása esetén, csökken az iskolaváltáskor lemorzsolódó tanulók száma
– az egyénre szabott tanulási programok hatására kevesebb lesz az érintett populációban a tanulási kudarcot
elszenvedô tanuló
– az egyéni képességeknek adekvátabb pályaválasztás – sikerélmény – kitörési lehetôség
– könnyebb és zökkenômentesebb lesz a középiskolai beilleszkedés
Családok (szülôk):
– növekszik azok száma, akik egyenrangú, tenni akaró partnerként vesznek részt a gyermekük sorsának alakításában
– világos helyzetbe kerülnek gyermekük életútjának alakításához
Pedagógusok:
– új kompetenciák alakulnak ki a beilleszkedési és tanulási kudarcokkal küzdô tanulókkal való bánásmódban
– megalapozottabb pályaválasztási munka
– a középiskolába való beilleszkedést segítô kompetenciák elsajátítása
Iskolák:
– hatékony együttmûködés alakul ki az általános és középiskolák között
– lehetôséget teremt eddig fel nem térképezett helyzetek felismerésére és az ebbôl eredô új utak feltárására
– a középiskola könnyebben megismeri a tanulókat, így eredményesebb egyéni és csoportos fejlesztést tud
végrehajtani
– A projektben részt vevô intézmények tevékenységük eredményeként az „Alma mater” program bázisintézményeivé válnak.
– A menedzsment eddigi szakmai múltjából eredô tapasztalatait, elképzeléseit továbbfejleszti, az új körülményekre és kihívásokra készülô programmal

Pályaválasztás és pályaorientáció

A HU0008-02 program keretében támogatott projektek – 3. alprojekt
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

A 3. alprojekt keretében támogatott projektek

Perseus-szám
HU0008-02-01-0041

A kedvezményezett neve
Békés Megyei Munkaügyi Központ

HU0008-02-01-0073

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Munkaügyi Központ

HU0008-02-01-0074

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Munkaügyi Központ

A projekt címe
Támogatás EUR
A Dél-Alföldi Regionális
426 400
Pályaválasztási és Pályaorientációs
Tanácsadó Hálózat létrehozása
„FORRÁS” Pályaválasztási
453 050
és pályaorientációs tanácsadási
regionális kísérleti projekt
Szelet a vitorlába!
453 050
Észak-alföldi regionális
pályaválasztási és pályaorientációs
hálózat kiépítése

Pályaválasztás és pályaorientáció

A Dél-alföldi Regionális Pályaválasztási és Pályaorientációs
Tanácsadó Hálózat létrehozása
A projekt célja:
A Dél-alföldi Regionális Pályaválasztási és Pályaorientációs Tanácsadó Hálózat létrehozása
– A pályaválasztási, pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadást támogató információs portál létrehozása
– A pályaválasztás és pályakorrekció segítése
pályainformációs, tanácsadói szolgáltató hálózat kialakításával és a pályaválasztással foglalkozó szakemberek továbbképzésével
A projekt tartalma:
1. A tanácsadás alapját képezô internet-alapú
pályaválasztási, pályaorientációs és pályakorrekciós
információs-bázis
létrehozása,
amelybôl a pályaválasztást segítô összes információ elérhetô és hozzáférhetô a célcsoport
minden tagja számára
2. Olyan pályaválasztást segítô programcsomag kidolgozása, amely a pályatervezési, pályadöntési folyamat lehetséges lépéseit modellezi, egy programcsomag keretei között integrálja mindazokat a szempontokat, amelyek
megalapozott pályadöntés kialakításában szerepet játszanak.
3. Számítógéppel támogatott pályaérdeklôdési
kérdôív kidolgozása
4. A meglévô pályaválasztási tanácsadó hálózat
bôvítése, 25 komplex pályainformációs tanácsadó pont, PIT-pont kialakítása.
5. A szolgáltatáshoz kapcsolódó képzés és továbbképzés, speciális képzési programok tananyagainak kidolgozása, képzések lebonyolítása

Perseus-szám: HU0008-02-01-0041
A kedvezményezett neve: A Dél-alföldi Regionális Pályaválasztási és Pályaorientációs Tanácsadó Hálózat létrehozására
megalakult – a Békés Megyei Munkaügyi Központ által vezetett
– konzorcium
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6., tel.: 66/444-211
A konzorcium vezetôje: Békés Megyei Munkaügyi Központ,
Békéscsaba; Tamásné Lehoczki Aranka projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium
2. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
3. Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ
4. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
5. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete
6. Békés Megyei Agrárkamara
7. Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ
8. Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
9. Békés Megyei Munkaügyi Központ
10. Békés Megyei Önkormányzat
11. Békéscsabai Regionális Munkaerôfejlesztô és Képzô
Központ
12. Békés-Megye Képviselô-testülete Munkácsy Mihály Középiskolája és Szakképzô Intézete
13. Csongrád Megye Önkormányzata
14. Csongrád Megyei Agrárkamara
15. Csongrád Megyei Munkaügyi Központ
16. Csongrád Megyei Önkormányzat Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola, Szakiskola
17. Kecskeméti Regionális Munkaerôfejlesztô és Képzô
Központ
18. Magyarországi Németek Általános Mûvelôdési Központja
19. Petôfi Utcai Általános Iskola
20. Rendezvényház Csongrád Megyei Pedagógiai és
Közmûvelôdési Kht.
21. Szegedi Tudományegyetem
22. Tisza Lajos Könnyûipari Szakközépiskola
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió

A projekt várható eredményei:
A célcsoport helyzete jelentôsen javul:
– Információval való ellátottságuk nô
– Önállóságuk, aktív részvételük, felelôsségtudatuk nô a pályaválasztási döntés meghozatalában
– Érvényesül az életút szemlélet
– A pályaválasztási döntés megalapozottabbá válik, amelynek következtében kevesebben válnak munkanélkülivé.
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

„FORRÁS” Pályaválasztási és pályaorientációs
tanácsadási regionális kísérleti projekt
A projekt célja:
– Regionális szintû pályaválasztási és pályaorientációs és tanácsadási hálózat kiépítése és
fejlesztése
– Széleskörû informálódási lehetôség és egyénre szabott tanácsadási szolgáltatás biztosítása
a célcsoport tagjai számára
– Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád
megye és kistérségei gazdasági, munkaerôpiaci sajátosságainak, területfejlesztési célkitûzéseinek figyelembevétele a szolgáltatások
nyújtásánál
– Folyamatos és tartalmas partneri együttmûködéssel a pályaválasztást segítô folyamat
egységes szolgáltatási rendszerbe foglalása

A projekt konkrét célkitûzései:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0073
A kedvezményezett neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Munkaügyi Központ által vezetett konzorcium,
3525 Miskolc, Városház tér 1., tel.: 46/ 322-011
A konzorcium vezetôje: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Munkaügyi Központ, Miskolc; Bokor Sándor projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, Miskolc
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
4. Észak-magyarországi Regionális Munkaerô-fejlesztési és
Átképzô Központ, Miskolc
5. Eszterházy Károly Fôiskola, Eger
6. Heves Megyei Munkaügyi Központ, Eger
7. Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Eger
8. Heves Megyei Önkormányzat, Eger
9. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
10. Nógrád Megyei Munkaügyi Központ, Salgótartján
11. Nógrád Megyei Önkormányzat, Salgótarján
12. Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai-Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján
13. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió

– Régiós szintû internetes honlap, illetve egységes információs bázis kifejlesztése, széleskörû
hozzáférési lehetôség biztosítása,
– A jelenlegi szolgáltatási és tanácsadási bázisok szakmai munkájának összehangolása,
– A kistérségek számával azonos (23) tanácsadó pont kialakítása,
– Speciális tananyagfejlesztés, 300 pedagógus és tanácsadó kiképzése,
– Az iskolákban folyó és a felnôttek részére biztosított tanácsadás szervezettebbé és tartalmasabbá tétele,
– A tevékenység népszerûsítése, ismertté tétele, igénybevételének fokozatos szélesítése.

A projekt tartalma:
A projekt által megcélzott tevékenységek strukturált bemutatása
I. Információs bázis fejlesztése és frissítése
1. Helyzetfelmérés, elemzô és javaslattevô tanulmány készítése
2. Információfejlesztési koncepció és rendszerterv összeállítása
3. Internetes honlap kifejlesztése és beüzemelése
4. Regionális szintû számítógépes információs bázis kiépítése, adatfeltöltés
5. Internetes információs rendszer folyamatos mûködtetése, az adatok frissítése,
interaktív levelezés
II. Az információs rendszerek összehangolása
1. A meglévô információbázisok elemeinek összehangolása és fejlesztése
2. A különbözô információbázisok tartalmi összehangolása
III. A szolgáltatások fejlesztése
1. Helyzetfelmérô és elemzô tanulmány készítése
2. Külföldi élenjáró módszerek tanulmányozása
3. Fejlesztési terv összeállítása
4. Tanácsadási szolgáltatási pontok hálózatának fejlesztése
5. Innovatív jellegû új szolgáltatási módszerek és formák kidolgozása
(8 oktatási intézmény, 3 munkaügyi kirendeltség és az ÉRÁK modellkísérlete)
6. Az iskolákban folyó pályaválasztás tartalmának és színvonalának fejlesztése
7. A felnôtt korúak részére nyújtott tanácsadási szolgáltatások fejlesztése
IV. A szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó képzés és továbbképzés
1. A moduláris jellegû, új tananyagok kifejlesztésével kapcsolatos
szakmai igények meghatározása
2. A moduláris kísérleti anyagok kifejlesztése és jóváhagyása
3. 300 pedagógus és tanácsadó személy kiképzése

A tevékenységbe bevont
konzorciumi tagok *
a, b, c, e
a, b, c, h
a, h
a, b, c, e, f, g, i
a, g, 9

a, b, c, e, d
a, b, c, e, d
a, b, c, e, d
h
a, b, c, e, d
a, b, c, e, d
a, b, c, d, k
j, e, i
a, b, c, d
e, l, g
l, a, 7
l

Pályaválasztás és pályaorientáció

A projekt által megcélzott tevékenységek strukturált bemutatása
V. A szolgáltatás népszerûsítése, PR-tevékenység
1. A projekt céljait, tartalmi elemzést és elônyeit bemutató ismertetô anyagok
és a terjesztési, népszerûsítési rendszer kidolgozása
2. A szolgáltatásokat igénybe vevô ügyfelek minél szélesebb körû bevonását segítô
módszerek és eljárások kidolgozása
3. Regionális és megyei szintû PR-tervek elkészítése
4. Az ismertetô, népszerûsítô PR-tevékenységek beindítása és folyamatos biztosítása
5. Regionális szintû szakmai konferencia szervezése
VI. Regionális szintû monitoring
1. A folyamatos nyomon követés rendszerének és módszereinek kidolgozása
2. A projekt elôrehaladásának rendszeres idôközönkénti értékelése
3. Félidôs szakmai tanulmány készítése
4. A szolgáltatások igénybevételét folyamatosan mérô monitoringrendszer mûködtetése
5. A szolgáltatások minôségének és hozzáférhetôségének értékelése
6. Komplex zárótanulmány és kiadvány készítése

A tevékenységbe bevont
konzorciumi tagok *
a, b, c, e, f, j, m
a, b, c, e,
a, b, c
a, b, c
a, h
a, h
a, h
a, b, c, g
a, b, c, h, i
g, a, h
a, b, c, g

* a= Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ, b= Heves Megyei Munkaügyi Központ, c= Nógrád Megyei Munkaügyi Központ, d= Észak-magyarországi Regionális Munkaerôfejlesztô és Átképzô Központ, e= Megyei Pedagógiai Intézetek,
f= önkormányzatok, g= külsô szervezet, szakértôk, h=Konzorciumi tanács tagjai, i= iskolák, j= iskola enntartó önkormányzatok, k= 8 modell iskola, l= Eszterházy Károly Fôiskola, Eger, m= civil szervezetek

A projekt várható eredményei:
– Megalapozottabb és reálisabb pályaválasztás, illetve pályakorrekció
– Kisebb iskolai lemorzsolódások
– Magasabb elhelyezkedési arány, a munkanélküliségre gyakorolt kedvezô hatás,
– A képzésre fordítható kiadások költségtakarékosabb és ésszerûbb felhasználása,
– A képességekkel és az érdeklôdéssel jobban összhangban lévô pályaválasztás esetén magasabb munkahelyi munkateljesítmények,
– Szemléletformálás, az egész életen át tartó tanulás szükségességének elfogadtatása, az egyén életpályára
való felkészülés eredményesebb elôsegítése,
– A pályázó és együttmûködô partnerek menedzsment kapacitásának és szakmai kompetenciájának fejlôdése,
felkészülés a jövôbeni ESZA típusú programok sikerek megvalósítására,
– Az új módszerek és szolgáltatási formák fokozatos beépítése az iskolai és felnôttképzési tanácsadási munkába,
– A kifejlesztett új tananyagok széleskörû hasznosítása,
– A kiképzett 300 pedagógus és szakértô multiplikatív tevékenysége,
– Az innovatív modellkísérletek tapasztalatainak és eredményeinek széleskörû megismertetése
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

„Szelet a vitorlába!” – Észak-alföldi Regionális Pályaválasztási
és Pályaorientációs Hálózat kiépítése
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0074
A kedvezményezett neve: Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Munkaügyi Központ,
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 6/8., tel.: 56/373-233
A konzorcium vezetôje: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Munkaügyi Központ, Szolnok, Lovas Ferencné projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Debreceni Regionális Munkaerôfejlesztô és Képzô Központ
2. Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ
3. Nyíregyházi Regionális Munkaerôfejlesztô és Képzô
Központ
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió

Hosszú távú célkitûzések:
– A pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadói rendszer – mint elsôdleges prevenciós
eszköz – regionális szintû hatékony mûködéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint ennek segítségével a munkaerô-piaci kereslet és kínálat összhangjának elôsegítése.
– A régió munkaerô-piaci hátrányainak mérséklése, a foglakoztathatóság növelése.
Rövid távú célkitûzések:
– A pályaválasztási, pályamódosítási döntés
meghozatalához szükséges információk biztosítása regionális információs rendszer létrehozása révén.
– A pályaválasztást, átképzést és az elhelyezkedést segítô szolgáltatások (egyéni tanácsadás, csoportos foglakozás) fejlesztése.
– A régióban dolgozó pedagógusok és pályaválasztási szakemberek számára elméleti és gyakorlati ismereteket biztosító képzés megvalósítása.
A projekt tartalma:
– Regionális Pályainformációs Centrum létrehozása Szolnokon a FIT-re építve.
– Regionális pályaválasztási és pályaorientációs hálózat kiépítése 3 (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg) megyében.
– Régiós szintû, internet elérésû információs rendszer kialakítása, amely a régió iskolarendszerû és iskolarendszeren kívüli képzéseire vonatkozó adatokat és munkaerô-piaci információkat tartalmaz.
– Pedagógusok, pályaválasztási szakemberek képzésének megvalósítása.
– Tanácsadás nyújtása egyéni és csoportos formában a tanulók, a pályakezdôk és a tartósan munkanélküliek
részére.
– PR-tevékenység keretében a kiépülô szolgáltatások népszerûsítése.
– A pályázatban vállalt feladatok megvalósítását nyomon követô monitoring tevékenység biztosítása.
A projekt várható eredményei:
– Interneten elérhetô információs rendszer, képzésekre vonatkozó adatokkal és munkaerô-piaci információkkal.
– 300 fô pedagógus és pályaválasztási szakember képzése a régióban, a megszerzett ismeretek gyakorlatban
történô alkalmazása.
– A pedagógusok és szakemberek számára a pályaorientáció és munkaerô-piaci ismereteket ötvözô kézikönyv
elkészítése.
– Pályakezdôk és tartósan munkanélküliek számára az elhelyezkedést segítô csoportos önmenedzselési program kidolgozása és megtartása.
– 1200 fô Interneten történô információkeresése.
– Új, az informatika által biztosított (chateléses, WEB-kamerás) tanácsadási formák bevezetése kísérleti jelleggel.

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó
tanulás lehetôségeinek javítása

A HU0008-02 program keretében támogatott projektek – 4. alprojekt
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

A 4. alprojekt keretében támogatott projektek
Perseus-szám
HU0008-02-01-0001

HU0008-02-01-0003

A kedvezményezett neve
Debreceni Egyetem Lifelong
Learning Központ
Debreceni Egyetem Lifelong
Learning Központ

HU0008-02-01-0004

Nyíregyházi Fôiskola

HU0008-02-01-0005

HU0008-02-01-0014

Debreceni Egyetem Lifelong
Learning Központ
Debreceni Egyetem Lifelong
Learning Központ
Debreceni Egyetem Lifelong
Learning Központ
Nyíregyházi Fôiskola

HU0008-02-01-0015

Nyíregyházi Fôiskola

HU0008-02-01-0016

Nyíregyházi Fôiskola

HU0008-02-01-0017

Nyíregyházi Fôiskola

HU0008-02-01-0020
HU0008-02-01-0022
HU0008-02-01-0023

Debreceni Egyetem Lifelong
Learning Központ
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem

HU0008-02-01-0024

Szegedi Tudományegyetem

HU0008-02-01-0025

Szegedi Tudományegyetem

HU0008-02-01-0026
HU0008-02-01-0029
HU0008-02-01-0030
HU0008-02-01-0031
HU0008-02-01-0037

Tessedik Sámuel Fôiskola
Tessedik Sámuel Fôiskola
Tessedik Sámuel Fôiskola
Tessedik Sámuel Fôiskola
Szegedi Tudományegyetem

HU0008-02-01-0042

HU0008-02-01-0044
HU0008-02-01-0045
HU0008-02-01-0046

Eötvös József Fôiskola Továbbképzési
és Távoktatási Központja
Eötvös József Fôiskola Továbbképzési
és Távoktatási Központja
Kecskeméti Fôiskola
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem

HU0008-02-01-0047

Szegedi Tudományegyetem

HU0008-02-01-0006
HU0008-02-01-0007

HU0008-02-01-0043

A projekt címe
Támogatás EUR
Köz- és szakigazgatási szervezeti
35 000
informatikai felhasználó képzés
Új trendek az egészségügyi szakdolgozók
60 000
kompetenciájában; Kliens-oktató
egészségfejlesztô szakemberképzés.
Kompetenciaalapú gyakorlatorientált
60 000
informatika továbbképzés a Nyíregyházi Fôiskolán
Hatékony vagyongazdálkodás a régióban
40 000
Vezetôi készség, kompetencia kialakítás
és fejlesztés
Vállalkozások felhasználó-orientált informatikai
humán erôforrás fejlesztése
Kompetenciaalapú gyógypedagógiai képzés
és továbbképzés
Kompetenciaalapú képzési program
a személyes hatékonyság fejlesztésére
a kommunikációban
Public relations asszisztens szakemberek
kompetenciaalapú képzése
Minôségirányítási kompetenciaalapú
felnôttképzés mezôgazdasági és ipari
kis- és középvállalkozások számára
Felsôfokú elektronikai és általános
méréstechnikai szakképzés
Minôségmenedzsment az élelmiszeriparban
Térinformatika döntéselôkészítôknek
és döntéshozóknak
Informatikai, szervezési és kommunikációs
készségek az Európai Unióban
Szociális asszisztens (középfokú) szakképzés
hátrányos helyzetû, elsôsorban roma fiataloknak
Európai uniós munkaerôpiaci kompetenciák
Épületek hôszigetelése
Külterületen élôk személyi segítôi
Informatikai reklámgrafikus, web-tervezô
Klinikai mikrobiológiai ismeretek széles körû
alkalmazása az infekciós kórképek
diagnosztikájában és terápiájában
Szociális tanácsadók képzése

60 000
33 000
40 000
39 999

40 000
21 810

40 000
40 000
32 400
40 000
40 000
39 826
40 000
40 000
49 900
39 896

40 000

Halastavak, horgászvizek, haltenyésztés

40 000

Európai hegesztô
Kis- és középvállalkozások fejlesztése
Egészségügyi gazdálkodási, vezetési
és menedzsment ismeretek szellemi s
zabadfoglalkozású, orvosok és orvos
vezetôk számára
A kisebbségi koordinátorok pedagógusszakvizsga-képzési programjának kidolgozása

40 000
40 000
33 765

39 938

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

Perseus-szám
HU0008-02-01-0060

HU0008-02-01-0067

A kedvezményezett neve
Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ
Eszterházy Károly Fôiskola

HU0008-02-01-0068

Eszterházy Károly Fôiskola

HU0008-02-01-0069

Eszterházy Károly Fôiskola

HU0008-02-01-0070

Eszterházy Károly Fôiskola

HU0008-02-01-0071

Miskolci Egyetem
Észak-magyarországi Regionális
Távoktatási Központ

HU0008-02-01-0061
HU0008-02-01-0062
HU0008-02-01-0063
HU0008-02-01-0064
HU0008-02-01-0065
HU0008-02-01-0066

A projekt címe
Optomechatronikai felnôttképzés
Moduláris Tervezés-informatika tanfolyam
mûszakiaknak
Korszerû fémipari felületkezelési
és hulladékgazdálkodási módszerek
Informatikai kompetenciák fejlesztése
az e-társadalom munkaerôpiaci igényeihez
Kisvállalati menedzserképzés
az Észak-magyarországi régióban
Térinformatika és CAD
szakmai ismeretek
Ellátási lánc menedzsment
- globális logisztika
Közpolitikai szakértôk – mint
a regionális fejlesztés katalizátorai
A térinformatika és a távérzékelés alkalmazása
a kisrégiós turisztikai fejlesztésekben
Az „Üzleti kommunikációs készségfejlesztés,
különös tekintettel az idegenforgalmi
szolgáltatásokra” címû kompetenciaalapú
kurzus elôkészítését és megvalósítását
célzó projekt
Környezetvizsgálati szakreferens képzési
program kidolgozása és beindítása
Korszerû mûszaki ismeretek angolul

Támogatás EUR
39 344
39 971
39 996
34 600
40 000
50 000
40 000
39 940
27 000
35 991

39 600
60 000
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

Köz- és szakigazgatási informatikai felhasználó képzés
A projekt célja:
A középfokú, felsôfokú képzésbôl kikerülô, valamint már a köz- és szakigazgatásban dolgozó
munkavállalók informatikai tudásának fejlesztése. Olyan képzést szándékozunk indítani, amely
lehetôvé teszi az informatikai jártasságban
meglévô hiányosságok pótlását.
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0001
A kedvezményezett neve: Debreceni Egyetem
Lifelong Learning Központ
4032 Debrecen, Böszörményi út 138., tel.: 52/508-328
A konzorcium vezetôje: Debreceni Egyetem Agrárgazdasági
és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági és Agrárinformatikai tanszék;
Dr. Herdon Miklós projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Észak-alföldi Teleház Szövetség
2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
3. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ
A projekt megvalósításának helye: Hajdú-Bihar megye,
Szabolcs Szatmár Bereg megye, Debrecen város

1. Célcsoport igényeinek meghatározása
HBMO, TSzÉA
2. Kompetenciaalapú, modulrendszerû tananyag- és módszertan fejlesztés DE, HBMO IK
3. Véleményeztetés, HBMO, TSzÉA, külsô szakértôk
4. Képzések meghirdetése HBMO, TSzÉA,
5. Képzés (pilot-program) DE
6. Értékelés, elemzés, tanulmány, HBMO, TszÉA
A projekt várható eredményei:

– A régió szak- és közigazgatási szervei informatikai ellátottságának reprezentatív felmérése
– A három célcsoportra (ügykezelô, ügyintézô, vezetô) kompetenciaalapú, modulrendszerû tananyag és módszertani leírás készül el
– Projekt eredményeinek publikálása, mely széles körben hozzáférhetô lesz
– Elôször a képzés tartalmi oldalának meghatározásakor összegyûjtött igények vizsgálatának tapasztalatai
alapján készül egy elemzô tanulmány, amelyet a régió oktatással foglalkozó intézményei mellett az érintett szegmensben megtalálható köz- illetve szakigazgatási szervek is hasznosíthatnak.
– Az ennek a tanulmánynak a tapasztalatai alapján elkészülô tanterv is publikálásra kerül, amely moduláris jellegénél fogva további képzési programok kidolgozásakor szolgálhat alapként.
– Az oktatási anyag csak elektronikus formában készül el (CD-ROM, hálózati formában).
– A módszertani útmutatónak és az egyéni felkészülést segítô kiegészítô anyagoknak lesz nyomtatott változata is.

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

Új trendek az egészségügyi szakdolgozók kompetenciájában
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0003
A kedvezményezett neve: Debreceni Egyetem
Lifelong Learning Központ
4032 Debrecen, Böszörményi út 138., tel.: 52/508-328
A konzorcium vezetôje: Debreceni Egyetem,
Egészségügyi Fôiskolai Kar
4400 Nyíregyháza. Sóstói u. 2., tel: 42/404-411;
Papp Katalin projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. ÁNTSZ, Debrecen
2. ÁNTSZ, Miskolc
3. ÁNTSZ, Nyíregyháza
4. Egészségügyi Szakképzô és Továbbképzô Intézet,
Budapest
5. Hetényi Géza Kórház, Szolnok
6. Jósa András Kórház, Nyíregyháza
7. Kenézi Gyula Kórház, Debrecen
8. Markoth Ferenc Kórház, Eger
9. Megyei Kórház, Miskolc
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió

– a képzésben részt vevô hallgatók a bôvebb
kompetenciák alkalmazásához kapjanak megfelelô pedagógia, pszichológia, etikai, jogi ismereteket, kommunikációs tréningek során elsajátított készségeket és technikákat
– olyan ismeretekkel, készségekkel, képességekkel rendelkezô egészségügyi szakdolgozók
kibocsátása, akik releváns szerepet vállalnak a
régió lakosságának tájékoztatásában a szûrôvizsgálatok fontosságának ismeretében, és ezáltal a szekunder prevenció költséghatékonysága kimutathatóvá válik
– a képzést követôen legyen képes szakképzettségének megfelelôen részt venni az egészségügyi és/vagy szociális ellátás valamennyi
szintjén a megelôzô, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munka folyamatában
– együttmûködni az egészségügyi és szociális szolgáltatások egészének tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában és az ilyen jellegû munkák értékelésében.
A projekt tartalma:
–
–
–
–
–

3 modulból álló képzés, három helyszínen való megvalósítása
a képzéshez tartozó jegyzet elkészítése (kb. összesen 500 oldal)
egy CD és egy papíralapú változatot a résztvevôk rendelkezésére bocsátani
300 órás képzés, 150 óra elmélet + 150 óra gyakorlat
modulzáróvizsgák és záróvizsga lebonyolítása

A projekt várható eredményei:
– a három helyszínen három csoportban legalább 60 egészségügyi szakdolgozó meglévô kompetenciáit bôvítô
tanúsítvány átadása
– a képzéshez jegyzet elkészítése.
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

Kompetenciaalapú, gyakorlatorientált informatikai továbbképzés
a Nyíregyházi Fôiskolán (fôpályázat)
/ Debrecenben / Kisvárdán (mellékpályázatok)
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0004
A kedvezményezett neve: Nyíregyházi Fôiskola,
Képzési és Továbbképzési Intézet
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b, tel.: 42/402-488
A konzorcium vezetôje: Nyíregyházi Fôiskola,
Képzési és Továbbképzési Intézet;
Dr. Jeney István projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. EURO Szakiskola és Szakközépiskola
2. Nyírvidék Térségi Fejlesztési Egyesület
3. II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye,
Nyíregyháza, Kisvárda, Debrecen

– Egy olyan informatikai továbbképzés biztosítása, amely növeli a regionális gazdaság idôszerû
igényeihez, a gazdaságfejlesztés célkitûzéseihez igazodó képzési kínálatot.
– A képzés során megerôsödik a már meglévô,
és bôvül a még meg nem lévô képzési és gazdasági szféra közötti kapcsolat, amelyik várhatóan
egy folyamatos együttmûködést segít elô.
– A projekt összeállításában szem elôtt tartottuk,
hogy a gazdaságfejlesztés célkitûzései (pl. döntés-elôkészítô módszerek, hálózati ismeretek
stb.) érvényre jussanak.
– Az informatika tudomány naprakész – keretrendszerû – szoftverorientált ismereteinek az EU-s elvárásoknak is
megfelelô átadása régiónk frissen végzett, és informatikát nap mint nap alkalmazó diplomásainak.
– Egy 310 órás kompetencialapú szoftverorientált, naprakész ismereteket tartalmazó informatikai képzési program kifejlesztése, amely eleget tesz a következôknek:
– az ECDL hét modulját magában foglalja, de attól sokkal mélyebb ismereteket tartalmaz,
– tükrözik a regionális gazdaságfejlesztés konkrét elvárásait,
– helyet kap a régió oktatási intézményeiben,
– az internet segítségével hozzáférhetôek a képzéssel foglalkozó intézmények számára,
– moduláris felépítésû,
– akkreditálása a próbakurzus után válik esedékessé.
A projekt tartalma:
A tevékenység fô programelemei a következôk:
1. Elôkészületi munka
2. A képzés modulrendszerû kidolgozása (Ez az elem képezi a tevékenység magvát)
3. Szakmai tanácskozások – több alkalommal – megbeszélések, a próbaképzés teljes elôkészítése.
4. Próbaképzés
5. Zárókonferencia, disszemináció
6. Projekt koordinálása, menedzselése
A projekt várható eredményei:
Az elsô célcsoport – a frissen diplomázottak köre – helyzetén úgy fog javítani, hogy növelni fogja munkaerôpiaci
esélyeiket.
Az itt szerzett tudást összekapcsolva az alapvégzettségével a leendô munkahelyén sokkal hasznosabb – a számítástechnika lehetôségeit kihasználó – munkaerôvé válik.
A másik célcsoportnak lehetôsége lesz arra, hogy a meglévô számítástechnikai tudását felfrissítse és a mai kor
igényeihez igazítsa.
– A projekt során nô az informatikai oktatás új eredményeinek oktatásában való jártasság. A tapasztalatokat újra visszaültethetjük az oktatásba.
– A projektben részt vevô konzorciumi tagok együttmûködési készsége nô.
– A projekt során nô az alkalmazott gyakorlati módszerek megjelentetése a fôiskolai képzésben.
A projektben feltárt elméleti tartalmakat a Nyíregyházi Fôiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karán az
informatikaoktatásban részt vevô hallgatók képzésében is alkalmazni kívánjuk.
A pályázó szakmai kompetenciája nagymértékben fejlôdik a pályázat elnyerésével, hiszen a pályázó
– kénytelen lépést tartani a számítástechnika fejlôdésével, mivel tanúsítványai és a pályázat ezt várják el tôle.
–a szakértôkkel – a szakma csúcsán elhelyezkedô emberekkel – való kapcsolat, beszélgetések, konferenciák
Workshoppal fejlesztik a szakmai kompetenciát.
– a segédletek írása a naprakész tudást kell, hogy tükrözzék.

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

Hatékony vagyongazdálkodás a régióban
A projekt célja:
Az Észak-alföldi régióban a képzett munkaerô
megteremtése, megtartása, valamint a gazdasági szerkezet átalakítása érdekében olyan
képzési program kidolgozása, melynek keretében középfokú és felsôfokú végzettséggel rendelkezôk elsajátíthatják a vagyonnal való gazdálkodás hatékony módját és módszereit. Célunk továbbá olyan készségek és kompetenciák
kialakítása, fejlesztése, amelyek hozzájárulnak
a munkaerôpiacon való sikeres részvételhez.

Perseus-szám: HU0008-02-01-0005
A kedvezményezett neve: Debreceni Egyetem –
Lifelong Learning Központ,
4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 52/508-328
A konzorcium vezetôje: Debreceni Egyetem –
Lifelong Learning Központ, Prof. Dr. Nagy János projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Debreceni Regionális Munkaerôfejlesztô és Képzô Központ
2. MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos
Intézetének Debreceni Osztálya
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió,
Debrecen

A projekt tartalma:
A projekt keretében olyan képzési program kidolgozása a cél, melynek eredményeként elérhetô, hogy a régióban a jelenleg és a jövôben vagyongazdálkodással foglalkozó munkavállalók, mint képzett munkaerôk
szakszerûen, nagyobb hatékonysággal végezzék feladataikat, ezzel is segítve a térségek felzárkózását, a gazdasági szerkezet átalakulását. A képzési program kidolgozásával és a képzések megvalósításával erôsíthetô a
Debreceni Egyetem és az Észak-alföldi régió gazdasági szervezetei közötti kapcsolat. A program sikeres megvalósítása megalapozhatja a képzések folyamatos fenntartását, a folyamatos együttmûködést a gazdasági szféra szereplôivel. Ezáltal erôsödik az egyetem szerepe a felnôtt- és továbbképzések területén. A program tantárgycsoportjai önállóan is alkalmasak arra, hogy egy-egy rövid ciklusú képzés tananyagául szolgáljanak. A
négy tervezett tantárgycsoport együttesen megfelel annak a követelménynek, hogy a vagyongazdálkodás kompetenciaalapú komplex tananyagát adja, mellyel megteremtôdik az a képzett munkaerô, mely képes lesz a régió vagyonának hatékony és gazdaságos mûködtetésére. A képzési program kidolgozásánál célként fogalmaztuk meg, hogy a kifejlesztett tananyagok mind színvonalukban, mind tartalmukban alkalmas legyen felsôfokú
„lifelong learning” kurzusok akkreditálására is. Célunk továbbá az is, hogy ennek a tananyagnak és oktatási
módszernek a továbbfejlesztésével eleget tegyünk annak a társadalmi elvárásnak is, hogy a magyar
felsôoktatásban is jelenjen meg a vagyongazdálkodási menedzserképzés, mivel az optimalizált portfóliók
mûködtetése komplex szaktudást igényel. A program a támogatás megszûnését követôen is fenntartható lesz,
mert a vagyonnal rendelkezô és azt mûködtetô gazdálkodó szervezetek a jövôben ennek a szakképzettségnek
megszerzéséhez kötik a vagyongazdálkodó munkakör betöltését.
A projekt várható eredményei:
– A távoktatás felmérése, fejlesztése az Észak-alföldi régióban
– Az információs társadalom kialakításának lehetôségi a Lifelong Learning prioritásainak vonatkozásában, nyitási lehetôségek a gazdasági élet gyakorlatában az Észak-alföldi régió területén – szakmai tanulmány és zárójelentés elkészítése
– Interneten elérhetô szakképzési és munkaerô-piaci forrástérkép elkészítése az Észak-alföldi régióban
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

Vezetôi készség, kompetencia kialakítás és fejlesztés
A projekt célja:
Olyan oktatási program kidolgozása a cél, melynek révén a friss diplomás felsôfokú mezôgazdasági végzettségû szakemberek vezetôvé válásának folyamata eredményesen támogatható,
lerövidíthetô. Célunk továbbá olyan vezetôi
készségek és kompetenciák kialakítása, fejlesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerôpiacon
való sikeres részvételhez. Az általunk kidolgozott képzési program biztosítja az élethosszig
tartó tanulás folyamatában a piaci igények,
szükségletek kielégítését, hogy hosszú távon alkalmas legyen a mezôgazdasági szakemberek
vezetési ismereteinek folyamatos szintentartására, megújítására.

Perseus-szám: HU0008-02-01-0006
A kedvezményezett neve: Debreceni Egyetem
Agrártudományi Centrum, Agrárgazdaságtani és
Vidékfejlesztési Kar, Vezetéstudományi Tanszék,
4032 Debrecen, Böszörményi u. 138., tel.: 52/ 414-329
A konzorcium vezetôje: Debreceni Egyetem
Lifelong Learning Központ; Dr. Berde Csaba projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. FVM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földmûvelésügyi Hivatal
2. Hajdú-Bihar Megyei APEH Igazgatósága
3. Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ
4. Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete
5. PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítô Alapítvány
6. Realinvest 91 Kft.
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió:,
Hajdú-Bihar megye, Debrecen; Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Szolnok; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza

A projekt tartalma:
Négy oktatási modul: „Vezetéselméleti”, a „Vezetéspszichológiai”, „Esettanulmányi” és „Tréning” tananyagának
kifejlesztése, módszertanának kidolgozása, az oktatási anyagok elôállítása és a képzések megvalósítása.
Megnevezés
1. vezetéselmélet
2. vezetéspszichológia
3. esettanulmány
4. tréning-modul

tartalma: általános részmodul
szakterületi részmodul
tartalma: esettanulmány készítés és elemzés részmodul
kommunikációs részmodul
tartalma: vezetôi készségfejlesztési részmodul
önmenedzselési részmodul

A projekt várható eredményei:
– a tananyagfejlesztés és az oktatási anyagok összeállítása, a modulok, oktatási anyagainak könyvformában való egységes megjelenése,
– a tananyag felnôttképzési programként való akkreditálása,
– az oktatási program minél szélesebb körben való megismertetése (PR, internetes tájékoztató, propagandaanyagok),
– a képzés három képzési helyen való sikeres megtartása,
– az üzleti alapú fenntarthatóság alapjainak megteremtése.

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

Vállalkozások felhasználó-orientált informatikai
humán erôforrás fejlesztése
A projekt célja:
Olyan kompetenciaalapú szakképzési oktatási
módszertani csomag kidolgozása és bevezetése, amely a kis- és középvállalkozások irodaiadminisztratív, valamint információs és kommunikációs technológiákat alkalmazó területein
dolgozók, illetve pályakezdôk számára megteremti az információ-technológia és a kommunikációs rendszerek legkorszerûbb eszközeinek
és módszereinek magas szintû alkalmazói képességét.
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0007
A kedvezményezett neve: Debreceni Egyetem
Lifelong Learning Központ
4032 Debrecen, Böszörményi út 138., tel.: 52/508-328
A konzorcium vezetôje: Debreceni Egyetem Agrárgazdasági
és Vidékfejlesztési Kar, Gazdasági és Agrárinformatikai
tanszék; Dr. Herdon Miklós projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
2. Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ
3. Debreceni Logisztikai Park és Ipari Központ Kft.
4. Debreceni Regionális Munkaerôfejlesztô és Képzô Központ
5. Észak-alföldi Teleház Szövetség
6. Gazdasági és Agrárinformatikai tanszék
7. Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
8. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Ismeretterjesztô
Társulat
9. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió

Elemzések: a munkáltatói és munkavállalói igényeinek meghatározása
Foglalkozás- és célcsoport elemzések a
DACUM módszer alkalmazásával
Kérdôíves felmérés
A jelenleg létezô, hasonló (tartalmi, módszertani) rendszerû képzésekkel való összehasonlítás
Kompetenciaalapú, modulrendszerû tananyag kidolgozása
Hagyományos tanfolyami oktatási (és hallgatói) tananyag összeállítása
Egyéni feldolgozást (távtanulást) lehetôvé tevô változat elkészítése
Az elkészült tantervek véleményeztetése
Célcsoporttal (kérdôíves felmérés)
Külsô szakértôkkel (bírálat)
Képzés (pilot-prgram)
Projekt továbbviteléhez kapcsolódó marketing
Értékelés, elemzés, tanulmány, eredmények publikálása
A projekt várható eredményei:

– tényleges munkáltatói igényekre alapozott képzési modell kidolgozása, amely
– alkalmazkodik a különbözô vállalkozási profilok speciális informatikai igényeihez,
– moduláris felépítésének köszönhetôen rugalmasan adaptálható hasonló (vagy akár eltérô) profilú képzési
programokra,
– lehetôséget biztosít tanfolyami keretekben történô, illetve önálló vagy kombinált (távoktatás-jellegû) feldolgozásra egyaránt
– az Észak-alföldi és Északkelet-magyarországi régió innovációs képességének növekedése (az általános informatikai és a különbözô felhasználói ismeretek minél szélesebb körû elterjesztésével)
– a térségre jellemzô alacsony IT ellátottság és használat növekedése
– elektronikus kormányzati rendszerek (hazai és európai uniós egyaránt) alkalmazásának bevezetése a gyakorlatban, oktatási anyagainak könyvformában való egységes megjelenése,
– a tananyag felnôttképzési programként való akkreditálása,
– az oktatási program minél szélesebb körben való megismertetése (PR, internetes tájékoztató, propagandaanyagok),
– a képzés három képzési helyen való sikeres megtartása,
– az üzleti alapú fenntarthatóság alapjainak megteremtése.
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

Kompetenciaalapú gyógypedagógiai képzés és továbbképzés
A projekt célja:
– a fejlôdô gyógypedagógiai elméletek mellett a
gyakorlati gyógypedagógia lehetôségeit, módszereit megismertetni a hatékony oktató-gondozó- és nevelôi munka területén
– a gyógypedagógia területén folyó képzés és a
munkaerôpiac összehangolása
– a szakma területén kialakult új szemléletmód
elterjesztése
– korszerû elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a 2002-tôl aktuálissá vált integrált nevelésoktatás mind magasabb színvonalú megvalósulása érdekében

Perseus-szám: HU0008-02-01-0014
A kedvezményezett neve: Nyíregyházi Fôiskola,
Képzési és Továbbképzési Intézet
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b, tel.: 42/402-488
A konzorcium vezetôje: Nyíregyházi Fôiskola Képzési
és Továbbképzési Intézet; dr. Jeney István intézetvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Mûvelôdési
Osztály
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Bárczi
Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztô Speciális
Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió,
Nyíregyháza

A projekt tartalma:
–
–
–
–
–
–

szakmai tájékozódás, a képzési program megalapozásához szükséges tanulmányok lefolytatása
a képzési modulok tantárgyi programjainak kidolgozása, óraterv összeállítása
tananyag kidolgozása modulrendszerben
próbaképzés beindítása, lebonyolítása
a próbaképzés tapasztalatainak értékelése
a projekt megvalósulásához szükséges eszközök beszerzése

A projekt várható eredményei:
– kb. 60 személy képzésben és továbbképzésben részesítése a tanulási nehézségekkel küzdô és gyógypedagógiai gondoskodást igénylô gyermekek nevelôi, gondozói, gyógypedagógiai asszisztensei közül
– évente további tanfolyamok során szerezhetnek modern szakmai ismereteket a fogyatékosságban szenvedô
gyermekek gondozása, oktatása-nevelése területén dolgozók, vagy dolgozni vágyók körében
– disszemináció, más térségek oktatási-nevelési intézményei és tanulói hasonló gondjainak mérséklése
– a célcsoport szakmai tudása kibôvül, jobban alkalmazkodik a szakma területén adódó kihívásokhoz,
– csökken az elbocsátás veszélye,
– növekszik a korszerûen képzett gyógypedagógiai szakemberek köre
– növekszik a sérült gyerekek esélyegyenlôsége
– megalapozottá válik az integrált oktatás szakmai háttere
– megnô a gondozói, ápolói tevékenység színvonala
– fejlôdik a pályázó ill. partnereinek menedzsment kapacitása, szakmai kompetenciája
– növekszik a projektben részt vevô konzorciumi tagok együttmûködési készsége, a humán szolgáltató szféra
feladatellátása javul
– a programhoz kapcsolódó képzési formákat beépítjük a Nyíregyházi Fôiskola képzési struktúrájába
– a projekt megvalósulása során készülô kiadványok felhasználhatók a további képzések lebonyolításához.

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

Kompetenciaalapú képzési program a személyes hatékonyság
fejlesztésére a kommunikációban
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0015
A kedvezményezett neve: Nyíregyházi Fôiskola,
Képzési és Továbbképzési Intézet
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b, tel.: 42/402-488
A konzorcium vezetôje: Nyíregyházi Fôiskola Képzési
és Továbbképzési Intézet;
képviselô dr. Jeney István intézetvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Mûvelôdési
Osztály
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió,
Nyíregyháza

– a munkaerô-piaci sikeres részvételhez szükséges szociális képességek – kiemelten a kommunikáció fejlesztése
– a képzésben résztvevôk számára a reális
munkaerô-piaci helyzetük felmérését segítô
attitûd és viselkedési formák fejlesztése
célcsoport: pályakezdô munkanélküliek, pedagógusjelöltek, pedagógusok, közép- és felsôfokú szakirányú tanfolyami képzésben részt vettek, köztisztviselôk
– szociális készségfejlesztô technikákra épülô gyakorlatorientált képzés megvalósítása
– a képzés és a munkaerôpiac közeledése
– a régióban a humán erôforrás fejlesztése, a munkavállalók munkaerôpiacra való bejutásának, illetve
munkaerôpiacon maradásának, beválásának segítése
A projekt tartalma:
–
–
–
–
–
–

szakmai tájékozódás, a képzési program megalapozásához szükséges tanulmányok lefolytatása
a képzési modulok tantárgyi programjainak kidolgozása, óraterv összeállítása
tananyag kidolgozása modulrendszerben
próbaképzés beindítása, lebonyolítása
a próbaképzés tapasztalatainak értékelése
a projekt megvalósulásához szükséges eszközök beszerzése

A projekt várható eredményei:
– a tréningen résztvevôk megismerik saját motivációikat, érdeklôdésüket, feszültségoldó módszereket sajátítanak el
– megismerik a team-munkában való együttmûködést, az önérvényesítést, a reális önértékelést, összeállítják referencia dossziéikat, egy ún. életút dokumentációt
– a résztvevôk ellenállóbbá válnak a stresszhatásokkal szemben, eredményesebbek, hatékonyabbak lehetnek
emberi kapcsolataikban, sikeresebbek a munkaerôpiacon
– a kedvezményezett és partnerei a folyamatos fejlesztô és értékelô munka során eszköztelibbé válnak, a munkavállalók és munkaadók között közvetíteni tudják a megszerzett ismereteket, megismerik és megismertetik a
munkavállalást segítô és akadályozó emberi tényezôket
– a projekt megvalósulása során készülô kiadványok felhasználhatók a további képzések lebonyolításához
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

Public relations asszisztens szakemberek
kompetenciaalapú képzése
A projekt célja:
A projekt általános célkitûzése, hogy a munkaerôpiaci igényekhez alkalmazkodó új képzési formát dolgozzon ki, vezessen be. A projekt során
kidolgozásra kerül a PR-munkatárs oktatási program, tematika, tananyag, szöveggyûjtemény,
mely megteremti a lehetôségét olyan szakemberek képzésének, akik munkájukkal eredményesen hozzájárulhatnak a régió gazdasági fellendüléséhez, egyéni boldogulásuknak, a munkaerôpiacon való sikeresebb érvényesülésnek.

Perseus-szám: HU0008-02-01-0016
A kedvezményezett neve: Nyíregyházi Fôiskola,
Képzési és Továbbképzési Intézet
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b, tel.: 42/402-488
A konzorcium vezetôje: Nyíregyházi Fôiskola, Képzési és
Továbbképzési Intézet;
képviselô: dr. Jeney István intézetvezetô
A konzorcium tagjai:
1. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza

A projekt tartalma:
A projekt során kidolgozásra kerül a PR-asszisztens tantárgyi program, a legfrissebb hazai és nemzetközi ismeretek felhasználásával összeállított tananyag, illetve szöveggyûjtemény. Természetesen megelôzi mindezt mindazoknak az információknak az összegyûjtése, melyek a munkaerô-piaci igényekhez igazodnak, illetve a megcélzott célcsoportoknak az elvárásait is maradéktalanul figyelembe veszik. A projekt a program próbaképzésének lebonyolításával, annak szélesebb körben való elterjesztésével zárul.
A projekt várható eredményei:
Az elsôdleges célcsoportot (érettségizett fiatalok) illetôen a munkaerô-piaci visszajelzések eredményeire támaszkodva az egyik legfontosabb várható hatás a munkaerôpiacon való elhelyezkedés esélyének a növelése.
Különösen fontosnak értékeljük abban a tekintetben, hogy régiónk általában küzd a munkanélküliség problémájával. A képzés révén olyan ismeretek birtokába jut a hallgató, melyek az eladhatóságon túl a képzésben résztvettek
számára szélesebb látókört is biztosít.
Önkormányzatok illetve egyéb non-profit szervezetek:
– A PR területén dolgozó szakemberek a már eddig is használt ismereteiket kiegészíthetik, továbbfejleszthetik. A
szakma legújabb, legfrissebb ismereteinek elsajátítása lehetôvé teszi, hogy munkájukat professzionálisabb színvonalon ûzhessék. A végzettek képessé válnak non-profit szervezetük mûködését hatékonyabbá tenni az imageteremtés folyamatában.
– A megszerzett tudás birtokában összefüggésében látják szervezetük mûködésének szerepét regionális viszonylatban is. Amennyiben a hallgatók e körbôl kerülnek ki, már a képzés alatt olyan szakmai kapcsolatokat alakíthatnak ki egymás között, melyek kiindulópontjai lehetnek egy közös érdekünket szolgáló egységes image-régiópolitika kialakításának.
Gazdasági szervezeteken belül PR-tevékenységgel foglalkozók köre:
– A legmodernebb elméleti ismeretekkel kiegészíthetik tapasztalataikat. Munkavégzésük módszertani bázisa kiegészül. Még inkább hozzájárulhatnak a tudatos image-politika révén gazdasági szervezetük eredményességének növeléséhez. Ezáltal akár a jövôben a foglalkoztatáspolitika eszközét szolgálhatja tevékenységük eredménye.
– Munkájuk eredménye közvetlenül mutatkozhat meg szervezetük eredményességében, annak eredményessége
pedig regionális szinten érezteti pozitív hatását.
Fiatal diplomások:
– Fiatal diplomások, akiknek az érdeklôdése tanulmányik alatt a kommunikációs munka keltette fel, viszont a témával kapcsolatos speciális ismeretek elsajátítása nem állt módjukban.
– Ezen képzés keretein belül megszerezhetik azokat a szakmai ismereteket, amelyek e munka elvégzésére alkalmassá és képessé teszi ôket.
– Mivel a képzést modul rendszerben képzeljük el, így számukra is lehetôség nyílik ezen ismeretek fôiskolai szintû
folytatására is, ezzel gazdagítva diplomájukat.
– A megcélzott fiatal diplomások köre érintheti azokat is, akik a már megszerzett fôiskolai diplomájukkal nem tudnak végzettségüknek megfelelôen elhelyezkedni.
– Összességében az ebben a képzésben részt vettek aktívan hozzájárulnak a régió megítélésének javításához, a
régió gazdasági szervezeteinek fellendüléséhez, valamint elindulhat egy olyan tudatosan tervezett regionális kommunikációs politika, amely az Európai Unióhoz való csatlakozás során pozitívan befolyásolhatja a régió megítélését, növelheti a befektetési kedvet, fellendítheti a turizmust, így hosszú távon a régió gazdasági felemelkedését
eredményezi.

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

Minôségirányítási kompetenciaalapú felnôttképzés
mezôgazdasági és ipari kis- és középvállalkozások számára
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0017
A kedvezményezett neve: Nyíregyházi Fôiskola,
Képzési és Továbbképzési Intézet
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b, tel.: 42/402-488
A konzorcium vezetôje: Nyíregyházi Fôiskola,
Képzési és Továbbképzési Intézet,
képviselô: dr. Jeney István intézetvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Földmûvelôdésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi Hivatal
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió,
Nyíregyháza

A projekt célja, hogy a mezôgazdasági és ipari
kis- és középvállalkozásokkal megismertesse a
korszerû minôségirányítási alapelveket, a
minôségirányítási rendszereket, azok bevezetésének és alkalmazásának módszertanát, továbbá célcsoportonként (mezôgazdasági családi
vállalkozások, falugazdászok, ipari vállalkozók)
speciális ismereteket nyújtson a szakterületet
érintô minôségbiztosítási és európai uniós
követelményekbôl a termékkel kapcsolatos
minôségi elvárásokról és a minôség tanúsításáról. A képzés során a résztvevôk gyakorlati és
módszertani felkészítést kapnak a minôségbiztosítási alapelvek és módszerek (minôségirányítási rendszer) saját vállalkozásukba történô bevezetésre, alkalmazásra.
A projekt tartalma:
A tervezett projekt célkitûzéseinek megvalósítása az alábbi fô programelemek és tevékenységek végrehajtásával válik tehetôvé:
I. A felnôttképzés elôkészítése, szervezése
1. Egyeztetô megbeszélés a fôiskolán a résztvevôkkel, partnerekkel (a cselekvési terv ütemezése szerinti képzési program feltételeinek biztosítása, munkamegosztás, finanszírozás...)
2. Felkérés tanfolyami jegyzetek megírására
a. Általános rész (100 óra: 70 óra elôadás+30 óra gyakorlat) – képzési program szerint (fôiskolai oktatók)
b. A-, B-modul; szakmaspecifikus modulok – képzési program szerint (partnerek, fôiskolai oktatók, külsô
szakértôk)
3. Képzés meghirdetése, tájékoztató elôadások, hirdetések: FVM Megyei Hivatala, Iparkamara, Sapard
Iroda fórumain (hirdetôk, kiadványok, tájékoztatók, újságok, prospektusok) pl. Kelet-Magyarország, Iparkamara újságja stb.)
4. „A minôség szerepe a mezôgazdasági és ipari kis- és középvállalatok tevékenységében” címû egész
napos konferencia szervezése a célcsoport résztvevôi számára a fôiskolán. Témakörök: Minôségügy
szerepe, fontossága, elérhetô eredmények – ISO 9001, ISO 14001, integrált rendszerek; HACCP; Európai uniós elvárások és követelmények.
Képzés célja, meghirdetése, elôadók: fôiskolai oktatók+szakértôk
5. Jelentkezôk regisztrálása, összehívása a fôiskolán.
Tájékoztató, felvételi elbeszélgetés, résztvevôk kiválasztása (25-30 fô)
6. Jegyzetek lektorálása, kinyomtatása (30 pld.)
II. Tanfolyami oktatás a Fôiskolán (heti 1 nap azaz heti 8 óra; összesen 20 héten keresztül)
1. Általános rész oktatása 100 óra (70 óra elôadás+30 óra gyakorlat)-képzési program szerint,
a Nyíregyházi Fôiskolán, a fôiskolai oktatók közremûködésével. A számonkérés módja: tesztkérdések,
gyakorlati feladatok megoldása
2. A és B szakmodulok oktatása, szakmodulonként 50 órában (35 óra elôadás+ 15 óra gyakorlat)képzési program szerint, a Nyíregyházi Fôiskolán, fôiskolai oktatók, külsô szakértôk, közremûködésével.
A számonkérés módja: tesztkérdések, gyakorlati feladatok megoldása
3. Egyéni konzultáció a minôségirányítási módszerek és eljárások illetve a minôségirányítási rendszer saját vállalkozásba való bevezetésérôl, személyre és vállalkozásra szabottan; 26 konzultációs óra keretében, a Nyíregyházi Fôiskolán fôiskolai oktató, külsô szakértôk közremûködésével
4. Üzemlátogatás (üzemi gyakorlat) szakmacsoportonként (célcsoportonként) jól mûködô minôségirányítási rendszerben dolgozó vállalatoknál. Az együttmûködô partnerek (FVM Megyei Hivatala, Iparkamara) által szervezett és finanszírozott üzemi gyakorlat. (3 nap, 24 óra)
III. A program zárása
– Házi vizsga a fôiskolán, igazolás a tanfolyam elvégzésérôl a képzési program és értékelés feltüntetésével
– Véleménykérés, elégedettségmérés kérdôívvel, tanfolyam tapasztalatainak összegzése a résztvevôkkel
IV. Záró megbeszélés a partnerekkel:
1. A mintakurzus tapasztalatainak megvitatása az együttmûködô partnerekkel, értékelés
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2. Szükséges módosítások egyeztetése a programban és képzésben a tapasztalatok alapján
3. Finanszírozási kérdések
V. Módosítások elvégzése a programban
VI. Következô kurzus szervezése, elôkészítése, meghirdetése
A projekt várható eredményei:
A célcsoportra gyakorolt várható hatás
Falugazdászok:
A minôségirányítási ismeretek elsajátítása nagymértékben fogja segíteni az alaptevékenység (mezôgazdasági
tanácsadás) hatékonyságát. Kiemelt fontossággal bír számukra az európai uniós minôségi követelmények megismerése, a mezôgazdasági termékek minôség tanúsítása, eljárásrendjének elsajátítása. Eredményes
minôségirányítási képzésük jelentôsen hozzájárulhat a minôségkultúra mezôgazdasági vállalkozásokban
történô elterjesztéséhez.
Családi vállalkozások:
A tanfolyam elvégzése segíti ôket a minôség szemlélet kialakításában, a vevôi igények jobb megértésében, a
piaci követelmények teljesítéséhez való eredményesebb felkészülésükben. A termelés és a környezetvédelem
összekapcsolása, a környezetkímélô technológiák elôtérbe helyezése jelentôsen hozzájárul a környezetterhelés
csökkentéséhez. A minôség iránti elkötelezettség kialakításával, a saját tevékenységre vonatkozó minôségcélok
meghatározásával lehetôvé válik a piaci követelményekhez való igazodás. A képzés segíti a vállalkozásokat abban, hogy beszállítóként jobban megismerjék és megértsék a megrendelôk igényeit, valamint elsajátítsák a
minôség-ellenôrzés és minôségbiztosítás módszereit.
Ipari kis-és középvállalkozások:
A korszerû minôségszabályozási módszerek gyakorlati alkalmazásának elsajátításával, a minôségtanúsítási eljárások, a termékfelelôsségi és fogyasztóvédelmi elôírások megismerésével az ipari kis-és középvállalkozások
jobban tudnak igazodni a megrendelô által elvárt minôségszinthez, a minôség dokumentálásához, az igazolás
rendjéhez. A képzés során szerzett ismeretek felhasználásával igény szerint el tudják indítani saját vállalkozásuk minôségirányítási rendszerének kialakítását. Az új megközelítésû irányelvek, a vonatkozó európai uniós direktívák, az európai uniós terméktanúsítási modulrendszer, a CE-jelölés követelményeinek megismerése
elôsegíti az Európai Unió piacára való kijutást.
A pályázó intézmény és a közremûködô partnerek együttmûködésének eredményeként fejlôdik a velük kapcsolatban álló személyek és vállalkozások minôségszemlélete. Erôsödik az intézmény és a vállalkozói szféra közötti kapcsolat, erôsödik és kiteljesedik a szaktanácsadási tevékenység. Növekszik a pályázó intézmény kisugárzó hatása, erôsödik az elméleti képzést folytató intézmény kapcsolata a gyakorlattal.

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

Felsôfokú elektronikai és általános méréstechnikai szakképzés
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0020
A kedvezményezett neve: Debreceni Egyetem
Lifelong Learning Központ
4032 Debrecen, Böszörményi út 138., tel.: 52/508-328
A konzorcium vezetôje: Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai
tanszék; Dr. Szalóki Imre projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ
2. National Instruments Europe Kft.
A projekt megvalósításának helye: Észak-alföldi régió,
Debrecen

Elméleti alapokon nyugvó, laboratóriumi gyakorlati képzés a korszerû méréstechnikai eszközök
alkalmazásaira a régióba települt és a közeljövôben települni szándékozó olyan cégek és vállalkozások részére, amelyek modern gyártási és
alkalmazási technológiát akarnak meghonosítani.
A tanfolyam oktatási moduljai: digitális, számítógép-vezérelt elektronikai rendszerek, vezérlésés irányítástechnikai eszközök használata és alkalmazása. A képzést már végzett, középfokú elektronikai, elektrotechnikai, információtechnikai végzettségûek
számára indítottuk be a régió termelô és szolgáltató vállalatainak változó igényeinek megfelelôen.
A projekt tartalma:
A középfokú mûszaki iskolai végzettséggel rendelkezô szakemberek számára létszükséglet a folyamatos szakmai
tudás frissítése a naprakész ismeretek megszerzése. Az általuk mûvelt mûszaki terület legtöbbjére igaz az a megállapítás, hogy a ma leggyorsabban változó és fejlôdô olyan tudományágak eredményeit használja fel közvetlenül
a gyakorlatban, mint az információtechnológia, mikroelektronika, elektronika, vezérlés- és szabályozástechnika. Az
ismereteknek ez a gyors és folyamatos változása szükségessé teszi az olyan, a reguláris, rendszerezett tudást átadó és képességet kialakító, kiegészítô jellegû oktatási forma bevezetését, amely kellôen rugalmas formában és
tartalommal van kialakítva, hogy megfeleljen a fejlett információtechnológiát, valamint mikroelektronikát alkalmazó
munkahelyek aktuális mûszaki szükségleteinek. A gazdaság, jelenleg legdinamikusabban fejlôdô ágazata a modern félvezetô elektronikára épülô információtechnológia, amely magában foglalja nemcsak a közvetlen számítástechnikai alkalmazásokat, hanem az általánosabb értelembe vett információtovábbítási technikák együttesét is (pl.
mûholdas és kábeles távközlés), a mérés és folyamatirányítás alkalmazását az ipari termelésben, környezetvédelemben és mindennapi élethez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatási szektorokban. Ez a magyarázata, hogy az
ilyen jellegû ismereteket és végzettséget adó középfokú szakiskolák iránt növekvô érdeklôdés figyelhetô meg és
várhatóan a közeljövôben ez a tendencia csak fokozódni fog. A Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai tanszéke rendelkezik olyan, a legújabb mûszaki technológiák és módszerek alkalmazásában és oktatásában nagy tapasztalatot szerzett és magas szintû ismeretekkel rendelkezô oktató és kutatógárdával, akik járatosak az elektronika, információtechnológia és számítógépre alapozott mérési technikák alkalmazásában. A tanszék egy akkreditált
felsôfokú oktatási egység része, ahol megtalálható a gyakorlati oktatás legalapvetôbb eszközei, laboratóriumai és
az oktatás kidolgozott módszerei.
Az ország keleti és északi részén az utóbbi években felgyorsult, a mûködô tôke importálása révén, a fejlett technológiát meghonosító cégek letelepedése és ezzel új munkahelyek teremtése. A munkaadók igényeihez illeszkedô
elektrotechnikai, információtechnológiai és mikroelektronikai szakképzés indítása jelentôsen emelné az ilyen
jellegû szakképzett munkaerô-piaci értékét és ez által az elhelyezkedés, a munkába állás esélyét. Ehhez kapcsolódóan, új felsôfokú szakképzési kurzusok kidolgozásában az egyetemek általában nem igazán érdekeltek, a beindítás viszonylag magasabb egyszeri költségei miatt. Ez a mûszaki jellegû képzési formákra különösen igaz, mivel a gyakorlati oktatás mûszeres feltételeinek megteremtése a hasonló jellegû felnôttoktatási átlagához képest jóval költségesebb. Ezért úgy véljük, hogy a projekt segítségével a mûszaki és a természettudományos területen is
sikerülhet a kurzusalapú felsôfokú szakképzési formát a Debreceni Egyetemen meghonosítani ezáltal a
felnôttképzés palettáját bôvíteni. Elképzelésünk szorosan kapcsolódik a régióra vonatkozó fejlesztési tervekhez,
amely olyan új munkalehetôségek megteremtését tûzte ki célul, amelyek lehetôleg minél magasabban kvalifikált
munkaerôt foglalkoztatnak.
A 2000/2001 tanévben a DE Mûszaki Fôiskolai Karával közösen indítottuk el az akkreditált, fôiskolai elektromérnökképzést. Ennek azért nagy a jelentôsége, mert ez az egyik legnagyobb fejlôdést mutató mûszaki terület, amelynek
ez idáig nem volt felsôfokú oktatási háttere az Észak-alföldi régióban. A szak tanóráinak kb. 35 %-át a tanszékünk
végzi saját oktatási infrastrukturális keretei között. Ebben az új oktatási formában szerzett tapasztalataink és az annak kialakítása során létrehozott infrastrukturális hátterünk kellô szakmai és didaktikai alapot adott egy felsôfokú
szakképzés beindítására is.
A kurzus 4 modulból épül fel 6 hetes egységekben összesen két félévet kitevô idôszakban. Minden modul 6x2 óra
elôadásból és 6x4 óra laboratóriumi mérési gyakorlatból áll, amit kiegészít minden modulban 2 óra szeminárium
konzultációs jelleggel és 2 óra a modul anyagának számonkérésére, írásos formában. Minden gyakorlati órán nyújtott teljesítményt külön értékelünk, aminek az érdemjegyébôl, valamint az adott modul végén történt számonkérés
eredményére kapott érdemjegy az alapja a modul számszerû eredményének. A tanfolyam végén a résztvevôk el-
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méleti és gyakorlati vizsgát tesznek a teljes tanév tananyagából, amelynek eredményérôl a DE által hitelesített bizonyítványt kapnak.
1. Általános elektronikai méréstechnikai ismeretek: áram- és feszültségmérôk, integráló DC mérô, abszolút
középérték-mérôk, csúcsmérôk, effektívérték-mérôk, mérôhálózatok, jelátalakítók, RLC elemek, ohmos, induktív és
kapacitív osztók, feszültség- és áramváltók, mérôerôsítôk, félvezetô áramköri elemek: dióda, tranzisztor, alapvetô
tranzisztoros kapcsolások, DA- és AD-átalakítók, passzív áramköri elemek karakterisztikája, ellenállás és impedancia mérése Wheatstone-híddal, tranziens jelenségek RC és LR áramkörökben, induktív és kapacitív impedancia,
feszültségrezonancia, RLC rezgôkör, transzformátor, optoelektromos eszközök, optikai csatolás, szûrôáramkörök:
alul- és felül áteresztô szûrôk, sávszûrôk, tranzisztor karakterisztikák, tranzisztoros erôsítô és oszcillátor, mikrohullámok.
2. Analóg áramkörök méréstechnikája: egyenfeszültségû kis- és nagyfrekvenciás voltmérôk, szelektív voltmérôk,
DC és AC kompenzátorok, digitális multiméterek, teljesítmény és energia mérése, impedanciamérés módszerei és
eszközei, kétpólusú RLC-körök, elektronikus hidak, impedanciaanalizátorok, frekvenciamérés, periódusidômérése, fázisszögmérés, idôintervallum-mérés, tápforrások, DC- és AC-tápforrások, jelforrások, jelanalizátorok,
oszcilloszkópok, spektrumanalizátorok, mérômûszerek és mérôeszközök kalibrálása, mûveleti erôsítôk,
feszültségkövetôk, invertáló erôsítôk, összegzôerôsítô, differenciálerôsítôk, bemeneti offset-feszültség mérése, közös módusú elnyomási tényezô mérése, áram-feszültség átalakítás, feszültség-áram átalakítás, differenciáló fokozat, integráló fokozat, mûszererôsítô, fáziszárt hurok, frekvenciamérés, periódusidô mérés, D-A átalakító vizsgálata, A-D átalakító vizsgálata.
3. Szenzorok: fizikai és kémiai mennyiségek mérésére alkalmas érzékelôk mûködése, fizikai alapjai: hômérséklet,
nyomás, erô, mágneses indukció, vezetôképesség, gyorsulás, helyzetváltozás, sebesség, fényerô, ionizáló sugárzás, gázérzékelôk. A szenzorok jellemzô paraméterei: érzékenység, felbontás, szelektivitás, zaj, non-linearitás, válaszfüggvény, frekvenciafüggés. A szenzorok elôállítása, gyakorlati alkalmazási példák az ipari folyamatirányítás a
környezetvédelem, közlekedés, orvosdiagnosztika területén. Szenzorok jeleinek átalakítása, feldolgozása és alkalmazása a számítógépes folyamatirányításban, hômérséklet, nyomás, erô, mágneses indukció, vezetôképesség,
gyorsulás, helyzetváltozás, sebesség, fényerô mérése számítógépes vezérléssel, szenzorok méréstechnikai alkalmazása, jellemzô függvényeinek kísérleti meghatározása számítógép alapú mérési technikával.
4. Mérés és vezérlésirányítás számítógéppel: számítógépes mérôrendszerek fejlôdési irányai, egységes csatlakozási rendszerek, számítógépek és mérôkészülékek közötti adatátvitel módjai, kommunikációs eljárások, számítógépek operációs, rendszerei és azok kapcsolata a méréssel, mérôrendszerek vezérlésének megvalósítása, a folyamatirányítás alapelvei, vezérlô és szabályozó rendszerek fôbb típusai, számítógépes mérések és folyamatirányítás elemei, számítógépre alapozott mérési eljárások, adatgyûjtô rendszer megvalósítása a Labview rendszerrel, mikrokontroller, perifériák programozása, a számítógéppel gyûjtött adatok feldolgozása rendszerezése, öszszegzése, vizualizáció és az erre szolgáló szoftverek használata, alkalmazása.
A projektben közremûködô National Instruments Europe Kft. az elmúlt évben alapított Debrecenben egy nagy
gyártó kapacitással rendelkezô üzemet, ahol számítógépbe építhetô mérô-vezérlô kártyákat gyártanak. Az NI
szakmai segítséget adott a tanfolyam tananyagának kialakításában, felhasználva az ide vonatkozó, már az USAban is bevezetett és széles körben elterjedt számítógép alapú mérési rendszerekre vonatkozó didaktikai tapasztalatokat. A HB Megyei Munkaügyi Központ mint másik konzorciumi tag a munkaerô-piaci vonatkozású adatbázisának felhasználásával képet nyerhetünk a régió ilyen irányú munkaerô-helyzetérôl, amelyet a végleges tananyag
szakmai kidolgozásában vettünk figyelembe. Az MK intenzív és kétirányú tájékoztatási rendszerrel rendelkezik
szerte Hajdú-Bihar megyében, amelyet felhasználva a célcsoport egy széleskörû rétegével tudtuk az általunk kínált tanfolyami lehetôséget megismertetni.
Kísérleti Fizikai tanszék részérôl 5 egyetemi oktató vesz részt a tananyag kialakításában és a laboratóriumi háttér
további fejlesztésében, valamint az új gyakorlatok részletes tematikájának kidolgozásában. Két kollegára hárul az
elméleti anyag részletes elkészítése és a négy modul elôadásainak megtartása. További három szakember a gyakorlati képzés kialakításán dolgozik, akik a mérési laboratóriumi leírások elkészítését, a mérôgyakorlatok létrehozását és tesztelését végzik. Az NI kontakt személye szakmai segítséget ad a magasabb szintû alkalmazott számítógép alapú rendszerek beüzemelésében és használatában.
A projekt várható eredményei:
A pályázattól azt várjuk, hogy közvetve hozzájárulunk a régió szegényes technikai körülményeinek javításához, ami
a mûszaki-technikai jellegû általános kulturáltság fejlôdését és annak jobb megítélését eredményezheti. Ez maga
után vonhatja azt is, hogy az ilyen jellegû oktatásra szánt támogatások és források bôvülni fognak a jövôben, és
ezáltal a nagyobb nyereséget hozó technikai tevékenységek és vállalkozások száma növekedni fog.
Meggyôzôdésünk, hogy a régió elmaradottságának csökkentésében egyik fontos tényezô a szakmai tudásszint
emelése az olyan kulcsterületeken, mint az informatika és elektronika. Hasonló társadalmi jelenséget lehetett megfigyelni a közelmúltban Finnország és Írország esetében, ahol a legfejlettebb technikai ágazatok és az azokhoz
kapcsolódó képzési formák meghonosítása nagyban hozzájárult a gyors és sikeres társadalmi fejlôdéshez, az életszínvonal növekedéséhez.

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

Minôségmenedzsment az élelmiszeriparban
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0022
A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Élelmiszeripari Fôiskolai Kar,
6720 Szeged, Mars tér 7., tel.: 546-003
A konzorcium vezetôje: SZTE Szegedi Élelmiszeripari
Fôiskolai Kar, Pallaginé dr. Bánkfalvi Emese projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Békéscsabai Regionális Munkaerôfejlesztô és Képzô
Központ
2. Békés Megyei Agrárkamara
3. Csongrád Megyei Munkaügyi Központ
4. Kecskeméti Regionális Munkaerôfejlesztô és Képzô Központ;
5. Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió

– A régió élelmiszeripari vállalatai innovációs
képességének fokozása, kompetenciaalapú,
moduláris képzési programok segítségével,
– A Dél-alföldi régió gazdasági elvárásaival, fejlesztési stratégiájával koherens képzési kínálat
bôvítése,
– A felsôoktatás szerepének erôsítése a
felnôttek felsôfokú szakmai képzésében és továbbképzésében,
– A képzési program kialakításában részt vevô
konzorciumi partnerek (felsôoktatási intézmények, képzô központok, kamarák és munkaügyi
központok) és gazdasági szféra közötti kapcsolat erôsítése, a folyamatos együttmûködés elôsegítése és fenntartása.
A projekt tartalma:
A projekt keretében a konzorciumi tagok bevonásával modulrendszerû, folyamatosan bôvíthetô, kompetenciaalapú képzési programot dolgozunk ki, a DACUM és SCID módszer segítségével.
A projekt fô tevékenységei a következôk: a kompetenciák meghatározása, a képzési program és tananyag fejlesztése a képzési program kísérleti lebonyolítása, eredményeinek ismertetése és hálózati, majd nemzetközi kiterjesztése.
A projekt várható eredményei:
A képzési program kimeneti követelményeit sikeresen teljesítô élelmiszeripari szakemberek a szerzett kompetenciák birtokában képesek lesznek
– munkakörük hatékonyabb ellátására, munkatársaik jobb irányítására,
– a termék elôállítási folyamatok szabályozott, biztonságos mûködtetésére,
– a termék minôségére ható folyamatok hatékonyságának és eredményességének fejlesztésére.
– javulnak karrier lehetôségeik a szervezeten belül és kívül egyaránt,
– elsajátítják a folyamatos tanulás, tudás aktualizálás igényét és képességét.
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Térinformatika döntés-elôkészítôknek és döntéshozóknak
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0023
A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13., tel.: 62/544-001
A konzorcium vezetôje: Szegedi Tudományegyetem,
Bódis Katalin projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2. Csongrád Megyei Munkaügyi Központ
3. GeoView Systems Számítástechnikai Kft.
4. RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Rt.
5. Szegedi Tudományegyetem
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió, Szeged

A projekt célja, hogy a Dél-alföldi régióban a regionális munkaerô-piaci igényeknek, illetve a
gazdaságfejlesztés belátható távlatainak megfelelôen az informatikai, azon belül a térinformatikai felnôtt- és továbbképzés területén a Szegedi Tudományegyetem európai szintû képzéssel
vegyen részt.
A térinformatikai szakterület sajátosságaiból
adódóan a projekt célcsoportjai ágazati hovatartozásukat, tevékenységük szféráját (állami,
gazdasági, civil), menedzsmenti-döntési szintjét (operatív-stratégiai-projektmenedzsmenti dimenziók,
döntéselôkészítôk-döntéshozók) tekintve igen változatosak lehetnek.
A projekt fô tevékenysége tartalmazza a térinformatika erôsen gyakorlati szempontú tananyagának kifejlesztését, az oktatási csomagok összeállítását és a képzés lebonyolítását. Tekintettel a sokszínû célcsoportra a projekt egyrészt széles körben alkalmazható, másrészt az adott igényeknek megfelelô célzott ismeretátadásra törekszik.
A projekt tartalma:
A projekt oktatási jellegénél fogva a tananyag kidolgozásának, az oktatás szervezésének és lebonyolításának
mûveleteire bontható a program.
1. Oktatási modulok kidolgozása
Az oktatási program négy modulból, az egyes modulok 5-5 tantárgyból állnak. A rendelkezésre álló kontakt órák
számának szûkössége (304) miatt rendkívül nagy jelentôsége van az elméleti tananyag lényegre törô, ugyanakkor az alkalmazások szempontjából minden fontos részletre kitérô megszerkesztésének. A publikálásra
kerülô oktatási segédanyagoknak további háttérismereteket kell tartalmazniuk egy-egy témakört illetôen.
2. Oktatási modulok tananyagának elektronikus publikálása
A kidolgozott oktatási anyagok tematikus és formai rendezése után az oktatók elôadásokon használandó fóliasorozatainak kidolgozására, valamint a résztvevôknek kiosztandó segédanyag multimédiás átdolgozására kerül sor. Az oktatási program honlapján több, a képzés egészére vonatkozó ismertetô mellett, a tananyag jelszó
nélküli, internetes hozzáférését tervezzük. Az elektronikus adathordozón való publikálást indokolja a tananyag
késôbbi, gyors aktualizálásának lehetôsége.
3. Az oktatás elôkészítése
Az oktatás elôkészítési fázisa tartalmazza az oktatásra jelentkezô intézmények, vállalatok, egyének tájékoztatását, a számítógépes kabinet szoftver- és adatbázis telepítési munkálatait, a hálózati adminisztrációt. A kurzust
megelôzô oktatói értekezleten már a résztvevôk összetételének ismeretében van lehetôség az oktatás arculatának végleges formáját és az esetleges tantárgyi súlyozást kialakítani, a záró értekezleten hangzik el a kurzus
eredményességének értékelése.
4. Adminisztráció és PR-tevékenység
A képzés sikeréhez mindenképpen hozzájárul, hogy a célcsoporthoz eljusson a kurzus indításának híre, informálódhassanak a részletekrôl, megismerjék a továbblépés lehetôségeit, a kurzus részletes tematikáját. Ez a tevékenység részben támogatóink feladata, akik az érintett intézmények többségével munkaügyi kapcsolatban
állnak. A kurzusra való jelentkezésrôl, egyéb szükséges tudnivalókról az oktatási program honlapja tájékoztatja az érdeklôdôket.
5. Oktatás
Az oktatás menete a moduloknak megfelelôen négy nagyobb, tematikusan összefüggô egységre tagolódik. A
modulokat kétheti bontásban javasoljuk elvégezni. Az oktatás ritmusa lehet elôre rögzített, pl. 2 hónap alatt minden modul, vagy majd egy éves idôtartamra vonatkoztatva az év nyolc hónapjában egy-egy oktatási hét alatt
lehet teljesíteni a modulokat.
A projekt várható eredményei:
A projekt eredményeit a tananyag kidolgozása és alkalmazhatósága mellett a célcsoport helyzetének javulásában követhetjük nyomon.
Munkáltatók (alkalmazottaik révén érintve):
Az önkormányzatok, területfejlesztési, gazdaságfejlesztési ügynökségek, civil szervezetek, érdekképviseleti
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szervek: Térbeli adatszolgáltató, elemzô, térképi megjelenítô, szemléltetô tevékenysége, PR- és marketingmunkája hatékonyabb, gyorsabb. A felsôoktatási együttmûködéseik erôsödnek tevékenységük innovációja biztosított. Ezáltal a gazdaság és terület- és településfejlesztésben betöltött szerepük erôsödik, küldetésük teljesítése
biztosabbá válik.
Gazdasági társaságok (vállalkozások) direkt térinformatikai térképészeti tevékenységgel: A rendelkezésre álló
képzett munkaerô bôvül, információik frissítése megoldott. A képzés informatív szakmai konzultációs fóruma révén lehetôség válik a regionális tematikus hálózati együttmûködések (klaszterek, közös marketing, beszerzési,
szabványadaptációs, tapasztalatcsere funkciókkal, beszállító hálózatok fejlesztése, alvállalkozói partnerkapcsolatok kialakítása) kialakítására. A vállalkozói-felsôoktatási kapcsotok bôvülése is várható, közös K+F projektek és technológia transzfer együttmûködések keretében, közvetlenül (a képzés szervezésében érintettek között) vagy közvetetten (a képzésben részt vevô vállalkozások és a képzô felsôoktatási szerv között várhatóan
kialakuló informális kapcsolatfelvétellel). Ezáltal a régió vállalkozásainak innovációs képessége, versenyképessége fokozódik.
Gazdasági társaságok kapcsolódó térinformatikai tevékenységekkel: Humánerôforrásuk fejlôdik, képessé válik
az új térinformatikai kihívásoknak való megfelelésre. A képzés informatív szakmai konzultációs fóruma révén
lehetôség nyílik a regionális tematikus hálózati együttmûködések kialakítására (közös kompatibilis rendszerek
kifejlesztése, adatbázisok összekapcsolása, térinformatikai tevékenység munkamegosztása). Közvetetten várható a vállalkozói-felsôoktatási kapcsotok bôvülése is, K+F és technológia transzfer együttmûködések irányában. Ezáltal a régió vállalkozásainak innovációs képessége, versenyképessége fokozódik.
Oktatási intézmények, civil szervezetek: Oktatási tevékenységük bôvül, naprakészsége növekszik. A képzés informatív szakmai konzultációs fóruma révén a képzési-vállalkozói kapcsolatok erôsödhetnek, az oktatás gyakorlat-orientáltsága, munkaerô-piaci elvárásoknak való megfelelése biztosítható. Ezáltal ismeretterjesztô, ismeretátadó küldetésük teljesítésének esélye nô.
Munkavállalók-pálykezdôk (a képzés résztvevôi): Összességében a kvalifikált munkaerô munkaerô-piaci pozíciói szinten maradnak ill. javulnak: A térinformatikai adatkezelés elavult, analóg technikáinak alkalmazásával
foglalkoztatottak ismereteinek fejlesztése biztosítható. A térinformatikai munkakörben foglalkoztatottak ismereteinek naprakész frissítése megoldható. Egyéb munkakörökben foglalkoztatottak új ismeretei a munkaerô-piaci
pozíciójukat az adott szervezeten belül és azon kívül javítják. A pályakezdôk ismereteinek specializációja, kevésbé versenyképes alapképzettségük reorientációja elhelyezkedésük esélyeit segíti. A projekt által indukált
munkahelyteremtés elhelyezkedési lehetôségeiket javítja.
Döntéselôkészítôk-döntéshozók viszonylata: Döntéshozók: Innovatív, versenyképes, térszemléletû tervezés, termelés, értékesítés, vállaltirányítás, ügyvitel, ellenôrzés, monitoring és a térinformatikai eszközök költségek
csökkentô tényezôinek megismerése. Ezáltal az irányított szervezet, vállalkozás, intézmény, területi egység versenyképességének fokozása. Döntéselôkészítôk: A térbeliséget érvényesítô pontosabb hatékonyabb elemzések, eljárások megismerése, az ismeretek frissítése.
Tananyag: A projekt egyik legfontosabb eredménye egy teljes, naprakész térinformatikai tananyag elkészítése
és az oktatás módszertani kérdéseinek a felnôttképzés rendszerébe való kidolgozása. Ezt az eredményt finomítja, hogy példasoraival az általános térinformatikai ismereteken túl felkészíti a képzés résztvevôit a régión belüli legelterjedtebb technikai háttér használatára. A régiót térinformatikai aspektusból bemutató térképi-képi
rendszerek megismerése a kurzus folyamán szintén elôsegítik a késôbbi munkahelyi feladatok átlátását. Az
elkészülô képzési tervek felhasználhatók az akkreditációs eljárás megindításakor.
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Informatikai, szervezési és kommunikációs készségek
az Európai Unióban
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0024
A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem,
6720 Szeged, Dugonics tér 13., tel.: 62/544-001
A konzorcium vezetôje: Szegedi Tudományegyetem,
Dr. Nagy Elemérné projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Békés Megyei Munkaügyi Központ
2. Békéscsabai Regionális Munkaerôfejlesztô és Képzô
Központ
3. Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
4. Csongrád Megyei Munkaügyi Központ
5. Kecskeméti Regionális Munkaerôfejlesztô és Képzô Központ
6. Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió

– Az önmenedzselési készségek és a projektszemlélet kompetenciáinak kialakítása, az informatikai és nyelvi kommunikáció elsajátítása a
célcsoportok számára.
– ECDL vizsgakövetelmény-rendszernek megfelelô informatikai írástudás biztosítása.
– A kompetenciák meghatározása munkakörelemzéssel és szabványos tananyagfejlesztéssel.
– A kompetenciaalapú (Competency Based
Education), hallgatócentrikus képzési módszertani felkészítése a képzésben részt vevô oktatók, tananyagfejlesztôk számára.
– Képzési program meghatározása, tananyag elkészítése, sokszorosítása.
– A képzés(ek) megszervezése, lebonyolítása.
– A képzés(ek) hatása az elhelyezkedésre, a célcsoport karrierjének nyomon követése.
A projekt tartalma:

1. Munkaerôpiaci ismeretek oktatása 12 óra terjedelemben
2. Önmenedzselési készségek kialakítása 12 óra terjedelemben
3. Nyelvi képzés elindítása a SCID által meghatározott kompetenciák eléréséhez 78 óra terjedelemben
4. ECDL kompetenciamodulok felvétele az ECDL követelmények alapján, kiegészítve a SCID által meghatározott kompetenciákkal, összesen 180 óra terjedelemben. Projektben történô munkavégzés, projektkarbantartás
informatikai eszközökkel 20 óra terjedelemben.
5. Teljesítmény mérése ECDL vizsgáztatás
6. Modulok száma összesen: 11.
A projekt várható eredményei:
– A képzést eredményesen elvégzett pályakezdôk az önmenedzselési és tanulási technikák elsajátításával
eredményesebben tudnak továbbtanulni, szakmához jutni.
– A munkaerô-piaci ismereteik és informatikai tudásuk lehetôvé teszi – különösen a hátrányos, vagy nehéz szociális helyzetben lévôknek – , hogy piacképes ismereteik lévén munkát vállaljanak adminisztratív, számítógéppel kapcsolatos feladatokban.
– A számítástechnikai ismeretek elônyt jelentenek a felsôoktatási intézményekbe való bejutáshoz.
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Szociális asszisztens (középfokú) szakképzés
hátrányos helyzetû, elsôsorban roma fiataloknak
A projekt célja:
Az új, középfokú kurzus önálló modul, amely a
végzettek munkaerô-piaci pozícióit jelentôs
mértékben javítja, de szakmai alapokat is biztosít a felsôfokú képzésbe való továbblépéshez. A
projekt megvalósítása jelentôs mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyarországi roma
kisebbség saját, identitását ôrzô értelmisége kialakulása megindulhasson.

Perseus-szám: HU0008-02-01-0025
A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar,
6722 Szeged, Egyetem u. 2., tel.: 62/544-360
A konzorcium vezetôje: Szegedi Tudományegyetem (BTK),
Jóni Gábor projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Peregrinus Közhasznú Egyesület
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió

A projekt tartalma:
A fiatalok olyan szakképzést kapnak, ami identitásukhoz illeszkedik: személyes életsorsuk eleve segíti az azonosulást késôbbi munkavégzésük célcsoportjaival, fejlôdésük, tanulással elért szakmai és életviteli
elômenetelük pedig követendô példává válhat.
A projekt várható eredményei:
– A cigányság körében a felsôoktatásban résztvevôk száma nô
– A cigányság körében a felsôoktatásban résztvevôk aránya nô
– Identitását ôrzô roma értelmiség kialakulása megkezdôdik
– A roma mikrokörnyezetekben a tanulás presztízse növekszik
– A projekten résztvevôk pozitív példát mutatnak az ôket követô korosztályoknak
– A képzett roma fiatalok száma és aránya nô a Dél-alföldi régióban
– A roma kisebbség és a nem roma többség egymás iránti toleranciája nô
A program egyik leglényegesebb közvetett, szubjektív eredménye, hogy a kiválasztott tanulók környezetében
várhatóan növekszik a tanulási hajlandóság, nô a továbbtanulás presztízse, ami kiemelten fontos az egész népesség további társadalmi felemelkedése szempontjából.
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Európai uniós munkaerôpiaci kompetenciák
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0026
A kedvezményezett neve: Tessedik Sámuel Fôiskola,
5540 Szarvas, Szabadság u. 1–3., tel.: 66/313-311
A konzorcium vezetôje: Tessedik Sámuel Fôiskola, Szarvas;
Dr. Patay István rektor, Dr. Máthé Ilona projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. AGFOL-Mestre,Velence, Olaszország
2. Békéscsabai Regionális Munkaerô-fejlesztô és Képzô
Központ
3. Tessedik Sámuel Fôiskola Gazdasági Fôiskolai Kar,
Békéscsaba
A projekt megvalósításának helye: Magyarország,
Békés megye, Békéscsaba; Olaszország, Velence,
Mestre-Padova

A projekt célja olyan képzési program kidolgozása és megvalósítása (konkrét lebonyolítása),
mely az Európai Unióhoz történô csatalakozás
folyamatában, az élethosszig tartó tanulás elvein alapuló, készségeket, képességeket fejlesztenek, illetve korszerû és széles skálájú tudást
biztosít különbözô közép- és felsôfokú végzettségû és képzettségû embereknek, akik számára szükséges, hogy a munkaerôpiacon ütôképesebb tudással, kompetenciákkal és készségekkel rendelkezzenek, részben azért, hogy
elkerüljék a munkanélküliséget (vagy kikerüljenek belôle), részben pedig azért, hogy jövedelmezôbb álláshoz jussanak (esetleg egy versenyképesebb
munkaerôpiacon).
A projekt fô tevékenységei: tantervfejlesztés, Európai Uniós tagállam munkaerô-piaci tapasztalatainak, megszerzése és adaptálása a magyarországi helyzetre, személyiségfejlesztô tréning, valamint kompetencia alapú
képzés megszervezése és bonyolítása, tapasztalatok és eredmények publikálása.
A projekt tartalma:
– Elemzô tanulmány a Békés megyei munkaerô-piaci helyzetrôl, lehetôségek meghatározásával – az oktatás, a
területfejlesztés és a foglalkoztatás összefüggései az EU-csatlakozás perspektívájában Békés megyében – 1.
hónap, BRMKK;
– Helyzetfelmérô kérdôív kidolgozása és a válaszok értékelése – 2. hónap, BRMKK;
– Tapasztalatcsere Olaszországban, Velence – Mestreben, az AGFOL képzô, átképzô és nemzetközi kutatások
intézeténél – 3. hónap;
– Személyiségfejlesztô és álláskeresô tréningek megszervezése fôiskolai hallgatók, különbözô szakképzettséggel rendelkezôk és munkanélküliek számára – 3. hónap, TSF-GFK;
– Európai Uniós Munkaerôpiaci kompetenciák – 600 óra (mely áll egy intenzív nyelvi kurzusból /angol - 400 óra/
német - 400 óra /, valamint gazdasági – Makrogazdasági ismeretek, Pénzügyi ismeretek, Marketing, Menedzsment – és Európai Uniós ismeretek címû modulból- 200 óra) tantervének kidolgozása – 4. és 5. hónap, TSFGFK;
– Intenzív nyelvi kurzusok (angol/német) megszervezése és lebonyolítása pályán lévô és munkanélkülivé vált
szakemberek, illetve fôiskolai hallgatók számára – 6–11. hónap, TSF-GFK;
– Gazdasági (Makrogazdasági ismeretek, Pénzügyi ismeretek, Marketing, Menedzsment) és Európai Uniós ismeretek címû modulokból álló képzés megszervezése és lebonyolítása a fent említett célcsoport számára – 6.11. hónap, TSF-GFK;
– A projekt eredményességét mérô kérdôív kidolgozása és a válaszok értékelése – 12. hónap, TSF-GFK;
– Az Európai Uniós (olasz) munkaerô-piaci helyzet és megoldások összevetése a magyarországi (Békés megyei) munkaerô-piaci helyzettel –12. hónap, TSF-GFK;
– A projekt haladásának és eredményeinek nyilvánosságra hozása és publikálása a fôiskola és a megye kiadványaiban, sajtóban, médiában – állandó, valamint összefoglaló kiadvány megjelentetése a projekt végén – 12.
hónap, TSF-GFK.
A projekt várható eredményei:
1. Rövid távú eredmények:
– a Békés megyei munkaerôpiac aktuális helyzetének pontos megismerése
– az EU (és az olaszországi – Velence tartományi) munkaerôpiac aktuális helyzetének és a gazdasági, valamint
humán szereplôk elvárásainak megismerése és összevetése a magyarországi, Békés megyei helyzettel
– olyan személyiségfejlesztô, illetve gazdasági és idegen nyelvi képzési programok kidolgozása, amelyek legjobban, leghatékonyabban megfelelnek a mai elvárásoknak;
– a kedvezményezettek (a hallgatók) naprakész és életképes tudás birtokába jutnak, ezáltal munkaerô-piaci értéküket növelik
– a célcsoport jobb elhelyezkedése, jobb munkahely és jobb megélhetés szerzése
– a célcsoport idegen nyelvi kompetenciájának, kommunikációs készségének fejlesztése
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– felkészítés az államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére
2. Hosszú távú eredmények:
– a Békés megyei gazdasági és idegen nyelvi felsôoktatási koncepció és stratégia aktualizálása és a gazdaság
és társadalom elvárásaihoz történô közelítése és jobb megfeleltetése;
– az Európai Unió és a régió elvárásainak és helyzetének jobb megismerése, mely hosszú távon hatással lesz
a Békés megyei gazdasági és kulturális-oktatási életre egyaránt;
– a Békés megyei munkaerôpiac minôségi átstrukturálódása, fejlôdése, a munkanélküliség csökkenése;
– a fiatalok (fôiskolai hallgatók, frissen végzettek) munkába állásának megkönnyítése az értékesebb, piacképesebb tudás és készségeknek köszönhetôen.
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Épületek hôszigetelése
A projekt célja:
– építôipari vállalkozások számára az épületek
hôszigetelési technikában jártas, megfelelô
szakmai kompetenciával rendelkezô munkaerô
biztosítása
– a munkavállalók számára nemzetközileg elismert, jól értékesíthetô szakmai tudás kialakítása
– a régió építôipari vállalatai innovációs képességének fokozása, a megszerzett kompetenciák segítségével

Perseus-szám: HU0008-02-01-0029
A kedvezményezett neve: Tessedik Sámuel Fôiskola,
5540 Szarvas, Szabadság u. 1–3., tel.: 66/313-311
A konzorcium vezetôje: Tessedik Sámuel Fôiskola
Mezôgazdasági Fôiskolai Kar, Mezôtúr,
Dr. Mityók András projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Békéscsabai Regionális Munkaerô-fejlesztô és Képzô
Központ
2. Békés Megyei Építészkamara
3. Békés Megyei Munkaügyi Központ
4. Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió

A projekt tartalma:
Tessedik Sámuel Fôiskola: A projekt elôkészítése, megalapozása. A konzorciumi szerzôdések elôkészítése, a
programmenedzsment kialakítása.
Békéscsabai Regionális Munkaerô-fejlesztô és Képzô Központ: A projekt elôkészítése, megalapozása. A kompetenciaalapú moduláris képzési program kialakítása. A képzés megszervezése, lebonyolítása. A képzés eredményességének értékelése. A képzés meghirdetése. A képzés résztvevôinek karrierkövetése.
Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány: A kompetenciaalapú moduláris képzési program kialakítása,
DACUM/SCID módszer szerinti lebonyolítása.
Békés Megyei Építészkamara: Kompetencia meghatározás, DACUM mûhelymunka. Modultartalom meghatározás. Képzési program összeállítása. A képzés meghirdetése.
Békés Megyei Munkaügyi Központ: A képzés meghirdetése. A képzés résztvevôinek kiválasztása. A moduláris
képzést igénybe vevôk számának mérése. A munkaadók elégettségének felmérése a képzéssel szerzett kompetencia alkalmasságáról.
A projekt várható eredményei:
Az építôipari kivitelezô szakemberek számára aktualizálja és bôvíti szakmai ismereteiket, javítja munkerô-piaci
esélyeiket. Termelésirányítók és vezetôk képesek lesznek munkakörük hatékonyabb ellátására, munkatársaik
jobb irányítására. A résztvevôk várhatóan alkalmassá válnak munkakörük hosszabb távon való ellátására, javulnak karrierlehetôségeik, elsajátítják a folyamatos tanulás, tudás, aktualizálás igényét és képességét.
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Külterületen élôk személyi segítôi
A projekt célja:
– A külterületen élô személyek életkörülményeinek, helyzetének, életfeltételeinek javítása azért,
hogy
– teljesebb életet élhessenek
– a tanyán élésbôl eredô terhek és az
állapotukból származó hátrányaik
csökkenjenek.
– váljanak képessé érdemi erôfeszítéseket
tenni
– önmaguk megvédésére
– lehetôségeik igénybevételére.

Perseus-szám: HU0008-02-01-0030
A kedvezményezett neve: Tessedik Sámuel Fôiskola
5540 Szarvas, Szabadság u. 1–3., tel.: 66/313-311
A konzorcium vezetôje: Tessedik Sámuel Fôiskola,
Dr. Ruttner Erzsébet projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Békéscsabai Regionális Munkaerô-fejlesztô és Képzô
Központ
2. Békés Megyei Munkaügyi Központ
3. Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió

A projekt tartalma:
A projekt tevékenysége: szakemberek képzése, akik speciális tudásukkal
– elôsegítik a külterületen élô minden korosztály képviselôjének élethelyzete javítását
– és növelik esélyegyenlôségét.
A tevékenység lépéseinek rövid, strukturált bemutatása
1. A projekt elôkészítése, megalapozása
– A konzorciumi szerzôdések elkészítése (a feladatok és felelôsségek pontos meghatározása, a feladatok és
felelôsségek megosztásának rögzítése)
– A programmenedzsment kialakítása (a projektszervezet megtervezése, a mûködési rend kialakítása és dokumentálása, megbízások elkészítése, kiadása)
2. A kompetenciaalapú moduláris képzési program kialakítása
– Kompetencia meghatározás DACUM mûhelymunka során (munkakör elemzések a tervezett program kompetenciáihoz, kompetenciák definiálása DACUM táblázat alapján)
– Modultartalom meghatározás (feladatok súlyozása, SCID módszer alkalmazása)
– A képzési program összeállítása (a kompetencia modulok egymásra épülésének meghatározása, a tudásátadás módszertatának kidolgozása)
A képzés megszervezése, lebonyolítása
– Tananyagfejlesztés (modulfüzetek összeállítása, tanári segédletek készítése)
– A képzés résztvevôinek kiválasztása (a képzés meghirdetése, a jelentkezôk kompetencia szerinti csoportosítása, a képzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása)
– A képzés lebonyolítása (idôbeni ütemezés megtervezése, ütemezés egyeztetése az elméleti, gyakorlati
elôadókkal és a résztvevôkkel)
A képzés eredményességének követése, mérése
– A kompetencia elsajátítás mérési rendszerének kialakítása
– A képzés alkalmasságának értékelése (minimum követelményszintek meghatározása, a résztvevôk elégedettségének mérése)
– A programjavítási lehetôségek kidolgozása
– A továbbfejlesztési lehetôségek meghatározása
A projekt eredményeinek terjesztése
– A program eredményeinek mérése
– A program kiterjesztése a regionális képzô központok hálózatában
– A moduláris képzésben résztvevôk eredményességének mérése
– A munkaadók elégedettségének mérése a képzéssel szerzett kompetencia alkalmasságáról
– A program akkreditációjának eredménye.
A projekt várható eredményei:
1. A projekt javítja célcsoportja tagjainak
– a szociális szférában való speciális munkavállalási esélyeit
– segítségével a külterületen élô személyek életfeltételét, és hozzásegíti ôket a számukra is jogos szolgáltatásokhoz, hogy azok segítségével teljes értékû polgároknak érezhessék magukat.
– speciális kompetenciái kialakításával az eredményes továbblépési esélyt és segítséget ad a life-long learning
szemlélet kialakulásához.
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2. A projekt eredményeként
– kialakulnak a régió felsôoktatási intézményének karai, intézete és a felnôttképzést végzô munkaerôfejlesztô és
képzô központ, valamint a képzést igénybe vevô munkaadók tudatos, szabályozott együttmûködésének formái,
melyek biztosítják a szociális szféra, ezen belül a külterületen élôk jogos igényeivel összehangolt hatékony képzési programok kidolgozását és megvalósítását
– a speciális szakmai alkalmasság fejlesztését segíti elô a fô kompetenciák meghatározása, mely a közös
együttmûködésen alapszik
– a szabályozott együttmûködés és a megerôsített kompetenciák növelik az együttmûködôk képességét és esélyét régiófejlesztési pályázatok elnyerésére és sikeres lebonyolítására
– a projekt kivitelezése elôsegíti mind a Tessedik Sámuel Fôiskola, mind pedig a konzorciumban együttmûködô
partnerek menedzsment kapacitásának (innováció, ötletek, javaslatok, új látásmód, stb.) fejlôdését
– a konzorcium kiterjedt partneri, hálózati kapcsolatai garantálják, hogy a projekt eredményei széles körben, a
regionális munkaerô-fejlesztô és képzô központok országos hálózatában, regionális, interregionális és nemzetközi szinttéren is hasznosíthatók
– új szemlélet új lehetôséget nyit a részt vevô intézmények szervezeti struktúrájában
– a projekt erôsíti a régióban a kutatást és fejlesztést támogató intézményi rendszert, lehetôséget nyújtva a délalföldi regionális stratégiai program és a szociális ellátást javító alprogramjának megvalósításához.
3. Közvetlen eredményként
– A külterületen élôk a személyre szabott szakszerûséggel nyújtott segítség élvezôjeként ôrizhetik meg önállóságukat, a jogos szolgáltatásokat lakóhelyüktôl függetlenül is igénybe vehetik, s teljes értékû polgárnak érezhetik magukat.
– A képzési programhoz kapcsolódó tananyag fejlesztése, az interaktív módszerek és megtanító stratégiák
lehetôvé teszik a megfelelô kompetenciák elsajátítását.
– Az együttmûködô intézmények speciális igénye szerinti képzési program lebonyolítása.
– A külterületi szociális segítô speciális képzése nyomán, a külterületen élôk szakszerû ellátása.
– A képzési program akkreditációjának elôkészítése.
– A képzési program kiterjesztése a munkaerô-fejlesztô és képzô központok országos hálózatára.
– A projekt befejezése utáni finanszírozási lehetôségek feltérképezésének indítása.
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Informatikai reklámgrafikus, web-tervezô
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0031
A kedvezményezett neve: Tessedik Sámuel Fôiskola
5540 Szarvas, Szabadság u. 1–3., tel.: 66/313-311
A konzorcium vezetôje: Tessedik Sámuel Fôiskola, Szarvas;
Lonovics László projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Békéscsabai Regionális Munkaerô-fejlesztô és Képzô
Központ
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió

– Dél-alföldi régió gazdasági és informatika infrastruktúrájának fejlesztése
– A humánerôforrások tervszerû fejlesztése, jól
értékesíthetô szakmai tudás kialakítása
– A régió pozitív arculatának és korszerû kommunikációjának fejlesztése
– A regionális innovációs folyamatok elôsegítése
– A felsôoktatási és szakképzô intézmények együttmûködésének modellszerû megvalósítása
A projekt tartalma:

– A CBE (Competency Based Education) azaz a kompetencia alapú képzési folyamat, DACUM és SCID rendszer megismerése, szerepe, alkalmazása a kompetencia alapú képzési program kidolgozásában
– Szisztematikus tananyag és oktatásfejlesztés
– DACUM tábla elkészítése, súlyozott DACUM tábla
– SCID módszer segítségével a feladatcsoportok és feladatok lépésekre bontása (kompetenciaelemzés)
– Kompetenciaprofil meghatározása
– Az oktatáshoz rendelkezésre álló ismerethordozók felmérése. A fejlesztendô tananyag meghatározása.
– A fejlesztendô tananyag ellenôrzése, a párhuzamosságok megszüntetése
– A tananyag fejlesztése a CBE és a hallgató centrikus képzési elveinek megfelelôen
– Tananyag tesztelése
– Az elkészült tananyagok összehasonlítása a CBE képzési rendszer alapelveivel. A szükséges eltérések megbeszélése, módosítások, korrekciók, kiegészítése meghatározása
– PR-tevékenység
– Képzés megszervezése és lebonyolítása
A projekt várható eredményei:
– A life-long learning szemlélet kialakulása
– A képzésben résztvevôk alkalmasakká válnak új munkakörök betöltésére
– A megszerzett kompetenciák eredményeként az irányításuk alatt lévô szervezet, illetve csoport hatékonysága
(gazdasági, operatív stb.) közvetlenül javul
– A projekt eredményeként kvalifikáltságuk nô
– A felsôoktatásban megjelenik a kompetencia alapú képzési módszertan és gyakorlat
– A konzorcium és támogató partnerei jelentôs tapasztalatot, gyakorlatot szereznek
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Klinikai mikrobiológiai ismeretek széles körû alkalmazása
az infekciózus kórképek diagnosztikájában és terápiájában
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0037
A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem
Továbbképzô- és Szolgáltató Intézet
(Prof Dr. Benedek György tudományos rektorhelyettes),
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 103., tel: 62/424-470
A konzorcium vezetôje: Szegedi Tudományegyetem
Továbbképzô- és Szolgáltató Intézet,
Prof. Dr. Nagy Erzsébet projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. ÁNTSZ Bács-Kiskun Megyei Intézete
2. ÁNTSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézete
3. Debreceni Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet
4. Fôvárosi Önkormányzat Szent László Kórház
5. Pándy Kálmán Kórház Központi Laboratórium, Gyula
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió, Szeged

A hazai egészségügy két szorosan összefüggô
hiányszakmája (melyek az infekciózus kórképek
korszerû, hatékony terápiája szempontjából elengedhetetlen fontossággal bírnak) a klinikai
mikrobiológia és az infektológia. Az ezen a területen zajló folyamatos készségfejlesztô, kompetenciaalapú képzés elsôrendû fontosságú. Különösen igaz ez a bioterrorizmus veszélyének
fennállása esetén amikor már ismert, de elfelejtett kórokozók, és új kórokozók elôtérbe kerülésével kell számolnia a klinikusnak és mikrobiológusnak egyaránt. A megnövekedett utazási
kedvvel, az infektológia és mikrobiológia új kihívásokkal kerül szembe, a speciális „travellers diseases” problematika kapcsán. Az antibiotikum rezisztencia gének terjedése terápiás problémákat vet fel. A képzés tervezi a
nem kellôképpen ismert kórképek, kórokozók, azok kimutatási módszereinek és terápiájának nemzetközi szintû
ismeretanyag átadását.
A projekt tartalma:
A project olyan post graduális oktatást valósít meg elméleti és gyakorlati oktatás keretében (beleértve a
„problem based” oktatási formát is), mely segíti a projekt célkitûzéseinek megvalósítását, azaz nem orvos diplomával rendelkezô mikrobiológusok tudásanyagának szélesítését az infekciózus kórképek diagnosztikájában
és terápiájában. A konzorcium vezetôje valamint a konzorciumi tagok, illetve azok munkatársai kidolgozzák az
egyes oktatási modulok anyagát, megszervezik az adott modul oktatását végzô elôadók meghívását valamint
összeállítják az adott modul teljes elôadásanyagát. Eddig leadott modulok:
1. modul: Infektológiai ismeretek; Felelôs: Prof. Dr. Ludwig Endre
4. modul Klinikai mikrobiológiai ismeretek; Felelôs: Prof. Dr. Nagy Erzsébet
7. modul: Antibiotikumok alkalmazásának modern elvei; Felelôs: Prof. Dr. Ludwig Endre
8. modul: Immunológiai ismeret: infekciózus kórképek patomechanizmusa, diagnosztikája, terápiája; felelôs:
Prof. Dr. Mándy Yvette
11. modul: Szaknyelvi ismeretek; felelôs: Dr. Demeter Éva
Az oktatás részét képezô további modulok leadása, valamint a gyakorlatok megszervezése a következôkben
kerül megszervezésre. Az oktatás feltételezi a hallgatók egyéni felkészülését is a megadott legmodernebb szakirodalom alapján.
A projekt várható eredményei:
A projekt megvalósításával várható eredmények igen sokrétûek. Elsôsorban azt várjuk, hogy a klinikai mikrobiológiai rutin területén dolgozó orvos és hangsúlyozottan a nem orvos diplomások számára a szakmát, az
infektológiai ismeretekhez közelebb hozó ismeretanyag megszerzését jelenti. A nem orvos diplomások számára egy lehetôség nyílhat a program késôbbi idôpontban történô akkreditációja során egy olyan szakképzési
programban való részvételre, melyre jelenlegi körülmények között nincs meg a lehetôségük. Tudni kell, hogy a
klinikai mikrobiológiai laboratóriumi tevékenység során egyre újabb technikák kerülnek bevezetésre a gyorsabb, hatékonyabb leletkiadás céljából. Ezek megismerésére a rutin diagnosztikai laboratóriummunka során
nem mindig jut idô Az összefogott ismeretanyag átadása látókör-bôvülést jelent a laboratóriumi szakemberek
számára. Külön kiemelkedô jelentôségû lehet a célcsoportra gyakorolt hatások közül – mivel a projekt megvalósítása során klinikusok és mikrobiológusok együttes képzésére kerül sor – a véleménycsere, egymás speciális problémáinak megismerése mindkét célcsoport számára hasznosítható újabb információk megszerzésére ad
alkalmat.
A projekt megvalósítását jelentô képzési anyag összeállításánál elsôdleges figyelmet fordítunk a projekt többszöri megismételhetôségének biztosítására, hiszen ismereteink szerint a fôvárosban és a dunántúli területeken
is hasonló gonddal küzd mindkét szakma. Amennyiben ez más régióban is megszervezhetô, tovább erôsödik
az igény, hogy akkreditált képzési formaként jelentkezzen a hazai felnôtt oktatásban, az életen keresztüli továbbképzési programokban.

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

Szociális tanácsadók képzése
A projekt célja:
A projekt fô célkitûzése olyan képességfejlesztô
moduláris oktatási program kidolgozása és megvalósítása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a szociális szférában dolgozók képessé váljanak a marginalizálódott csoportok egyéni, csoport- és közösségi problémáinak enyhítésére, tudjanak
adekvát módon kommunikálni velük, valamint folyamatosan legyenek képesek megújítani szakértelmüket.
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0042
A kedvezményezett neve: Eötvös József Fôiskola
Továbbképzési és Távoktatási Központja,
6500 Baja, Szegedi u. 2., tel.: 79/524-624
A konzorcium vezetôje: Eötvös József Fôiskola
Továbbképzési és Távoktatási Központja, Baja;
Raicsné dr. Horváth Anikó projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ, Kecskemét
2. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Ôszi Napfény”
Idôskorúak Otthona Módszertani Intézménye, Bácsborsód
3. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete,
Kecskemét
4. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Kecskemét
5. Bajai Egyesített Szociális Intézmény, Baja
6. Eötvös József Fôiskola, Baja
7. Kecskeméti Regionális Munkaerô-fejlesztô és Képzô
Központ, Kecskemét
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió

– Kompetenciaalapú moduláris tanterv kidolgozása
– 200 órás képzés megvalósítása
– Oktatási segédanyag elkészítése
– Minôségbiztosítás
Valamennyi tevékenységet a konzorciumi partnerek közösen végzik.
A projekt várható eredményei:

– A képzésben résztvevôk kompetenciái fejlôdnek, szakmai ismereteik bôvülnek.
– A kompetenciaalapú moduláris tanterv akkreditálása az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztériumban
– Oktatási segédanyag (jegyzet) elkészülése.
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Halastavak, horgászvizek, haltenyésztés
A projekt célja:
Olyan tananyag kidolgozása és tanfolyam indítása, amely elôsegíti a halastavak, horgászvizek
szakszerû, környezetkímélô és gazdaságos
üzemeltetését, ezáltal növekedhet a régióban
és azon kívül a haltermelés, elérhetô a magyarországi halfogyasztás európai szintre emelése,
növekedhet az értékes, keresett, exportárualapot jelentô halfajok termelése.
A projekt tartalma:
–
–
–
–
–

Perseus-szám: HU000-02-01-0043
A kedvezményezett neve: Eötvös József Fôiskola
Továbbképzési és Távoktatási Központja,
6500 Baja, Szegedi u. 2., tel.: 79/524-624
A konzorcium vezetôje: Eötvös József Fôiskola, Baja;
Kolláth Mária projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ; Kecskemét
2. Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejl. Alapítvány, Kecskemét
3. Haltermelô és Értékesítô KFT., Nagybaracska
4. Horgász Egyesületek Baranya megyei Szövetsége, Pécs
5. Kecskeméti Regionális Munkaerô-fejlesztô és Képzô
Központ
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió, Baja város és környéke, Duna menti és Tisza menti települések, természetes vizek és halastavak közelében lévô települések

Szakterületek lehatárolása
Tantervkészítés, tematikák összeállítása
Oktatási segédanyagok megírása, összeállítása, szerkesztése
Oktatás megvalósítása: Elméleti oktatás, gyakorlati oktatás
Vizsgáztatás, zárás

A projekt várható eredményei:
– Több szakképzett halasgazda, halász, horgász lesz
– Szakmai ismeretek bôvülnek, új szakterületek megismerése, szemléletváltozás
– Halastavak, horgászvizek mûszaki állapota, vízminôsége javul
– Halastavak, horgásztavak építése, rekonstrukciója, korszerû üzemeltetés, gazdaságos termelés, vízminôségvédelem

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

Európai hegesztô (Európára érvényes minôsítés)
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-04-0044
A kedvezményezett neve: Kecskeméti Fôiskola Felnôttés Továbbképzési Koordináló Központ,
6000 Kecskemét, Ceglédi u. 2., tel.: 76/501-960
A konzorcium vezetôje: Kecskeméti Fôiskola,
Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fôiskolai Kar, Kecskemét;
Dr. Bernáth Mihály projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2. Békéscsabai Regionális Munkaerôfejlesztô és Képzô
Központ
3. Békés Megyei Munkaügyi Központ
4. Kecskeméti Regionális Munkaerôfejlesztô és Képzô Központ
5. Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió

Általános célkitûzések:
– A gépipar számára a munkaerô-piaci igényeknek megfelelô, korszerû, európai szintû ismeretekkel és szakmai kompetenciával rendelkezô
munkaerô biztosítása
– A munkavállalók számára nemzetközileg elismert, jól értékesíthetô szakmai tudás megszerzése
– A képzési program kialakításában részt vevô
konzorciumi partnerek és gazdasági szféra közötti kapcsolat megerôsítése
– Országosan egységes, kompetenciaalapú
képzés megvalósítása, s kiterjesztése
Konkrét célkitûzések:
– A Dél-alföldi régió gépipari vállalkozásainak szükségleten alapuló kompetenciaalapú képzési program kifejlesztése, a szakmai tevékenységek elemzésén alapuló DACUM és SCID módszer segítségével.
– A moduláris képzési program megvalósításához szükséges módszerek egyértelmû meghatározása, a kor követelményeinek megfelelô tananyag kifejlesztése.
– A képzési program akkreditálása
– Az akkreditált képzési program hosszú távú fenntartása
A projekt tartalma:
A projekt tevékenysége az alábbi öt szakaszra épül:
A – Elôkészítés, elemzés
B – Tervezés
C – Programfejlesztés
D – A képzés megszervezése, lebonyolítása
E – Értékelés, nyomon követés
A projekt módszertanának rövid jellemzése: a programelemek szorosan egymásra épülnek, szigorú logikai rend
szerint kerültek kialakításra, idôrendileg nem felcserélhetôk. A projekt elôkészítése, megalapozása és lebonyolítása során konzorciumi értekezleteket, stábüléseket tartunk. A kompetencia meghatározásánál alkalmazott
Dacum és Scid módszer a legkorszerûbb elemzést teszi lehetôvé.
A közremûködô szervezetek szerepe és feladatai a projekt megvalósításában
A konzorcium tagja
Kecskeméti Fôiskola Felnôtt- és Továbbképzési
Koordináló Központ - a konzorcium vezetôje
(Kecskemét)

Békéscsabai Regionális Munkaerôfejlesztô
és Képzô Központ – a konzorcium tagja (Békéscsaba)

Kecskeméti Regionális Munkaerôfejlesztô
és Képzô Központ – a konzorcium tagja (Kecskemét)

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara –
a konzorcium tagja (Kecskemét)

A konzorciumi tag feladata
A projekt elôkészítése, megalapozása
A konzorciumi szerzôdések elôkészítése,
a programmenedzsment kialakítása
A képzés megszervezése, lebonyolítása
A képzés eredményességének értékelése
A képzés meghirdetése
A képzés résztvevôinek karrierkövetése
A projekt elôkészítése, megalapozása
A kompetenciaalapú moduláris képzési program kialakítása
A képzés meghirdetése
A képzés megszervezése, lebonyolítása
A képzés eredményességének értékelése
A képzés résztvevôinek karrierkövetése
A projekt elôkészítése, megalapozása
A kompetenciaalapú moduláris képzési program kialakítása
A képzés meghirdetése
A képzés megszervezése, lebonyolítása
A képzés eredményességének értékelése
A képzés résztvevôinek karrierkövetése
A projekt elôkészítése, megalapozása
Kompetencia meghatározás, Dacum mûhelymunka
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A konzorcium tagja

Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány
– a konzorcium tagja (Békéscsaba)
Békés Megyei Munkaügyi Központ –
a konzorcium tagja (Békéscsaba)

A konzorciumi tag feladata
Modultartalom meghatározás
Képzési program összeállítása
A képzés meghirdetése
A kompetenciaalapú moduláris képzési program kialakítása
A képzés meghirdetése
A képzés meghirdetése
A képzés résztvevôinek kiválasztása
A moduláris képzést igénybe vevôk számának mérése
A munkaadók elégedettségének felmérése
a képzéssel szerzett kompetencia alkalmasságáról

A projekt várható eredményei:
– A gépipar számára a munkaerô-piaci igényeknek megfelelô, korszerû, európai szintû ismeretekkel, megfelelô
szakmai kompetenciával rendelkezô munkaerôt biztosít.
– Akik a munkahelyen megállják a helyüket, a technika, a technológia fejlôdésével lépést tudnak tartani, s az
ebbôl adódó változó követelményeknek eleget tudnak tenni
– egy a késôbbiekben akkreditálásra kerülô kompetenciaalapú képzési program kialakítása, tananyagfejlesztés
– Multiplikatív hatásként jelenik meg, hogy a képzési programot a felsôoktatás, a regionális munkaerôfejlesztô
és képzô központok, valamint a bázisintézmények elhelyezik programkínálatukban, ezáltal megvalósul a regionális kiterjesztés
– A szakmai fenntarthatóság lehetôsége, hogy a 2001. évi CI. tv. 19.§ szerint a program akkreditálásra kerül és
a Phare támogatás megszûnése után konkrét munkaadói igények alapján a szakképzési hozzájárulás felhasználásával folyamatosan finanszírozhatóvá válik.

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

Kis- és középvállalkozások fejlesztése
(tananyagfejlesztés és képzési program lebonyolítása)
A projekt célja:
A projekt célja a Dél-alföldi régióban mûködô kisés középvállalkozások versenyelônyeinek erôsítése modern üzleti ismeretek oktatásával, ezáltal
a munkahelyek megtartása és új munkaalkalmak
teremtése.
A képzés elsôsorban három célcsoportra irányul:
a mikro- és kisvállalkozások vezetôire, a kis- és
középvállalkozások vezetô szakembereire, valamint olyan szakértôkre, akik úgy gondolják, hogy
jelenlegi cégükbôl kiválva új kis- és középvállalkozásokat alapítanak (start-up avagy spin-off).

Perseus-szám: HU0008-02-01-0045
A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem,
Gazdaságtudományi Kar
6722 Szeged, Honvéd tér 6., tel.: 62/544-499
A konzorcium vezetôje: Szegedi Tudományegyetem,
Gazdaságtudományi Kar, Buzás Norbert projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Békéscsabai Regionális Munkaerô-fejlesztô és Képzô
Központ
2. Kecskeméti Regionális Munkaerô-fejlesztô és Képzô
Központ
3. Progress Vállalkozásfejlesztô Alapítvány
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió

A projekt tartalma:
– Képzési tematika és tananyagok összeállítása
– A képzés módszertanának kialakítása
– A képzés megszervezése
– Oktatás és vizsgáztatás
A képzés tematikája 6 blokkot (tárgyat) ölel fel, amelyek szintetizálják az alapvetô vállalkozási ismeretanyagot:
1. A KKV szervezése, mûködtetése
2. A KKV marketingtevékenysége
3. A KKV pénzügyeinek, számláinak kezelése és ügyvitele
4. A KKV innovációs tevékenysége
5. A KKV-k együttmûködése
6. A KKV politikák alapjai itthon és az EU-ban
Mind a 6 témakörben feladat a tematika végleges kidolgozása, az ismeretanyag lebontása kontaktórákra és az
ehhez szükséges tananyagok, tansegédletek megadása, illetve összeállítása. A 6 témakör közül 3-ban nincs
megfelelô magyar nyelvû tananyag, ezért ugyancsak feladat ezek elkészítése a nemzetközi szakirodalom felhasználásával. Ez a 3 témakör:
– A KKV innovációs tevékenysége
– A KKV-k együttmûködése
– A KKV politikák alapjai itthon és az EU-ban
A projekt megvalósítása érdekében a konzorcium tagjai az alábbi (rész)feladatok megvalósítását vállalták:
A szervezet neve
Szegedi Tudományegyetem
Progress Alapítvány
Békéscsabai Regionális
Munkaerô-fejlesztô és Képzô Központ
Kecskeméti Regionális
Munkaerô-fejlesztô és Képzô Központ

Vállalt részfeladatok
a tematika és a tananyagok tartalmi véglegesítése, a tananyagok kidolgoztatása
és lektoráltatása, az eszközök beszerzése és az oktatók felkérése
a tananyagok sokszorosítása, az oktatás megszervezése,
az oktatás lebonyolításának segítése és a vizsgáztatás megszervezése
a tananyagok sokszorosítása, az oktatás megszervezése,
az oktatás lebonyolításának segítése és a vizsgáztatás megszervezése
a tananyagok sokszorosítása, az oktatás megszervezése,
az oktatás lebonyolításának segítése és a vizsgáztatás megszervezése

A projekt várható eredményei:
A projekt eredményeként olyan tudásanyag kerül koncentráltan a tanfolyam résztvevôinek birtokába, melynek
egy részét csak hosszú évek gyakorlata alapján, más részét pedig megfelelô élethelyzetek hiányában talán soha nem tudnának megszerezni. A célcsoport tagjai képessé válnak az egyes szolgáltatókkal való hatékony
együttmûködésre, és sikeresek lesznek az EU vállalkozásfejlesztési pályázataiban. A megszerzett ismeretek segítségével vállalkozásuk menedzselési hatékonysága nô.
A pályázó szakmai kompetenciája, mint minden új képzési forma megindításával, a tanulási folyamat eredményeképpen nô. Egyrészt az elméleti és a gyakorlat-orientált képzés összhangjának és megfelelô arányának
megteremtése még a gyakorlott oktatók számára sem mindig egyszerû, és az ilyen programok kiváló alkalmat
jelentenek ennek a készségnek a fejlesztésére. Ezen felül a projektben részt vevô intézmények is további gyakorlatot szereznek az ilyen képzések szervezésében.
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Egészségügyi gazdálkodási, vezetési és menedzsment ismeretek
szellemi szabadfoglalkozású orvosok és orvos vezetôk számára
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0046
A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Korányi fasor 9., tel.: 62/545-550
A konzorcium vezetôje: Szegedi Tudományegyetem
Családorvosi Intézet; Dr. Hajnal Ferenc projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Békés Megyei Képviselô-testület Pándy Kálmán Kórház,
Gyula
2. Egészségügyi Alapellátási Intézmények Igazgatósága
Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja,
Kecskemét
3. Erzsébet Kórház-Rendelôintézet, Hódmezôvásárhely
4. Országos Alapellátási Intézet
5. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföldi régió

Az orvosok, korábbi – döntô többségében közalkalmazotti státusával szemben a szabadfoglalkozású és vállalkozó orvos tevékenységi formák olyan, eddig nélkülözhetô – ismereteket,
gyakorlatot és fejlesztendô készségeket kívánnak meg, melyek csak tudatos, önkéntes és
rendszeres továbbképzéssel autentikus forrásból szerezhetôk meg.
Moduláris rendszerünkben tervezett kurzus továbbképzési formát kíván bevezetni, mely ismereteket a jelenlegi graduális és posztgraduális
képzés keretében nem lehet megszerezni. Ezen
ismeretek nélkül növekszik az orvosok létbizonytalanság-érzése, fokozódik a rájuk egyébként is nagymértékben
háruló stressz, ill. olyan fölösleges költségek – tanácsadói díjak, rossz üzleti terv, „átverés” – gerjednek praxisuk építése során, melyek további stressz-hatások és egzisztenciális veszélyeztetés révén szakmai munkájuk
minôségét rontják.

A projekt tartalma:
Idô
1. hónap
1–3. hónap
2–3. hónap
2–4. hónap

Tevékenység
konzorciumi értekezlet elôkészítése
értekezlet lebonyolítása
oktatói kar kialakítása (elméleti oktatás)
oktatói munkakörök pontosítása
a tanfolyam céljainak ismertetése szakmai és érdeklôdô körökben, PR

3. hónap

elméleti oktatási tanmenet és témavázlatok elôkészítése
gyakorlati oktatóhelyek és instrukturok kijelölése

4–10. hónap

tananyagfejlesztés és segédanyagok folyamatos készítése

5. hónap

a képzés megindítása

5–18. hónap

modulszerû oktatási folyamat a tanmenet szerint: elmélet és gyakorlat

5–18. hónap
5–18. hónap
12. hónap

tananyagok folyamatos értékelése
az oktatói teljesítmény folyamatos minôsítése, értékelése, osztályozása
féléves oktatói értekezlet, összefoglaló értékelés az elôzô folyamatról

15. hónap

oktatói workshop

16–17. hónap
18. hónap

zárókonzultációk, vizsgáztatás elôkészítése
tanfolyamzáró oktatói értekezlet a projekt fenntarthatóságának jegyében

Megvalósító szervezet
fô pályázó (SZTE)
fô pályázó (SZTE)
fô pályázó (SZTE)
fô pályázó (SZTE)
fô pályázó (SZTE)
és konzorciális partnerek
fô pályázó (SZTE)
fô pályázó (SZTE)
és konzorciális partnerek
fô pályázó (SZTE)
és konzorciális partnerek
fô pályázó (SZTE) és a
konzorciumból delegált oktatók
fô pályázó (SZTE) és
konzorciumi partnerek
fô pályázó (SZTE)
fô pályázó (SZTE)
fô pályázó (SZTE) és
konzorciumi partnerek
fô pályázó (SZTE) és
konzorciumi partnerek
fô pályázó (SZTE)
fô pályázó (SZTE) és
konzorciumi partnerek

A projekt várható eredményei:
A projekt a késôbbiekben ösztönözni fogja hasonló tematikájú kurzusok tartását a régió és az egész célterület
vetületében. Végzettjeinek bevonásával a jelenlegi oktató gárda, ill. az általuk elkészítendô segédanyagok segítségével végül minden érdeklôdô dél-alföldi orvos megszerezheti vagy közvetlenül, kollégáitól veheti igénybe
azt a segítséget, mely praxisában gazdasági területen igényként lép fel.
– A továbbképzésben rész vett orvosok kompetencia köre kibôvül, kiterjed szakmai vállalkozások és szervezetek (közöttük érdekvédelmi, ágazati közigazgatási és finanszírozói)
– szervezésére,
– szakmai gazdasági és gazdasági vezetésére,

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

– a szakterülettel kapcsolatos tanácsadásra,
– egészségügyi marketing és PR menedzseri,
– szakmai auditori (pl. peer review) és
– felügyeleti tevékenységre hazai és megfelelô adaptációs feltételek teljesítése után nemzetközi (EU) szinten is.
– A kompetencianövekedés által a vállalkozó orvosok, vezetôk szakma presztízse hosszú távon növekedni fog.
– Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program támogató szakemberekkel bôvül.
– A képzési program keretében olyan oktatási segédanyag kerül kidolgozásra, melyet a gyakorló orvosok napi
munkáját segíti, mindennapos tevékenységéhez nélkülözhetetlen.
– A projekt lehetôséget ad arra is, hogy a költség szemléletû gyógyítás érvényesüljön
– A projekt által nyújtott ismeret elôsegíti ôket, hogy szemléletmód változás következzen be, ezáltal hatékonyabban képesek felhasználni az egészségügy forrásait.
– Az egészségügyi, intézményi reform céljainak eléréséhez nyújt segítséget.
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

A kisebbségi koordinátorok pedagógusszakvizsga-képzési
programjának kidolgozása
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0047
A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem,
6720 Szeged, Dugonics tér 13. , tel.: 62/544-001
A konzorcium vezetôje: Szegedi Tudományegyetem;
projektvezetô: Dr. habil. Benkô Zsuzsanna, tanszékvezetô
fôiskolai tanár, SZTE JGYTFK Alkalmazott Egészségtudományi
Tanszék; Projektkoordinátor: Lippai László fôiskolai tanársegéd
SZTE JGYTFK Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
A konzorcium tagjai:
1. Csongrád Megyei Munkaügyi Központ
2. Szeged MJV Önkormányzat Ifjúsági Szakorvosi Ellátás
Gyermek- és Serdülô Pszichiátriai Szakrendelés és Gondozó
A projekt megvalósításának helye: Dél-alföld régió:
Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye
város: Szeged

A projekt célcsoportját a pedagógus szakvégzettségû szakemberek – a közoktatás, a közigazgatás, a szociális szféra, az egészségügy
és a nem állami intézmények területérôl – alkotják. A közoktatásban dolgozó pedagógusok javasolt köre: óvodapedagógus, általános iskolai
tanító, általános iskolai tanár, középiskolai tanár,
kollégiumi nevelô tanár.
– A modulrendszerû képzési program összeállítása; 30, 60, 90, 120 órás, valamint a teljes pedagógus szakvizsgaprogram (360 óra) egymásra épülô rendszerének kidolgozása.
– A kisebbségi koordinátor továbbképzésben részt vevô pedagógusok felkészítése a kisebbségi helyzetben élô
tanulók (nemzetiségi, etnikai, fogyatékos) hatékonyabb fejlesztésére, társadalmi integrációjára. A felmerült társadalmi igények hatására a továbbképzés során a hangsúlyt a roma kisebbség esélyegyenlôtlenségének csökkentésére helyezzük.
– Biztosítani a pedagógusok egyéni boldogulásához, a munkaerôpiacon való sikeres részvételhez szükséges
ismereteket, gyakorlati készségeket.
– Növelni a pedagógusok kompetenciáját tevékenységi és intézményi szinten.
– Alkalmassá tenni a kisebbségi koordinátort a speciális módszerek alkalmazására, amelyekkel a kisebbségi
körbe sorolható tanulók fejlôdését és integrálását szolgálja iskolai környezetben és a társadalom más alrendszereiben (család, egészségügy, szociális intézmények)

A projekt tartalma:

A konzorcium vezetôje:

Szervezet neve
Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi tag:

Szeged MJV Önkormányzat
Ifjúsági Szakorvosi Ellátás
Gyermek- és Serdülô Pszichiátriai
Szakrendelés és Gondozó

Konzorciumi tag:

Csongrád Megyei Munkaügyi Központ

Vállalt részfeladatok
1. Helyzet- és attitûd-feltárás a régió megyéiben
kialakított fókusz-csoportokban
2. Külföldi tanulmányutak, anyaggyûjtés,
módszertani tapasztalatcsere
3. A konzorciumi tagok együttmûködéséhez,
a közös munkához igazodó belsô továbbképzések
4. A kurzus meghirdetése, PR-tevékenység
5. Oktatási modulok témáinak részletes
kidolgozása
6. Oktatási segédanyagok összeállítása
(jegyzetek, szöveggyûjtemények, videó,
audio kazetták)
7. Minôségbiztosítási mérôeszköz kidolgozása
8. A képzés indítása
9. Folyamatos feedback és értékelés
a minôségbiztosításért
1. Oktatási modulok témáinak részletes
kidolgozása
2. Oktatási segédanyagok összeállítása
(jegyzetek, szöveggyûjtemények, videó,
audio kazetták)
1. Oktatási modulok témáinak részletes
kidolgozása
2. Oktatási segédanyagok összeállítása
(jegyzetek, szöveggyûjtemények, videó,
audio kazetták)
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A projekt várható eredményei:
A közvetlen célcsoportot képezô, pedagógus alapvégzettséggel rendelkezô szakemberek a képzés során felkészítést kapnak a hátrányos helyzetû, a tanulási nehézségekkel küzdô, kisebbségi csoporthoz tartozó tanulókkal való eredményes munkára. Ez a tevékenység, a valós társadalmi igényekre alapozva, lehetôséget ad a kisebbségi csoportok reális mértékû társadalmi integrálására.
A pedagógusok alapképzettsége kiszélesedik, egyre inkább alkalmassá válnak a társadalomban jelentkezô
speciális problémák, feladatok megfelelô szakmai színvonalon történô ellátására. Rugalmasabb szereplôi lesznek a munkaerôpiacnak.
A közvetett célcsoportot a kisebbségi csoporthoz tartozó, különbözô pedagógiai, pszichológiai problémákkal
küzdô tanulók, családok alkotják. A tanulók a kisebbségi koordinátortól segítséget kapnak az egyéni felzárkózáshoz, különösen tanulási képességeik, társas kapcsolataik, kommunikációs készségük fejlôdésének
facilitálása, valamint az osztályközösségen belüli támogatottságuk növekedése révén.
A kisebbségi koordinátor hátrányos helyzetû családoknak is tud segítséget nyújtani, fôként elszigetelôdésük oldásával, gyermekeik elhelyezkedési esélyeinek javításával és képzettségi szintjük emelkedésének
elôsegítésével.
A várható eredmények tételes bemutatása:
1. Kiképzett kisebbségi koordinátorok (legalább 15 fô)
2. A képzés minôségbiztosításának mérôeszközei (legalább 1 db kérdôív)
3. Az oktatási program teljes anyagának dokumentációja (300 oldal).
4. A képzést bemutató PR anyag (1 oldalas és 12 oldalas formátumban)
5. A helyzetfeltáró kutatás, elemzés közleményben való megjelentetése (15–20 oldal)
6. A megvalósított oktatási projektbôl magyar és angol nyelvû tanulmány (15–20 oldal / tanulmány)
7. Az oktatáshoz szükséges szöveggyûjtemény (300 oldal)
válogatás a hazai szakirodalomból (100 oldal)
8. Válogatás a kisebbségek irodalmából (100 oldal)
9. A nemzetiségek népzenéje
audiokazetta (1 db)
videokazetta (1 db)
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

Optomechatronikai felnôttképzés
A projekt célja:
Hálózatszerûen mûködtethetô, kompetenciaalapú, modulszerûen felépített felnôttképzési kurzusok anyagának kifejlesztése. Gyakorlatorientált, kulcsképességeket fejlesztô tanfolyamok
megtartása.
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0060
A kedvezményezett neve: Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ
3515 Miskolc – Egyetemváros, tel.: 46/565-111
A konzorcium vezetôje: Miskolci Egyetem Szerszámgépek
tanszéke; Dr. Csáki Tibor projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2. Debreceni Egyetem
3. Nyíregyházi Fôiskola
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió

– igényfelmérés és nemzetközi tapasztalatok
alapján tematika kidolgozása
– az oktatási modulok tananyagának kidolgozása és zsûrizése
– az alapmodulból és az optikai modulból álló elsô tanfolyam megtartása
– az elsô kurzus értékelése, a szükséges módosítások végrehajtása
– az alapmodulból és a mechatronikai modulból álló második tanfolyam megtartása
– a teljes projekt értékelése, a végleges tananyagok on-line kiadásának elkészítése.
A konzorciumi tagok feladatai:
– ME: koordinálja a projektet, kidolgozza a szakterületének megfelelô tananyagokat, megtartja az órákat.
– BME: kidolgozza a tananyagokat, megtartja az órákat, laboratóriumi lehetôségeket biztosít
– DE: kidolgozza az optikai tananyagokat, megtartja az elôadásokat és laboratóriumi lehetôségeket biztosít.
– NYF: Részt vesz a tananyagok kidolgozásában, elôadásában, laboratóriumi lehetôségeket biztosít.
A projekt várható eredményei:
– a célcsoport tagjai megalapozott elméleti tudást és gyakorlati készségeket szereznek az optomechatronika
területén
– nô a munkahelymegtartó képességük
– a kidolgozott tananyagok on-line elérhetôsége biztosítja a folyamatosan frissített információk elérhetôségét a
résztvevôk számára
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Moduláris Tervezés-informatika tanfolyam mûszakiaknak
Perseus-szám: HU0008-02-01-0061
A kedvezményezett neve: Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ
3515 Miskolc – Egyetemváros, tel.: 46/565-111
A konzorcium vezetôje: Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ; Dr. Takács György projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Andrássy Gyula Mûszaki középiskola, Miskolc
2. Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
3. Wigner Jenô Mûszaki, Informatikai Középiskola
és Kollégium, Eger
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió

A projekt célja:

A projekt célja, hogy elôsegítse az ország északi
és keleti régióiban a hajdani nehézipar bázisán kialakult iparszerkezet átstrukturálódását és a
korszerû iparszerkezet kialakulását az EU-ban
használt legkorszerûbb mérnöki eszközrendszerek
elterjesztésével. A projekt két csoportot céloz meg.
Egyrészt az elhelyezkedési gondok miatt a régióból elvándorló pályakezdô mûszaki végzettségû fiatalokat, akik helyzetén a gyakorlati képességek
fokozásával lehet elôsegíteni a képzésbôl a munka
világába történô átmenetet. Másrészt a felnôtt, már
gyakorlattal rendelkezô mérnököket és kisegítôiket, akik helyzetén a folyamatosan változó mérnöki eszközrendszerek megismertetésével, egy ciklikus, élethosszig tartó képzési formába kívánunk bekapcsolni.
A projekt tartalma:
– Egy moduláris, hálózatszerûen is mûködtethetô a mindenkori igényekhez igazodni képes, kulcsképességû
szaktudást kifejlesztô oktatási csomag kidolgozása,
– a kidolgozott oktatási csomag gyakorlati bevezetése.
A tanfolyam tantárgyi struktúráját három tartalmilag eltérô tantárgy csoportra tagozódik:
A. Alapozó, ismeretszélesítô, tantárgy csoport
B. Választható modulok tantárgyak csoportja
C. Ellenôrzô, tantárgy csoport
A tanfolyam struktúrája:
Tantárgy
csoport
A.
Elméleti
alapozás,
ismeretszélesítés

B.
Alternatív
modulok

C.
Ellenôrzô modul

Kód

Szaktárgy

A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
B1.
B2.

Tervezéselmélet
Tervezésmódszertan
Gyártáshelyes tervezés
Alkalmazott mechanika
Gyors-prototípus technológiák
NC technika
Alapvetô CAD rendszerek
AutoCAD
Cadkey

B3.
B4.
B5.
B6.

B7.
B8.
C1.

Kontakt óra
8
8
8
8
8
8

Önálló felkészülés
és feladat
8
8
8
8
8
8

Teszt
és ell.
1
1
1
1
1
1

40

20

4

Professzionális integrált CAD rendszerek
ProEngineer
CATIA
I-DEAS
AutoDesk Inventor

40

20

4

CAM rendszerek
MasterCAM
SurfCAM

22

12

2

10
160

40
140

16

Önálló tervezési feladat
Óraszám összesen:

A projekt várható eredményei:
– Növeli a régió megtartó szerepét,
– fékezi a fiatal szakképzett pályakezdôk régióból való elvándorlását,
– a felnôtt, már gyakorlattal rendelkezô mérnökök és mérnökasszisztensek számára egy ciklikus, élethosszig
tartó képzési formát biztosít ismereteik folyamatos korszerûsítéséhez,
– A projekt eredményeképpen emelkedik a régió humánpolitikai potenciálja, ezzel kedvezô feltételeket teremt
egy korszerû a régiót eltartani képes iparszerkezet kialakulásához.
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

Korszerû fémipari felületkezelési és hulladékgazdálkodási
módszerek
A projekt célja:
Olyan moduláris rendszerû oktatási program kifejlesztése, amelyben különbözô elôképzettségû
szakemberek azonos kimenettel, azonos szemlélettel és terminológiával kapnak korszerû kompetenciaalapú ismereteket. Tananyag-jegyzet elkészítése. Próba-tanfolyam lebonyolítása. Elôkészíteni a késôbbiekben többször lebonyolításra
kerülô tanfolyamot. A képzés akkreditálása.

Perseus-szám: HU0008-02-01-0062
A kedvezményezett neve: Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ
3515 Miskolc – Egyetemváros, tel.: 46/565-111
A konzorcium vezetôje: Miskolci Egyetem (ME)
Továbbképzési Központ; Dr. Török Tamás
A konzorcium tagjai:
1. Gépipari Tudományos Egyesület (GTE)
2. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
(OMBKE)
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió, Miskolc

A projekt tartalma:
–
–
–
–
–
–

Igényfelmérô kérdôívek készítése a beiskolázandók részére (ME).
Moduláris rendszerû tananyag kifejlesztése (ME, OMBKE, GTE).
Az oktatási anyag lektorálása (OMBKE, GTE).
Oktatás lebonyolítása (ME, OMBKE, GTE).
Tanulmányutak szervezése a képzésben résztvevôk részére (ME, GTE).
A képzés akkreditálása (ME).

A projekt várható eredményei:
–
–
–
–

Élô, többirányú kapcsolat alakul ki az ipar-oktatás-szakmai szervezetek hármas rendszerében.
A célcsoport rendelkezni fog kompetenciaalapú szakmai ismeretekkel.
Új tantárgyak megalkotását és bevezetését eredményezheti a felsôoktatás képzési rendszerében.
Rendelkezésre fog állni egy komplett tananyagcsomag a képzés bármikori lebonyolításához.
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Informatikai kompetenciák fejlesztése
az e-társadalom munkaerô-piaci igényeihez
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0063
A kedvezményezett neve: Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ
3515 Miskolc – Egyetemváros, tel.: 46/565-111
A konzorcium vezetôje: Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ; Dr. Molnár László projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Szemere Bertalan Szakképzô és Mûvészeti Középiskola
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió

Az e-társadalomban a munkavállalók egyre szélesebb rétegével szemben válik alapkövetelménnyé az
informatikai jártasság. A projekt célkitûzése, hogy a
képzésben résztvevôk munkaerô-piaci helyzetét javítsa. A célcsoport tagjai a számítógépes (elsôsorban hálózati) környezetben dolgozó szakemberek,
függetlenül a tényleges munkakörtôl vagy regionális
meghatározottságtól.
A rövid távú célkitûzések:
– Olyan képzési program kifejlesztése, amely munkaerô-piaci igényekbôl kiindulva határozza meg a képzés tartalmát gyakorlat orientált, kompetencia elvû.
– Olyan modulok kialakítása, amelyek önmagukban alkalmazható tudáselemet jelentenek, tehát más képzési
programokba is beilleszthetôk.
– Olyan ismeretek átadása, amelyek birtokában a képzésben résztvevôk egy kisvállalati, 2-20 számítógépbôl
álló informatikai rendszer kialakítását, mûködtetését, fejlesztését el tudják végezni, és készség szinten sajátítják
el a szükséges szoftverek, hálózati és internetes lehetôségek használatát.
– Megfeleljen az egyéni igényeknek is, a kötelezô modulok mellet a résztvevôk választhatnak olyan elemeket,
amelyek igazodnak saját elvárásaihoz.
– A képzés alkalmazkodjon a munkaviszonyban állók részvételi lehetôségeihez, tartalmaz 150 óra önálló felkészüléssel elsajátítható, oktatócsomaggal támogatott egységet.
A projekt tartalma:
0. A képzési program kidolgozása
A projekt céljánál meghatározott kompetencia elvû, modulrendszerû képzés programjának munkaerô-piaci igényeken kell alapulni.
– DACUM módszer segítségével munkakör-elemzés készült, amely dokumentálja az adott feladatkörhöz szükséges tevékenységeket, kompetenciákat. Ebbôl vezethetô le, hogy szükség van-e arra, hogy a végzett hallgató például ki tudjon választani egy aktív hálózati elosztó elemet, mert ha igen, szerepelnie kell valamelyik modulban, ha nem akkor nem szabad oktatni, mert nem az ô kompetenciája.
– Meghatározásra kerültek a modulok a kompetencia térkép alapján, illetve az egyes modulok oktatására fordítható idôkeret.
– Kidolgozásra került a modulok tartalma (modulleírás), amely rögzíti a modul részeket, témákat, szükséges kimeneti követelményeket.
1. Oktatási csomagfejlesztés
A képzési program részben hagyományos nyomtatott jegyzetekre, részben elektronikus oktatási anyagra épít.
Jegyzetírás
A jegyzetek a legfontosabb gyakorlati ismereteket rendszerezik, lehetôség szerint példákon keresztül lépésrôllépésrôl végig vezetve a hallgatókat, elôsegítve a gyakorlást, az önálló tanulást.
Jegyzet megnevezése
Számítógép-konfigurációk, perifériák jellemzôi, kiválasztásának mûszaki és gazdaságossági szempontjai
Telepítés, installálás és gyakorlati problémái
Tipikus hibajelenségek felismerése és esetleges megoldási lehetôségei
Irodai alkalmazások – szövegszerkesztés
Irodai alkalmazások – táblázatkezelés
Irodai alkalmazások – bemutató (prezentáció) készítés
A gyakorlatban elôforduló számítógép és kapcsolattípusok
A gyakorlatban elôforduló hálózati eszközök
Kapcsolattípusok a hálózatokon belül
Protokollok
Az internet alapelvei, a gyakorlatban használt programok használata
Elektronikus levelezés
Speciális lehetôségek az interneten (IRC, hangátvitel)
A Novell hálózati operációs rendszer használata a gyakorlatban
A Windows 2000 operációs rendszer használata a gyakorlatban
A LINUX operációs rendszer használata a gyakorlatban
Összesen:

oldal
90

90

70

80

90
90
90
600
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Elektronikus jegyzet-kiegészítôk
A papíralapú jegyzeteket egészíti ki megoldandó feladatokkal, önellenôrzési tesztekkel, szemléltetô ábrákkal. A
megcélzott képzés elengedhetetlenül szükségessé teszi, hogy a jegyzetek mellett – azokhoz kapcsolódó multimédiás anyag kerüljön kifejlesztésre.
Ez tartalmazza:
– a képzési program dokumentációját
– a jegyzetek szöveganyagát
– a modulok jellegébôl adódóan
– mintafeladatokat (pl. Excel alkalmazáshoz)
– önellenôrzést segítô teszteket, megoldással és hivatkozással a megfelelô anyagrészekre
– digitális fotókat (pl. eszközök, csatlakozó típusok stb.)
2. Oktatási csomag lektorálása
Az elkészült oktatási anyagokat független szakértô lektorálta a program minôségbiztosításának alapelvei szerint.
3. Oktatási csomagok legyártása
Az elkészült jegyzetek nyomdai legyártása a kurzus viszonylag kis számú résztvevôje részére fénymásolással
valósítható meg. A modulok anyaga nyolc jegyzetbe csoportosítva kerül kiadásra. Az elektronikus mellékleteket
minden hallgató CD-n kapja meg.
4. PR-tevékenység
A kurzus hallgatói létszámának biztosítása szükségessé teszi a PR-tevékenység folytatását. Ez a tevékenység
megalapozhatja a késôbbi kurzusok indítását és elôsegíti ESZA kísérleti program népszerûsítését.
5. Kompetenciaalapú képzés lebonyolítása
A képzés 15-25 fô részvételével folyik 300 órában, amelybôl 150 kontakt óra, 150 óra egyéni felkészülés, feladatmegoldás az oktatócsomag segítségével. A pályázat egyik alapeleme a támogatás jelentôs részének továbbadása a résztvevôk számára. A kísérleti kurzus résztvevôinek nem kell a részvételi díjat megfizetni, és térítés nélkül kapják meg az oktatócsomagot.
Az egyes projekttagok által elvégzett tevékenységek, feladatok bemutatása:
Miskolci Egyetem Továbbképzési Központ
A konzorcium vezetése
Szakmai felügyelet, minôségbiztosítás
Tananyagfejlesztés
Oktatócsomag fejlesztés
Képzési szerzôdés megkötése az oktatókkal
Részvétel a kurzusok oktatásában
Részvételt, elsajátított kompetenciákat igazoló dokumentum kiadása
Szemere Bertalan Szakképzô és Mûvészeti Középiskola
Részvétel a projektmenedzsmentben
Tananyagfejlesztés
Oktatócsomag fejlesztés
PR-tevékenység
Részvétel a képzések folytatásában, a képzés helyének technikai feltételeinek biztosítása.
Biztosítja az oktatás helyszínét
A projekt várható eredményei:
Munkaerô-piaci igényeken alapuló feladatkör elemzés – kompetenciatérkép
Kompetenciaelvû képzési program
Oktatócsomag
Jegyzetek 600 oldal terjedelemben
Multimédiás kiegészítô
300 órás képzési program lebonyolítása 15-25 résztvevôvel
PR-tevékenység a teljes program és a képzés népszerûsítésére
A konzorciumi tagok menedzsmentjének fejlôdése
Az intézmények alkalmasságának fejlesztése az Európai Uniós Támogatások igénybevételére.
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Kisvállalati menedzserképzés az Észak-magyarországi régióban
Perseus-szám: HU0008-02-01-0064
A kedvezményezett neve: Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ
3515 Miskolc – Egyetemváros, tel.: 46/565-111
A konzorcium vezetôje: Miskolci Egyetem Továbbképzô
Központ, Gazdálkodástani Intézet;
Dr. Czabán János projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(BOKIK)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
3. Eötvös József Fôiskola (Baja)
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolci Egyetem
Miskolc-Egyetemváros

A projekt célja:

A projekt keretében olyan rugalmas képzési
rendszert kívánunk kialakítani, amely alkalmazkodik a piac új követelményeihez és megfelel az
Európai Unió kihívásainak.
A kisvállalati menedzserképzés célja vezetôi ismeretek átadása, bôvítése, rendszerezése és a
vállalkozói kedv megalapozott ismeretek birtokában történô felkeltése.
A minôsített egyetemi oktatók elméleti és gyakorlati felkészültsége biztosítja az induló és
mûködô kis- és középvállalkozási vezetôk képzésének és továbbképzésének sikerét. Összefoglalva a célunk egy sajátos Business School
(School of Business Administration, School of Business Study) létrehozása a magyar és az intézményi oktatási
struktúra keretei között, amely adaptálja az angolszász üzleti képzés gyakorlatorientáltságát, ugyanakkor
megôrzi, átalakítva továbbfejleszti azokat az elméleti tudományos alapokat, amelyek a német és magyar egyetemi hagyományokat jellemzik.
A projekt tartalma:
A projekt két fô részbôl tevôdik össze:
a tanfolyam megszervezése és az oktatási tevékenység lebonyolítása,
oktatási csomag elkészítése, ezen belül:
kézikönyv elkészítése,
módszertani segédlet CD-ROM formájában való kiadása.
A képzés tartárgyait 3 csoportba soroltuk:
Alapozó tárgyak,
Szakmai tárgyak,
Egyéb tárgyak.
Az alapozó tárgyak feladata, hogy alapismereteket biztosítsanak a gazdasági terület összefüggésrendszerében
meghatározható tudásanyag elsajátításához.
A szakmai tárgyak feladata az alapozó tárgyak által bemutatott ismeretek elmélyítése, vertikális strukturálása.
Az egyéb tárgyak feladata a környezeti feltételekhez igazított további ismeretek biztosítása és alkalmazhatóvá
tétele.
Kisvállalati menedzserképzés az Észak-magyarországi régióban
Alapozó tárgyak
Szakmai tárgyak
Egyéb tárgyak

Vállalkozási
eljárástechnika
Vállalkozások jogi
szabályzata
Vállalatgazdaságtan

Etikett és
protokoll

Üzleti és pénzügyi
tervezés

Pénzügytan

Pályázati
rendszerek

Tárgyalástechnika
Gazdasági
elemzés

Számviteli
alapismeretek

Szaknyelvi ismeretek

Számvitelszervezés

Marketing
alapismeretek

Alkalmazott
számítástechnika
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A kisvállalati menedzserképzés tantárgytematikáját elméleti és gyakorlati órákra bontjuk meg.
Az elméleti órák feladata az alapvetô fogalmak, összefüggések megismerése.
A gyakorlati órán az elméleti képzés keretében elsajátított ismeretek teammunka, szimulációs játék, esettanulmányok és gyakorlati példák segítségével való elmélyítése.
Az alapozó tárgyak több elméleti, a szakmai kevesebb elméleti, az egyéb tárgyak pedig a legkevesebb elméleti képzést tartalmazzák. Az alapozó tárgyak elôadásorientáltak – nagyobb létszám egyidejû kezelésére alkalmasak –, az egyéb tárgyak felépítése a gyakorlati képzés és számonkérés, valamint az esettanulmány megoldások és szimulációs játékok irányába orientálódik.

Szervezet
Miskolci Egyetem Továbbképzô Központ,
Gazdálkodási Intézet
Eötvös József Fôiskola (Baja)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara (BOKIK)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ

Szerepe és feladata a projekt megvalósításában
Projectirányítás, koordinálás, tananyagfejlesztés, monitoring,
tanfolyam lebonyolítás, végellenôrzés, célpiac vizsgálat.
Javaslattétel és konzultáció a tananyag kifejlesztésében
Tanfolyamszervezés és lebonyolítás
Képzés iránti igény felmérése, szakmai támogatás,
hallgatók toborzása
Képzés iránti igény felmérése, szakmai támogatás,
hallgatók toborzása

A projekt várható eredményei:
Célunk egy sajátos felnôttoktatási képzés létrehozása, amelyet a gyakorlati igény tett indokolttá. E képzés adaptálja az üzleti képzés gyakorlatorientáltságát és ötvözi azt az elméleti tudományos alapokkal, amely a jelenlegi
magyar oktatási rendszerben elfogadott.
Képzésünk jellemzôje az induktív közelítési mód, a gyakorlatorientált problémafelvetést minden olyan területen,
ahol ez célszerû és lehetséges.
A képzés középpontjában azon vezetôk és leendô vezetôk állnak, akiket tudományos alapokra építve, differenciált elméleti, gyakorlati és probléma megoldási – ismeretszerzési módszerekkel támogatva, az alábbi fô feladatok ellátására, kívánjuk felkészíteni:
A vállalatnak, mint gazdasági rendszernek komplex tervezése, szervezése, irányítása
A vállalt hatékony mûködtetéséhez szükséges gazdasági döntések elôkészítése, meghozatala és végrehajtása
A vállalatnak, mint intézményrendszernek mûködtetése, külsô-belsô kapcsolatrendszerének építése, képviselete
A vállalati erôforrások ésszerû hasznosítása allokációja
A vállalati humánszféra erôforrásainak hasznosítása, érdekeltségi-motivációs eszközök alkalmazása
Vállalati informatikai rendszerek tervezése, szervezése, mûködtetése
Kereskedelmi, pénzügyi tranzakciók tervezése, végrehajtása.
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Térinformatika és CAD szakmai ismeretek
A projekt célja:
A munkaerô-piaci igényekkel összhangban állva olyan kompetenciaalapú kurzus indítása,
amely térinformatikai és számítógépes rendszerek oktatásán keresztül javítja a célcsoportjaink
elhelyezkedési lehetôségeit, illetve a munkájuk
hatékonyabb, a kor elvárásainak megfelelô
szintû elvégzését.
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0065
A kedvezményezett neve: Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ
3515 Miskolc – Egyetemváros, tel.: 46/565-111
A konzorcium vezetôje: Miskolci Egyetem,
Dr. Dobos Endre projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Észak-magyarországi Regionális Munkaerôfejlesztô és
Átképzô Központ
2. Tisza Régió Kommunikációs Kht.
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi és
az Észak-alföldi régiók

A kurzushoz tartozó tananyag fejlesztése és oktató csomag összeállítása, képzés lebonyolítása, oktatók tudásának szintentartása (szakmai találkozók, megbeszélések), szoftverbeszerzés és eszközfejlesztés, kurzusok
meghirdetése PR, kurzus-akkreditáció.
A projekt várható eredményei:
– Modulrendszerû oktatási programcsomag a CAD-rendszerek és a térinformatika-oktatás általános alapjainak
megteremtésére.
– Két kurzus lebonyolítása (Miskolc, illetve Debrecen).
– A térinformatikai szakemberhiány enyhülése
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Ellátási láncmenedzsment – globális logisztika
A projekt célja:
A globális logisztikai szakterületen olyan elméletileg is magalapozott, de kifejezetten gyakorlatorientált ismeretek nyújtása, hogy azok, akik a
képzésben sikeresen részt vettek, képesek legyenek az ellátási lánc minden egyes elemét és
egész folyamatát irányítani, a környezeti hatásokat figyelembe véve saját viszonyaikra adaptálni a változásokat.
A projekt tartalma:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0066
A kedvezményezett neve: Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ
3515 Miskolc – Egyetemváros, tel.: 46/565-111
A konzorcium vezetôje: Miskolci Egyetem –
Továbbképzési Központ; Szakmai irányító: Anyagmozgatási
és Logisztikai Tanszék; dr. Illés Béla tszv. egy. docens,
Dr. Cselényi József egy. tanár; dr. Illés Béla projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Budapesti Gazdasági Fôiskola
2. Budapesti Mûszaki Gazdaságtudományi Egyetem
Mérnöktovábbképzô Intézet
3. Debreceni Egyetem Gépészeti Intézet
4. Eötvös József Fôiskola, Baja
5. Pénzügyi és Számviteli Fôiskolai Kar Salgótarjáni Intézete
A projekt megvalósításának helye: Északkelet-Magyarország,
Alföld

Oktatási tananyagok fejlesztése az ellátási lánc
– globális logisztika területén. A kifejlesztendô
tananyag moduláris felépítettségû, kötelezô, felzárkóztató és választható blokkokból áll. Az egyes blokkokhoz gyakorlatorientált feladatok vagy esettanulmányok kapcsolódnak. A tananyag-kidolgozás a konzorciumi tagok között megosztva történik. Az elkészülô tananyag alapján hálózatszerû mûködéssel, miskolci centrummal és a konzorciumi tagokkal, mint decentrumokkal
valósul meg az oktatás. A tananyag egy része e-learningesítésre kerül. A tananyag gyakorlati igény szerinti folyamatos fejlesztésével további oktatási kurzusok lebonyolítása valósul meg.
A projekt várható eredményei:
– a termelési, szolgáltatási és közigazgatási területen tevékenykedô közép- és felsôfokú logisztikai szakemberek képzése,
– a modul rendszerû képzés kombinációjával rövid, gyakorlatizált továbbképzési ciklusok megvalósítása.
– a pillanatnyi munkaerô piac igények napra kész kielégítése a szakterületen
– élethosszig tartó tanulásra új módszer kialakítása
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Közpolitikai szakértôk – mint a regionális fejlesztés katalizátorai
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0067
A kedvezményezett neve: Eszterházy Károly Fôiskola,
3300 Eger, Eszterházy tér 1., tel.: 36/520-400
A konzorcium vezetôje: Eszterházy Károly Fôiskola, Ráczné
Horváth Ágnes projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2. Századvég Politikai Iskola Alapítvány
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió

Az Észak-magyarországi régió a gazdaságfejlesztés területén is az országos átlagtól jelentôs
mértékben leszakadó régió. Ezt a hátrányos
helyzetet tartósítja az a tény, hogy a vállalkozásfejlesztési szakemberek nem kellôen felkészültek feladatuk ellátására, nem rendelkeznek speciális ismeretekkel, készségekkel. A közpolitikai-szakértôképzés keretében a résztvevôk a
felnôtt továbbképzés keretei között a felsôoktatásban megszokott és elvárt magas színvonalon szerezhetik meg
a hagyományos képzésekben nem vagy csak részben oktatott elméleti tudást.
– A regionális gazdaságfejlesztés igényeinek megfelelô képzést kialakítani és megvalósítani
– A felsôoktatási és gazdasági területek közötti együttmûködés fejlesztése, figyelembe véve a régiók közötti
együttmûködés erôsítését
– A régiók munkaerô-piaci igényeinek megfelelô szakemberek képzése
– A résztvevôk megismertetése a gazdaságfejlesztési célkitûzéseivel
– Közpolitikai szemlélet kialakítása
– Nemzetközi kapcsolatrendszer erôsítése
– 336 órás képzés szervezése, lebonyolítása
– Összefoglaló kiadvány, CD-ROM készítése
A projekt tartalma:
Eszterházy Károly Fôiskola:
– A képzés feltételeinek megteremtése, a témában adekvát hazai és külföldi szakirodalom áttekintése, eszközbeszerzés, promóciós anyagok elôkészítése, programstáb létrehozása, felelôsségi körök meghatározása, program meghirdetése, felvételi elbeszélgetés, hallgatók kiválasztása, a képzési szerzôdés megkötése, képzés lebonyolításának, technikai hátterének elôkészítése, tanegységek megnevezése, tematikus kidolgozása,
modulrendszerû struktúra elkészítése, nyomdai munkálatok, oktatócsomagok összeállítása, nyitó konferencia
megrendezése, a hallgatók ismereteinek felmérése, csoportépítés, szervezetfejlesztés
– Képzés: a képzés lebonyolítása, tanulmánykötet, CD-ROM elkészítése, folyamatos ellenôrzés, záróvizsga,
zárókonferencia megrendezése
– projekt további mûködésének kidolgozása, szakindítási, szakalapítási dokumentumok kidolgozásai, pénzügyi
zárás.
Századvég Politikai Iskola Alapítvány:
– Képzés feltételeinek megteremtése: a témában adekvát hazai és külföldi szakirodalom áttekintése, programstáb létrehozása, felelôsségi körök meghatározása, felvételi elbeszélgetés, tanegységek tematikus kidolgozása, modulrendszerû struktúra elkészítésében részvétel, oktatócsomagok összeállítása, nyitó konferencia megrendezésében részvétel
– Képzés: a képzés lebonyolítása, tanulmánykötet, CD-ROM elkészítésében részvétel, folyamatos ellenôrzés,
záróvizsga, záró konferencia megrendezése
– A projekt további mûködésének kidolgozása, szakindítási, szakalapítási dokumentumok kidolgozásai
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara:
– A képzés feltételeinek megteremtése: a témában adekvát hazai és külföldi szakirodalom áttekintése, programstáb létrehozása, felelôsségi körök meghatározása, felvételi elbeszélgetés, tanegységek tematikus kidolgozása, modulrendszerû struktúra elkészítésében részvétel, oktatócsomagok összeállítása, nyitó konferencia megrendezésében részvétel,
– Képzés: a képzés lebonyolítása, tanulmánykötet, CD-ROM elkészítésében részvétel, folyamatos ellenôrzés,
záróvizsga, záró konferencia megrendezése.
– A projekt további mûködésének kidolgozása, szakindítási, szakalapítási dokumentumok kidolgozásai.
A projekt várható eredményei:
A projekt teljes egészében megismételhetô az Észak-magyarországi régión belül ugyanazon célcsoport esetében is. Tágítható a gazdaságban érdekeltek köre a multinacionális vállalatok, a gyarapodó középvállalkozások
irányában is. A képzés során erôteljesebb lehet a regionális együttmûködés feltételeinek javítása, amennyiben
a résztvevôk nem egy-egy régió területérôl, hanem több régió kb. azonos területtel foglalkozó szakemberei kö-
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zül kerülnének kiválasztásra. Így a perszonális kapcsolatrendszer erôsödésével új „bizalmi tôke” keletkezik,
mely jelentôsen javítja az együttmûködési készségeket, hatékonyságot.
Fontos hatása lehet a programnak, ha a továbbképzésekben résztvevôk számának emelkedése, a szakirányú,
speciális programok iránti igények konkrét megfogalmazása történik meg a felsôoktatási intézmények felé.
– A projekt novum a gazdaságpolitikai képzések körében. Ezeket az ismereteket csupán néhány nagy egyetemen, és ott is csak részleteiben tanítják.
– A projekt megvalósítása eredményeként új akkreditálható szak, rövid távú továbbképzési programja jön létre.
– A projekt során kidolgozandó képzés nyitott moduljai más képzési rendszerben is integrálhatóak.
Egyéb eredmények:
– Tanulmánykötet a projekt kompetenciaalapú képzésének moduljai alapján (500 pld)
– CD-ROM: a tanulmánykötet anyaga elektronikus formában (100 pld)
– Tanulmányok, esettanulmányok (6–8 db)

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

A térinformatika és a távérzékelés alkalmazása
a kisrégiós turisztikai fejlesztésekben
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0068
A kedvezményezett neve: Eszterházy Károly Fôiskola
3300 Eger, Eszterházy tér 1., tel.: 36/520-400
A konzorcium vezetôje: Eszterházy Károly Fôiskola, Eger
Dr. Illyés Zoltán projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2. Heves Megyei Munkaügyi Központ
3. Nógrád Megyei Munkaügyi Központ
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió, Heves megye, Nógrád megye, Eger

A projekt átfogó célja, hogy javítsa és fejlessze
s hátrányos kistérségekben élôk számítástechnikai, térinformatikai tudását, és ezáltal biztosítsa ezen régiók fenntartható fejlôdését, csökkentse a munkanélküliséget és hozzájáruljon a
helyi vállalkozásfejlesztéshez. A kidolgozandó
és meghirdetendô kurzus a számítógépek modern térinformatikai és távérzékelési felhasználásának, az alapvetô szoftverek gyakorlati alkalmazása képességének kifejlesztését célozza a célcsoportban. Olyan szakemberek képzése és felkészítése a
cél, akik saját kisrégiójuk, lakókörnyezetük, természeti- és kultúrtáji-, kultúrtörténeti értékeit képesek felismerni,
értelmezni, rendszerezni, leírni, kataszterezni, integrált térinformatikai rendszerekben megjeleníteni, az így kapott adatbázist fejleszteni, multimédiásan prezentálni.
A projekt tartalma:
A képzés keretében 5 modul kerül kidolgozásra és kiépítésre:
A környezetvédelem, a tájvédelem és a kulturtáji értékek felvételezésének elméleti kérdései
A térinformatika és távérzékelés alapjai
A GIS szoftverei és használatuk
A környezeti, kultúrtáji értékek terepi felvételezése
Egy adott kistérség vagy kistáj természeti és kultúrtáji értékeinek adatbázisának megszerkesztése, GIS alapú
kataszterezése és megjelenítése
A projekt várható eredményei:
A projekt a célcsoport általános munkaerô-piaci helyzetén fog javítani. Biztosítja majd, hogy a hátrányos
helyzetû régiókban a megszerzett ismeretekkel olyan környezeti menedzsmentet és értékfeltárást végezzenek,
melyek elôsegítik a terület turisztikai hasznosulását és munkahelyeket, vállalkozási lehetôségeket tárnak fel a
célcsoportok lokális közösségeiben. A képzés kivitelezésével az oktatók által kialakított képzési rend és gyakorlatorientált munka visszahat a fôiskola egyéb oktatási tevékenységére és belsô tantervi változásokat, preferencia eltolódásokat válthat ki, mely képzésnek a hosszú távú munkaerô-piaci és innováció intenzív igényekhez való permanens alkalmazkodását segíti elô.
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Az „Üzleti kommunikációs készségfejlesztés, különös tekintettel
az idegenforgalmi szolgáltatásokra” címû kompetenciaalapú
kurzus elôkészítését és megvalósítását célzó projekt
A projekt célja:
Olyan kurzust kívánunk elôkészíteni és létrehozni, amely az idegenforgalmi szolgáltatásokat
nyújtók kommunikatív készségeit fejleszti. Feladatunknak tekintjük azt is, hogy a kurzus résztvevôinek idegennyelvi szakszókincsét, valamint
írásbeli s szóbeli kifejezôkészségét fejlesszük.
Célcsoportunknak tekintjük a legalább középfokú végzettséggel és alapszintû idegennyelvi
elôképzettséggel rendelkezô felnôtteket, akik a
régió tényleges vagy potenciális idegenforgalmi
szolgáltatói.

Perseus-szám: HU0008-02-01-0069
A kedvezményezett neve: Eszterházy Károly Fôiskola,
3300 Eger, Eszterházy tér 1., tel.: 36/520-400
A konzorcium vezetôje: Eszterházy Károly Fôiskola
(Gazdaságtudományi Intézet);
Dr. Kádek István projektmenedzser
A konzorcium tagjai:
1. Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2. Heves Megyei Munkaügyi Központ
3. Heves Megyei Önkormányzat
4. Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Iroda
5. Területfejlesztési Iroda
A projekt megvalósításának helye: Észak-Magyarországi
régió

A projekt tartalma:
A projekt megvalósítása során három fô tevékenység kerül megvalósításra.
Kialakítjuk a tervezett oktatás feltételrendszerét (elkészül a részletes kurzusterv; oktatási segédanyagokat írunk
és oktatócsomagot állítunk össze; szakmai tanácskozások és tapasztalatcsere-látogatások segítik a korszerû
tananyagtartalmak kialakítását. Ez utóbbi tevékenységben a kamarai és az önkormányzati szakembereke hathatós segítségére számítunk a kurzus potenciális résztvevôinek feltárásában és „beiskolázásukban” pedig a
munkaügyi központ segít)
Megvalósítjuk a kurzust. (A tanfolyam 300 kontaktórás, két nagy tanulmányi kirándulást is magában foglal. Az
oktatást a tervek szerint szeptember közepén kezdjük, a komplex záróvizsgára 2004. január legvégén kerül
majd sor. Az oktatásba a partnerszervezetek szakértôi is bekapcsolódnak. A partnerek által delegált szakértôk
vizsgálatai, jelentései és tanácsai a kurzus minôségbiztosításának fontos alkotóelemei.)
A harmadik tevékenységelem a projekt lezárásaként elvégzendô tartalmi és pénzügyi értékelés, valamint a
fenntarthatóság feltételrendszerének kiépítése.
A projekt várható eredményei:
– kiadványok készülnek (oktatási tematikák, segédanyagok, segédkönyv, kiadvány a kurzusról)
– megvalósul a képzés, 30 fô résztvevôvel; a tapasztalatok alapján a szükséges korrekciók elvégezhetôk
– két számítógép, valamint kisebb értékû oktatási segédeszközök (kazetták, CD-k, könyvek) beszerzése révén
az oktatás infrastrukturális feltételrendszere is javul
– a kurzus egyes moduljai a fôiskolán folyó képzés során is hasznosíthatók.

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

Környezetvizsgálati szakreferens képzési program
kidolgozása és beindítása
A projekt célja:

Perseus-szám: HU0008-02-01-0070
A kedvezményezett neve: Eszterházy Károly Fôiskola
3300 Eger, Eszterházy tér 1., tel.: 36/520-400
A konzorcium vezetôje: Eszterházy Károly Fôiskola, Eger;
Dr. Kiss Attila projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközépés Szakiskola
2. Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
3. Heves Megyei Munkaügyi Központ
4. Nógrád Megyei Munkaügyi Központ
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió, Eger város

A régió környezetvédelmi felzárkózása felgyorsuljon azáltal, hogy a környezeti vizsgálatok
szakmailag megbízható kivitelezése során nyert
adatok korrekt értelmezése alapot ad a régióban jellemzô környezeti problémák hatékonyabb kezeléséhez. Ennek integráns része,
hogy a potenciális környezeti gondokat kellô
idôben felismerjük, azok súlyát megfelelôen értelmezzük, és a megoldási módozatok közül a
legrelevánsabb technikát alkalmazzuk. Rávilágítsunk a régió környezetvédelmi problémáinak
természeti, gazdasági, társadalmi hátterére, a megoldás technikai lehetôségeire. Ezen célokat egy olyan gyakorlatorientált képzési program kidolgozásával kívánjuk megvalósítani, melyek felkészítenek a környezeti problémák komplex kezelésére, megértésére és megoldására.
A projekt tartalma:
A környezeti állapot fokozatos romlásával szembenézô Észak-magyarországi régiónak rövid idôn belül jelentôs
lemaradást kell behoznia az életminôség javítása, illetve az elérhetô EU-s támogatások hatékony felhasználásának elôsegítése érdekében. Az általunk kiképzendô szakemberek sokféle és meglehetôsen speciális környezetvédelmi probléma kezelésére, megoldására lesznek alkalmasak egy olyan kompetencia elsajátítása által,
mely a társadalom egészének globális igényeivel találkozik, és piacképessége nem kérdôjelezhetô meg. Az
EU-s szabványoknak megfelelô minôségbiztosítási rendszer a környezeti vizsgálatok olyan széles körét írja elô
kötelezôen minden cég számára, mely erre képzett, sokoldalú szakemberek mûködését feltételezi. A mi programunk az európai tapasztalatok integrálásával, új tananyagok kidolgozásával, s a régió sok szereplôjének bevonásával olyan gyakorlatorientált képzést valósít meg, melynek a távoktatásos alkalmazhatóság következtében
jelentôs multiplikátor hatása lehet. A programunk a következô tartalmi elemekre, tevékenységekre épül:
– A regionális környezetvédelmi problémák felmérése
– Az oktatási program tematikájának részletes kidolgozása
– Az oktatási program részletes tervének véglegesítése konzorciumi fórumon
– Tájékozódás az EU hasonló szintû környezetvédelmi képzéseinek struktúrái vonatkozásában
– Szakanyagok megírása
– Külsô képzési helyszínek felmérése, megfelelôk kiválasztása konzorciumi fórumon
– Szerzôdéskötés a külsô képzési helyszínekkel
– Az oktatási program részletes kidolgozása
– Az ingyenes próbakurzus meghirdetése
– A próbakurzus lebonyolítása
– Minôségirányítási rendszer, szakmai felügyelet, a tevékenységek összehangolása
A projekt várható eredményei:
Jellegzetes regionális környezetvédelmi problémák összehasonlító bemutatásáról szóló jelentés, mely 12, a régiónkra jellemzô témával foglalkozik, területenként 4–4 A4-es oldalnyi terjedelemben, fotókkal dokumentálva.
A kurzus részletes tematikája legalább 10 A4-es oldal terjedelemben.
A részletes tematika egyezetésére és véglegesítésére összehívott konzorciumi fórum jegyzôkönyve min. 3 oldal
terjedelemben, valamint a tematika véglegesített változata.
Útijelentés két EU-tagországbeli felsôoktatási intézmény környezetvédelmi témájú képzési rendszerérôl, különös tekintettel a rövid ciklusú kurzusokra.
Írott szakanyagok a képzés során történô otthoni felkészülés elôsegítésére: 5 új szakanyag megírása és 4, más
szintû képzés céljára készült szakanyag átdolgozása történik meg, melyek terjedelme 7 ív, formátuma A4-es. A
szakanyagok témájának pontos megjelölése a kurzus részletes tematikájának kidolgozása során történik meg.
A kéziratokat szakmailag autentikus szakértôkkel lektoráltatjuk, majd a próbakurzus létszámának megfelelôen
25 példányban sokszorosítjuk és gyors kötéssel kötjük.
Jelentés a lehetséges külsô képzési helyszínek alkalmasságáról, helyszínenként 3-3 oldal terjedelemben, valamint az ezt tárgyaló konzorciumi fórum jegyzôkönyve min. 2 oldal terjedelemben.
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A kiválasztott külsô képzési helyszínekkel megkötött szerzôdések.
Az EKF fôiskolai tanácsa által igényelt tartalmú és formátumú teljes képzési program az indítás engedélyeztetésére, min. 20 oldal terjedelemben.
A próbakurzus meghirdetéséhez írt 2 oldalas ismertetô anyag, melyet az érdeklôdôknek postailag küldünk ki.
Új környezetvizsgálati táskákkal (2 db) bôvített eszközállományt.
A belsô monitor bizottság negyedéves jelentései a projekt elôrehaladásáról 2-2 A4-es oldal terjedelemben.
A projekt során elkészülô szakanyagok módszertani útmutatóként, oktatási segédanyagként, valamint a kompetencia megszerzéséhez szükséges ismeretanyag összefoglalásaként önállóan is hasznosíthatóak esetlegesen
más típusú, akkreditált felsôfokú szakképzésekben vagy felsôfokú intézmények hasonló jellegû alapszakjaiban.
Tehát ezek kiadása az irántuk való piaci igénynek megfelelô számban kívánatos folytatása a projektnek. Ennek
figyelembe vételével tervezhetô egy olyan távoktatási jellegû, felvételi vizsgával induló intenzív kurzus is, ahol a
szakmai ismeretek elôzetes elsajátítását ellenôrizzük, majd kizárólag a vizsgálati módszerek gyakorlatban,
készség szintjén való megismertetését végezzük. A vizsgálati módszerek gyakorlati alkalmazását videóval rögzítve komplett multimédiás távoktatási anyag is kidolgozható.
Ezen túlmenôen a projekt keretében kidolgozott képzési forma alapjául szolgálhat olyan más környezeti képzéseknek, melyek az általunk kialakított képzési struktúra egyes elemeire építik a gyakorlati környezetvédelmi oktatást, illetôleg az Eszterházy Károly Fôiskolán bevezetendô integrált, elméleti képzési blokkok a bázisát jelenthetik átfogó jellegû környezetvédelmi tanulmányoknak, melyek egy szinttel feljebb viszik az általunk kidolgozott
gyakorlatorientált képzést például a környezeti hatástanulmányok vagy a környezetgazdálkodás és környezettervezés elmélete és gyakorlata irányába.

A felnôttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetôségeinek javítása

Advanced Engineering – Korszerû mûszaki ismeretek angolul
A projekt célja:
A kompetencia-kurzus kettôs célkitûzése: a
mûszaki életben használatos speciális angol
nyelvhasználat elsajátítása, gyakorlása mellett,
azzal egyidejûleg ismeret-megújító mûszaki
képzést kínálni a magyar közép- és felsôfokú
végzettséggel rendelkezô mûszakiak számára.
A 10, egyenként 30 órás tantárgy 4 általános –
nyelvi, informatikai, menedzsment – és 6
mûszaki modulba szervezetten szintfelméréssel
kezdôdik és rugalmas lehetôséget biztosít az
egyéni felkészültség és a speciális szakmai
érdeklôdés szerint differenciált tanulási útvonalakra. A képzés hatékony és rugalmas távoktatási formában valósul meg, korszerû elektronikus tanulás-támogatási e-learning keretrendszerben, autentikus angol nyelvû mûszaki tananyagokra és videófilmekre, továbbá multimédia-anyagokra építve.

Perseus-szám: HU0008-02-01-0071
A kedvezményezett neve: Miskolci Egyetem (ME)
3515 Miskolc-Egyetemváros, tel.: 46/ 563-408
A konzorcium vezetôje: Miskolci Egyetem, Észak-magyarországi Regionális Távoktatási Központ;
Kocsisné dr. Baán Mária projektvezetô
A konzorcium tagjai:
1. Andrássy Gyula Mûszaki Középiskola, Miskolc
2. BOKIK – Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, Miskolc
3. Eötvös József Gimnázium és Ipari Szakközépiskola,
Tiszaújváros
4. ÉRÁK – Észak-magyarországi Regionális
Munkaerôfejlesztési és Átképzô Központ, Miskolc
5. Eszterházy Károly Fôiskola, Eger
6. Euro Contact Business School, Budapest
7. Ózdi Felsôoktatásért Alapítvány
A projekt megvalósításának helye: Észak-magyarországi
régió, Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Miskolc, Ózd,
Tiszaújváros

A projekt tartalma:
–
–
–
–
–
–

Rendszer-fejlesztés, moduláris képzési keret-rendszer rendszertervének kidolgozása – ME
Folyamatos igényfelmérés, karrierkövetés rendszerének kidolgozása – ÉRÁK
Tartalomfejlesztés, 12, egyenként 30 órás tantárgy kidolgozása – ME, EKF, ECBS
Távoktatás-módszertani és e-learning elemek és rendszertervek kidolgozása – ME
Kísérleti kurzusok megvalósítása, értékelése – Miskolc, Ózd, Tiszaújváros
Disszemináció, marketing – BOKIK

A projekt várható eredményei:
– mûszaki szakemberek (3x15-20 fô) kompetenciáinak sokoldalú, piacképes fejlesztése
– 12, egyenként 30 órás tananyagmodul e-learning fejlesztése, korszerû e-learning gyakorlat meghonosítása
– hosszú távú regionális együttmûködés realizálása, továbbfejlesztése.
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A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

A kedvezményezettek mutatója
A kedvezményezett neve
Általános Iskola és Óvoda
Arany János Ált. Isk. és Szakisk.
Avasi Gimnázium
Baross Gábor Szakközépiskola
Békés Megye Szakképzô Intézménye
Békés M.-i Ált. Isk., Spec. Szakisk.
Békés Megyei Munkaügyi Központ
Bem Úti Általános Iskola és Óvoda
Bencs László Szakiskola és Általános Iskola
Bóna Kovács Károly Ált. Isk. és Diákotthon
Boross Sámuel Közgazd. és Humán Szakközépisk.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Közp.
Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ
Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ
Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ
Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ
Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ
Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ
Debreczeni Márton Szakképzô Iskola
Don Bosco Ált. Isk., Szakiskola
Dr. Földi János Általános és Mûvészeti Iskola
Egressy Béni Általános Iskola
Eötvös József Fôiskola
Eötvös József Fôiskola
Eszterházy Károly Fôiskola
Eszterházy Károly Fôiskola
Eszterházy Károly Fôiskola
Eszterházy Károly Fôiskola
Eszterházy Károly Fôiskola 2. Sz. Gyak. Isk.
Herman Ottó Általános Iskola
II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nev. Okt. Intézmény
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Közp.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Iskola
József Attila Általános Iskola
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
Kecskeméti Fôiskola
Kölcsey Ferenc Ált. Isk. és Alternatív Gimnázium
Május 1. Úti Általános Iskola
Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem Távoktatási Központ
Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola
Móra Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképzô Isk.
Nagysándor József Általános Iskola
Nyíregyházi Fôiskola
Nyíregyházi Fôiskola
Nyíregyházi Fôiskola
Nyíregyházi Fôiskola
Nyíregyházi Fôiskola
Nyíri Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola
Rétközi Szakiskola és Népfôiskola
Széchenyi Körúti Általános Iskola
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Tessedik Sámuel Fôiskola
Tessedik Sámuel Fôiskola
Tessedik Sámuel Fôiskola
Tessedik Sámuel Fôiskola
Trefort Ágoston Szakképzô Iskola
Vasvári Pál Általános Iskola
Zrínyi Ilona Gimnázium

Székhely
Baks
Eger
Miskolc
Miskolc
Mezôhegyes
Békés
Békéscsaba
Ózd
Nyíregyháza
Salgótarján
Szentes
Miskolc
Debrecen
Debrecen
Debrecen
Debrecen
Debrecen
Debrecen
Miskolc
Kazincbarcika
Hajdúhadház
Gyöngyös
Baja
Baja
Eger
Eger
Eger
Eger
Eger
Kazincbarcika
Tokaj
Szolnok
Szolnok
Berettyóújfalu
Szeged
Kecskemét
Szolnok
Kazincbarcika
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Mórahalom
Szeged
Debrecen
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Kecskemét
Kék
Szolnok
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szarvas
Szarvas
Szarvas
Szarvas
Békéscsaba
Tiszavasvári
Miskolc

Alprojekt
1
1
2
2
2
1
3
1
2
1
2
3
4
4
4
4
4
4
2
2
1
1
4
4
4
4
4
4
2
1
1
3
2
1
1
4
2
1
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2
1
4
4
4
4
4
1
2
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
1
2

Perseus-szám
HU0008-02-01-0028
HU0008-02-01-0058
HU0008-02-01-0056
HU0008-02-01-0052
HU0008-02-01-0027
HU0008-02-01-0039
HU0008-02-01-0041
HU0008-02-01-0054
HU0008-02-01-0011
HU0008-02-01-0057
HU0008-02-01-0034
HU0008-02-01-0073
HU0008-02-01-0001
HU0008-02-01-0003
HU0008-02-01-0005
HU0008-02-01-0006
HU0008-02-01-0007
HU0008-02-01-0020
HU0008-02-01-0050
HU0008-02-01-0049
HU0008-02-01-0021
HU0008-02-01-0053
HU0008-02-01-0042
HU0008-02-01-0043
HU0008-02-01-0067
HU0008-02-01-0068
HU0008-02-01-0069
HU0008-02-01-0070
HU0008-02-01-0059
HU0008-02-01-0051
HU0008-02-01-0072
HU0008-02-01-0074
HU0008-02-01-0009
HU0008-02-01-0008
HU0008-02-01-0035
HU0008-02-01-0044
HU0008-02-01-0013
HU0008-02-01-0048
HU0008-02-01-0060
HU0008-02-01-0061
HU0008-02-01-0062
HU0008-02-01-0063
HU0008-02-01-0064
HU0008-02-01-0065
HU0008-02-01-0066
HU0008-02-01-0071
HU0008-02-01-0036
HU0008-02-01-0038
HU0008-02-01-0018
HU0008-02-01-0004
HU0008-02-01-0014
HU0008-02-01-0015
HU0008-02-01-0016
HU0008-02-01-0017
HU0008-02-01-0040
HU0008-02-01-0019
HU0008-02-01-0010
HU0008-02-01-0022
HU0008-02-01-0023
HU0008-02-01-0024
HU0008-02-01-0025
HU0008-02-01-0037
HU0008-02-01-0045
HU0008-02-01-0046
HU0008-02-01-0047
HU0008-02-01-0026
HU0008-02-01-0029
HU0008-02-01-0030
HU0008-02-01-0031
HU0008-02-01-0033
HU0008-02-01-0012
HU0008-02-01-0055

Oldal
38
52
72
70
62
42
77
49
58
51
65
78
84
85
87
88
89
95
69
67
37
48
109
110
127
129
130
131
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46
53
80
57
33
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111
59
44
118
119
120
121
123
125
126
133
40
66
36
86
90
91
92
93
43
61
34
97
98
100
101
108
113
114
116
102
104
105
107
64
35
71

A HU0008-02 program keretében támogatott projektek

A kedvezményezettek székhelye szerinti mutató
Székhely
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Baks
Békés
Békéscsaba
Békéscsaba
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Debrecen
Debrecen
Debrecen
Debrecen
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Debrecen
Eger
Eger
Eger
Eger
Eger
Eger
Gyöngyös
Hajdúhadház
Kazincbarcika
Kazincbarcika
Kazincbarcika
Kecskemét
Kecskemét
Kék
Mezôhegyes
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Mórahalom
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Ózd
Salgótarján
Szarvas
Szarvas
Szarvas
Szarvas
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szentes
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Tiszavasvári
Tokaj

A kedvezményezett neve
Eötvös József Fôiskola
Eötvös József Fôiskola
Általános Iskola és Óvoda
Békés M.-i Ált. Isk., Spec. Szakisk.
Trefort Ágoston Szakképzô Iskola
Békés Megyei Munkaügyi Központ
József Attila Általános Iskola
Nagysándor József Általános Iskola
Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ
Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ
Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ
Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ
Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ
Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ
Arany János Ált. Isk. és Szakisk.
Eszterházy Károly Fôiskola 2. Sz. Gyak. Isk.
Eszterházy Károly Fôiskola
Eszterházy Károly Fôiskola
Eszterházy Károly Fôiskola
Eszterházy Károly Fôiskola
Egressy Béni Általános Iskola
Dr. Földi János Általános és Mûvészeti Iskola
Május 1. Úti Általános Iskola
Herman Ottó Általános Iskola
Don Bosco Ált. Isk., Szakiskola
Nyíri Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola
Kecskeméti Fôiskola
Rétközi Szakiskola és Népfôiskola
Békés Megye Szakképzô Intézménye
Debreczeni Márton Szakképzô Iskola
Miskolci Egyetem Távoktatási Központ
Baross Gábor Szakközépiskola
Zrínyi Ilona Gimnázium
Avasi Gimnázium
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Közp.
Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
Miskolci Egyetem – Továbbképzési Központ
Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola
Bencs László Szakiskola és Általános Iskola
Nyíregyházi Fôiskola
Nyíregyházi Fôiskola
Nyíregyházi Fôiskola
Nyíregyházi Fôiskola
Nyíregyházi Fôiskola
Bem Úti Általános Iskola és Óvoda
Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon
Tessedik Sámuel Fôiskola
Tessedik Sámuel Fôiskola
Tessedik Sámuel Fôiskola
Tessedik Sámuel Fôiskola
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
Móra Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképzô Isk.
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Boross Sámuel Közgazd. és Humán Szakközépisk.
Széchenyi Körúti Általános Iskola
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Iskola
Kölcsey Ferenc Ált. Isk. és Alternatív Gimnázium
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ
Vasvári Pál Általános Iskola
II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nev. Okt. Intézmény

alprojekt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Perseus-szám
HU0008-02-01-0008
HU0008-02-01-0010
HU0008-02-01-0012
HU0008-02-01-0018
HU0008-02-01-0021
HU0008-02-01-0028
HU0008-02-01-0035
HU0008-02-01-0036
HU0008-02-01-0039
HU0008-02-01-0040
HU0008-02-01-0048
HU0008-02-01-0051
HU0008-02-01-0053
HU0008-02-01-0054
HU0008-02-01-0057
HU0008-02-01-0058
HU0008-02-01-0072
HU0008-02-01-0009
HU0008-02-01-0011
HU0008-02-01-0013
HU0008-02-01-0027
HU0008-02-01-0033
HU0008-02-01-0034
HU0008-02-01-0038
HU0008-02-01-0049
HU0008-02-01-0050
HU0008-02-01-0052
HU0008-02-01-0055
HU0008-02-01-0056
HU0008-02-01-0059
HU0008-02-01-0019
HU0008-02-01-0041
HU0008-02-01-0073
HU0008-02-01-0074
HU0008-02-01-0001
HU0008-02-01-0003
HU0008-02-01-0004
HU0008-02-01-0005
HU0008-02-01-0006
HU0008-02-01-0007
HU0008-02-01-0014
HU0008-02-01-0015
HU0008-02-01-0016
HU0008-02-01-0017
HU0008-02-01-0020
HU0008-02-01-0022
HU0008-02-01-0023
HU0008-02-01-0024
HU0008-02-01-0025
HU0008-02-01-0026
HU0008-02-01-0029
HU0008-02-01-0030
HU0008-02-01-0031
HU0008-02-01-0037
HU0008-02-01-0042
HU0008-02-01-0043
HU0008-02-01-0044
HU0008-02-01-0045
HU0008-02-01-0046
HU0008-02-01-0047
HU0008-02-01-0060
HU0008-02-01-0061
HU0008-02-01-0062
HU0008-02-01-0063
HU0008-02-01-0064
HU0008-02-01-0065
HU0008-02-01-0066
HU0008-02-01-0067
HU0008-02-01-0068
HU0008-02-01-0069
HU0008-02-01-0070
HU0008-02-01-0071

Oldal
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
46
48
49
51
52
53
57
58
59
62
64
65
66
67
69
70
71
72
73
61
77
78
80
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
95
97
98
100
101
102
104
105
107
108
109
110
111
113
114
116
118
119
120
121
123
125
126
127
129
130
131
133

135

