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Előszó
„Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. Aki tehetetlen, az érthetetlen. Aki nem ért semmit, nem is
ér semmit. Aki viszont ért, az szeret is, néz is, lát is. […] Minél több tudás rejlik egy dologban, annál
nagyobb a szeretet. […] Aki azt képzeli,hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik mint a szamóca, az
semmit nem tud a szőlőről” – írta Paracelsus, reneszánsz orvos, filozófus.

A nemzetközi együttműködés számos olyan európai civil szervezet munkájának része, amelyek az
egész életen át tartó tanulással foglalkoznak. Sok szervezet azonban nem vesz részt nemzetközi
partnerségi együttműködésben, vagy nem képesek azokban sikeresen részt venni. A nemzetközi
együttműködés során a szervezetek struktúrája és képzési gyakorlata megújul. Ez az általános vezérelve az európai együttműködési programoknak, így az Erasmus + programoknak is. A sikerhez
időre és értő megvalósítókra van szükség. Egy nemzetközi projekt indítása kihívás, végrehajtása
nagy feladat a civil szektor számára. A nemzetközi projektek vezetőinek módszertani támogatásra
és speciális készségekre van szükségük. Sok szervezet nem áll készen arra, hogy nemzetközi környezetben dolgozzon. E szervezetek felkészítését tűzte ki célul ez a projekt.
A 2018. szeptemberétől 2020 őszéig tartó kétéves Erasmus+ projekt „Első alkalommal nemzetközi projektet megvalósítók támogató hálózata” címmel öt uniós tagállam öt olyan szervezete valósítja meg, amelyek az egész életen át tartó tanulás, a kultúra, a szociális munka és a civil társadalom fejlesztése területén dolgoznak.
Az együttműködő szervezetek:
Projekt koordinátor:
• FAIE -Foundation of Alternative Educational Initiatives (PL) - www.fundacjaaie.eu
Partnerek:
• COOSS - Cooperativa Social COOSS MARCHE ONLUS scpa (IT) - www.cooss.it
• Magyar Népfőiskolai Társaság (HU) - https://nepfoiskola.hu, a projektet 2019 őszén átvette a Budapest-környéki Népfőiskolai Szövetség - http://www.bknsz.hu
• Interfolk - Institut for Civilsamfund (DK) - www.interfolk.dk
• EDUCULT - Denken und Handeln in Kultur und Bildung (AT) - http://educult.at
A projekt átfogó célja az hogy támogassa a felnőttképzési szervezeteket, segítve őket innovatív
oktatási módszertanok kialakításában, hogy új módon és új területeken tevékenykedjenek.
Kézikönyvünk a nemzetközi együttműködést létrehozni szándékozó szervezeteknek szól, melyból
megismerhetik az andragógia alapjait, a felnőttképzési módszereket, valamint példákat
találhatnak a nemzetközi együttműködésre felkészítő tréningrek összeállításához
Bízunk benne, hogy ez a kézikönyv új ismeretekkel szolgál, az érdekődők számára és ösztönzi az
európai civil társadalom egész életen át tartó tanulásban résztvevő szereplőit a nemzetközi
együttműködéseik megerősítésére.
NAGY Júlia
elnök, BKNSZ
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1. Az andragógia alapjai
Napjainkban magának a tanulásnak a fogalmát egyre tágabb értelmezzük. Az életen át tartó
tanulás koncepciója szerint a tanulás egy megszakítás nélküli folyamat, mert nem elég egész
életünkre az a tudás- és képességkészlet, amit rendes korban az iskolában megszerzünk, ezért
felnőttként is tanulnunk kell. A koncepcióban azonban a tanulásnak nemcsak az időbeli (Lifelong
Learning), hanem a térbeli tágítása (Lifewide Learning) is megjelenik, mely szerint a tanulás az
élet teljes körére, különböző színtereire kiterjed, amely kidomborítja a formális, a nem formális
és az informális tanulás egymást kiegészítő jellegét.
Az Európai Unióban kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az életen át tartó tanulásnak (így a felnőttkori tanulásnak is), melynek fő oka az utóbbi évtizedekben tapasztalható változások az európai gazdaságban és társadalomban. Ezen változások szülte kihívásokra egy lehetséges válasz az
LLL, amely egyrészt nemcsak Európa versenyképességének megerősítésében, hanem az egyének
foglalkoztathatóságának és alkalmazkodó képességének javításában is alapvető fontosságú, másrészt nemcsak Európa összetett társadalmi és politikai világának megértésében és a társadalmi
kohézió erősítésében, hanem az egyének életminőségének javításában is lényegi szereppel bír.
1. Táblázat: A pedagógia és az andragógia összehasonlítása

Pedagógia
Tanuló

Tapasztalat

Függő. A tanár irányítja, hogy mit,
mikor, hogyan tanuljon meg egy
tantárgyból.
Kis értékű. A tanári tapasztalat és a
leírt szöveg számít. Ezért a tanítási
módszer didaktikus.

Készség

Az emberek megtanulják, mit vár el
tőlük a társadalom. A tanterv
szabványosított.

Irányultság

A tantárgy megtanulás a fontos. A
tanterv a tantárgyakra koncentrál.

Motiváció

Külső tényezők. Ilyen például a szülők,
vagy a kudarctól való félelem stb.

Andragógia
Önálló és független. A tanár feladata az
ösztönzés.
Gazdag tapasztalat, mint erőforrás. A
tanítási módszertan magában foglalja a
beszélgetést, a problémamegoldást stb.
Az emberek azt tanulják, amit szükséges
tudniuk. A tanulási programok a
mindennapi élethez szükséges tudás
köré szerveződnek.
A tapasztalatokon alapuló tanulás. Az
emberek a megoldások keresése
érdekében tanulnak.
Belső tényezők. Ilyen például az
önbecsülés, az életminőség stb.

Forrás: Knowles (1984: 812)

1.1.

A felnőttképzés specialis jellemzői

A felnőttképzési módszerek legfontosabb sajátosságai:
A gyakorlatorientáltság: a felnőtt praktikus gondolkodású, a tanulás eredményeit munkájában és az élet minden területén alkalmazni akarja, a tanítás lehetőleg problémaközpontú legyen.
Az élet- és munkatapasztalatra támaszkodás: a felnőtt tanuló saját világára, egyéni tapasztalataira, hozott tapasztalati és műveltségállományára támaszkodás
Aktivitás, együttműködés, önállóság: a tanulók kapcsolódjanak be az oktatási folyamatba, a
tanítási módszerek fejlesszék a tanulók öntevékenységét és társas készségét
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2. Tábázat: A gyermekkori és a felnőttkori tanulás összehasonlítása

Speciality of childhood learning

Speciality of adult learning

•

függőségben áll

•

független, felelősségteljes

•

könnyen befolyásolható

•

nem, vagy nehezen befolyásolható

•

a fő feladata a tanulás

•

a fő feladata munka

•

sok idő jut a tanulásra

•

kis idő jut cask a tanulásra

•

kevés tapasztalat

•

sok tapasztalat

•

memorizál

•

logikai összefügéseket keres

•

elméleties

•

gyakorlatias

•

külső megfelelés (szülő, tanár)

•

belső elvárások

•

fő információforrás a tanár

•

számos külső információforrás

•

egyedül tanul

•

első sorban csoportosan tanul

•

kudarctűrése magas

•

kudarctűrése alacsony

•

alárendelt tanár-diák viszony

•

partnerségen alapuló tanár-diák
kapcsolat

Forrás: Zrinszky 1996

A tágan értelmezett ismeretek és kompetenciák megszerzésére pedig kiváló terepet teremtenek a
formális képzések mellett a nem formális képzések és az informális tanulási formák is az élet
bármely szakaszában, így a tanulás fogalmának tartalmi, térbeli és időbeli tágítása egy egymást
átszövő, meghatározó, segítő láncolattá alakítja át a tanulást, ami már nem pusztán ismeretszerzés
vagy képességfejlesztés, hanem a létezés egészére ható élettevékenység.:
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3. Táblázat: A formális, nemformális és az informál tanulás

Formális

Nemformális

Informális

Általában az iskolában

Az iskolán kívüli
intézményben

Mindenhol

Elnyomó lehet

Általában támogató

Támogató

Általában előre
meghatározott

Strukturált

Strukturálatlan

A külső motiváció

A motiváció lehet külső, de
jellemzően belső

A motiváció férfias jellegű

Kötelező

Általában önkéntes

Önkéntes

Tanár vezette

Lehet vezetett vagy tanár által
vezetett

Általában tanuló által
vezetett

A tanulást értékeli

A tanulást általában nem
értékelik

A tanulást nem értékelik

Soroztban ismétkődő

Jellemzően nem szekvenciális

Nem szekvenciális

Forrás: Eshach, 2007

1.2.

A felnőttképzés funkciói

A felnőttképzés funkciói folyamatosan változnak. A két legfontosabb állandó funkció az egyének
sajátos munkaerő-piaci helyzetének javítása valamint az egyének személyes fejlődésének a
segítése.
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4. Táblázat: A felnőttképzési funkciók csoportosítása

Fő cél

A munkaerőpiaci képzés

Az életminőség javítása

• humántőke fejlesztése
• egzisztenciális biztonságérzet
erősítés
• a felnőttek munkaerő-piaci
helyzetének javulása.

• emberi erőforrás fejlesztés
• a felnőtt mentális biztonság
érzetének erősítése
• az életminőségének javítása

•
•
A fejlődés iránya
•
•

speciális / szakmai ismeretek
ismeretátadás
idegen nyelvi kompetencia
informatikai kompetencia

Fő eszköz

• formális képzés

Fő funkció

• képesítési biztosítása
• generációkon belüli társadalmi
mobilitás elősegítése
• stabilizáció,
• egzisztenciális biztonság

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tanulási kompetencia
kommunikációs kompetencia
együttműködési kompetencia
társadalmi kompetencia
kulturális kompetencia
nemformális képzések
informális tanulás
informális tanulás.
önfejlesztés
személyiségfejlődés
kikapcsolódás
felnőttek szocializációja
élet tapasztalat közösségi-civil
alapon

Forrás Horváth, 2015: 71-73
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2. A felnőttképzés módszertana
2.1.

A felnőttképzés módszertani alapelvei

A hatékony felnőttkori tanulási programok mögött alapelvei (Cordiner 2016) című könyv szerint a
felnőttek hatékony tanulása érdekében, a képzéseket úgy kell megtervezni, hogy azok
megfeleljenek a felnőttkori tanulás következő alapelveinek:
Önirányítás
Az első különbség Knowles szerint az, hogy a felnőttek önállóak és autonómok, ami azt jelenti,
hogy, saját törvényeik, meggyőződésük és értékeik szerint. Tudniuk kell az adottképzés előnyeit,
értékeit és céljait. Tudniuk kell, miért tanulnak és mit tanulnak. Ha nem tudják értékelni a célt
vagy a közvetítendő értéket, akkor vonakodnak részt venni a képzésben.
Cselekedve tanulás
A felnőttek közvetlen tapasztalatok révén tanulnak. A képzéseknek ezért aktív és gyakorlati
részvételt kell tartalmazniuk, és olyan megvalósítható technikákat, módszertanokat kell
kínálniuk, amelyek azonnal javítják mindennapjaikat.
Relevancia
A képzési program tartalmának értelmesnek és relevánsnak kell lennie a résztvevők, élethelyzete
és vállalkozása szempontjából. Nagyon világosan látniuk kell, hogy ez miért fontos számukra, és
hogyan illeszthető az életükbe. A résztvevőknek azonnal meg kell érteniük azt, hogy hogyan tudják
alkazni a tanultakat. Ha nem látják, hogyan alkalmazhatják személyesen a tanultakat a saját
életükre és szerepeikre, akkor motivációjuk jelentősen csökken.
Tapasztalat
A felnőtt tanulók, korábbi tapasztalataikra támaszkodva tanulnak. Ennek megfelelően a
képzéseket kontextusba kell helyezni, hogy használhassák az általuk ismert terminológiákat.
Olyan forgatókönyveket és példákat kell kialakítani és bemutatni, amelyekhez kapcsolódni tudnak
melyek közvetlen múltbeli életükre, munkájukra és társadalmi tapasztalataikra alapulnak.
Többféle érzékelésre alapuló tanulás
A felnőtt tanulóknak többféle érzékszerven alapuló tanulásra és tanítási módszertanra van
szükségük. A képzéseken olyan technikákat kell alkalmaznunk amelyek megfelelő arányban
tartalmazzák az audio, vizuális, olvasási / írási, kinesztikai, észlelésekre alapozott módszereket, a
résztvevők preferált tanulási igényeinek megfelelően.
Gyakorlat
A felnőttek gyakran képzik magukat, mivel szeretnének mindig egy problémát megoldani. A
készségek ellenőrzött környezetben történő gyakorlása lehetővé teszi, hogy hatékonyságukat és
problémamegoldó képességüket bármilyen problémával találják szembe magukat. Minél többet
gyakorolják az új készségeket, kompetenciákat vagy az alkalmazzák a megszerzett ismereteket,
annál nagyobb hatása lesz számukra az adott képzésnek.
Személyes fejlődés
A felnőttoktatásban résztvevők belső, személyes vágyait és ambícióit figyelembe kell venni a
felnőttkori tanulási programok tervezésénél és lebonyolításánál. Ahogy a tanulók idősödnek, a
tanulási programokban való részvételük gyakran a külső motivációtól (például az előléptetés
megszerzésétől) a belső motivációk felé mozdul el. Sokan pusztán örömből vagy valami új tanulás
iránti érdeklődésből tanulnak.
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Bevonás
A résztvevők igényeinek megfelelő, hatékony felnőttképzési programokat kell tervezni. A
felnőtteknek érezniük kell, hogy felelősségük van a képzéssel kapcsolatban, folyamatosan
dönthetnek a képzés során. Be kell vonnunk őket saját tanulási folyamatuk tervezésébe,
értékelésébe és konzultációjába, hogy teljes körűen részt vehessenek annak sikeres
végrehajtásában. Az oktatás szempontjából ez megköveteli a tanulási helyzet, a tanulási program
rugalmasságát. A legfontosabb az, hogy az oktató aktívan vonja be a résztvevőket és tegye
lehetővé számukra, hogy bizonyos mértékben ellenőrizzék, hogy mit csinálnak, és hogy valójában
mennyit tanulnak.

2.2.

A felnőttképzési módszertan főbb jellemzői

A módszertannak nem lehet az a feladata, hogy egyetemes érvényű ajánlásokat tegyen, vagy, hogy
„recepteket” adjon. Az adott helyzetet felismerve kell eldöntenie, hogy ott és akkor mely módszerek a legmegfelelőbbek.
A tanítási módszerek kiválasztásakor a tanítási-tanulási folyamat egészéből kell kiindulni és a
következő főbb szempontokat ajánlott figyelembe venni:
 Az elérendő cél: A tanítási-tanulási folyamat célja meghatározza a közvetítendő tartalmat és
az alkalmazandó módszereket. A módszerek lényegében arra szolgálnak, hogy az elérendő cél és a hozzá kapcsolódó tartalom a legbiztosabban, a legteljesebben és a leggazdaságosabban valósuljon meg.
 A közvetítendő tartalom (tantárgy, téma)
 Didaktikai feladat: (például motiválás, új ismeretek tanítása-tanulása, a meglévő ismeretek
alkalmazása, képességfejlesztés, rendszerezés, összegzés, ismétlés, értékelés)
 A személyi feltételek
• Felnőttoktató: felkészültsége, jártassága a felnőttképzés módszertanában
• Résztvevők: létszámuk, végzettségük, teljesítőképességük, kölcsönös ismertségük,
témával kapcsolatos előzetes tudásuk, a módszerekkel kapcsolatos attitűdjeik
 Az objektív feltételek
• Helyszín
• Rendelkezésre álló idő
A módszerek kiválasztása a valóságban még a többéves gyakorlattal rendelkező pedagógusok,
andragógusok számára sem könnyű feladat.
A felnőttképzési módszerek főbb általános sajátosságai:
 gyakorlatorientáltság: a felnőtt praktikus gondolkodású, a tanulás eredményeit munkájában és az élet minden területén alkalmazni akarja, a tanítás lehetőleg problémaközpontú
legyen
 élet- és munkatapasztalatra támaszkodás: a felnőtt tanuló saját világára, egyéni tapasztalataira, hozott tapasztalati és műveltségállományára támaszkodás
 aktivitás, együttműködés, önállóság: a tanulók kapcsolódjanak be az oktatási folyamatba, a
tanítási módszerek fejlesszék a tanulók öntevékenységét és társas készségét

2.3.

A módszerek kiválasztrása

A kápzési módszerek repertoárja folyamatosan gazdagodik. Magukat a módszereket több
szempont szerint csoportosíthatjuk, de egyik sem tekinthető tökéletesnek. Az egyik leggyakoribb
szempont a szereplők dominanciája alapján történő csoportosítás, mely alapján az előadó/tanárés a résztvevő/tanulóközpontú módszereket különböztetjük meg.
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4. Táblázat: Tanítási módszerek a szereplők dominanciája alapján

Előadó/tanárközpontú módszerek
•
•
•

Előadás (szemléltetéssel)
Magyarázat/elbeszélés
Beszélgetés

Résztvevő/tanulóközpontú módszerek
•
•
•
•
•

Csoportmunka
Tréning
Szituációs módszerek
Projektmódszer
Vitamódszerek

Forrás: Szokoly-Csoma, 2012

2.3.1. Előadó/tanárközpontú módszerek
ELŐADÁS/SZEMLÉLTETÉS
Az előadás olyan monologikus szóbeli közlési módszer, amely egy-egy téma logikus, részletes kifejtésére szolgál. Ideális szerkezete a rendelkezésre álló idő
• bevezetés (10%-ában) –
• kifejtés (80%) –
• zárás (10%).
Az előadás tiszta, klasszikus formája mellett beszélhetünk lazított vagy kombinált előadásról is,
melynek lényege, hogy az oktatói előadást dialogikus megoldásokkal (például tanulói kérdésfeltevés, oktatói magyarázat, beszélgetés) ötvözzük. Fontos, hogy az előadó előzetesen és az előadás
alatt folyamatosan tudjon alkalmazkodni például a konkrét hallgatósághoz, az időkeretekhez, az
infrastrukturális feltételekhez.
Az előadás előnyei:






nagy mennyiségű információ, új ismeretek átadása rövid idő alatt
egy nagyobb témáról átfogóbb képet ad
sok tanulót érinthet
lehetővé teszi a téma sokoldalú bemutatását
szemléltethető

Az előadás hátrányai:






egyszeri ismereteket ad, a hallottak megjegyzésének hatékonysága alacsony
passzívvá teheti a résztvevőket
egy oldalról, az előadó szemszögéből dolgozza fel a problémát
csekély a kapcsolat a két fél között
a hatása nem mérhető

Oktatói tippek az előadáshoz:
 Előzetesen szerezzen információkat az előadás céljáról, körülményeiről, a hallgatóságról
(koruk, összetételük, a témával kapcsolatos előzetes tudásuk)!
 Előre tervezze meg az előadás struktúráját, szükség szerint készítsen vázlatot időtervvel!
 Építsen a résztvevők előzetes tapasztalataira!
 Ne olvassa fel az előadása szövegét!
 A mondanivalóját szemléltesse példákkal, de ezek aránya és jellege ne vonja el a hallgatók
figyelmét az előadás fő gondolatmenetéről!
 Szemléltessen különböző eszközökkel!

12

 Beszéljen megfelelő tempóban, ne túl gyorsan és ne túl lassan!
 Építse fel jól az előadását! Az egyes szerkezeti egységeket az elején és a végén, valamint a
tartalmi csomópontoknál foglalja össze röviden!
 A lényeget emelje ki, például ismétléssel, hangosabb és lassabb beszéddel, szünettel, gesztussal!
A szemléltetés (demonstráció, illusztráció) önálló módszer is lehet, azonban ki is egészíthet más
módszereket, például az előadást. A lényege a megjelenítés, amivel hatékonyabbá teheti a tanításitanulási folyamatot, hiszen a tanulás annál eredményesebb, minél több érzékszervünket használjuk. Tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy általában
• az olvasottak 10%-át,
• a hallottak 20%-át,
• a látottak 30%-át,
• a hallottak és látottak 50%-át,
• saját kimondott szavaink 70%-át,
• saját aktív cselekvésünk 90%-át jegyezzük meg. (Dale, 1969)
A szemléltetés a tanítási-tanulási folyamatban hozzájárulhat a képszerű, szemléletes gondolkodás
fejlesztéséhez, a gyakorlati alkalmazási lehetőségek feltárásához, a tevékenységek elsajátításához,
a tanultak alkalmazásához, a tanulók érdeklődésének felkeltéséhez. A szemléltetés eszköze lehet
például flip-chart tábla, számítógépes projektor, valódi tárgyak, modellek, filmek.
MAGYARÁZAT /ELBESZÉLÉS
A magyarázat törvényszerűségek, szabályok, tételek, fogalmak megértését segíti elő. Ok-okozati
összefüggések bemutatására, megértésére is szolgál.
A leíró magyarázat folyamatot vagy struktúrát ír le.
Az okfeltáró magyarázat a jelenségek, összefüggések okait tárja fel.
Az elbeszélés egy-egy jelenség, esemény, folyamat, személy, tárgy érzékletes, szemléletes bemutatására szolgál. Főként a tanulók képzeletét, érzelmeit mozgósítja. Az előadástól a rövidebb terjedelme, míg a magyarázattól az információátadás célja és jellege különbözteti meg. A magyarázatnak is fontos eszköze a példák alkalmazása.
Oktatói tippek a magyarázathoz és az elbeszéléshez:






A résztvevők számára értelmezhető és élményszerű példákat hozzon!
Csak kevés, a témához kapcsolódó példát alkalmazzon!
A példa ismertetésekor hangsúlyozza a téma szempontjából lényeges jegyeket!
Hívja fel a figyelmet a példa és a szabály kapcsolatára!
Magyarázatát logikusan építse fel, használjon magyarázó kötőszavakat és nyelvi
fordulatokat
(például
mert,
azért,
hogy,
eredményeképpen,
ezáltal,
következésképpen, így, vagyis)!
 Alkalmazzon szemléltető eszközöket! (például valóságos tárgyak, makettek, modellek,
képek, audio-vizuális eszközök)!
BESZÉLGETÉS /MEGBESZÉLÉS
A tanbeszélgetés vagy megbeszélés az előadás kiegészítője és lezárása is lehet. Célja egy téma közös feltárása és megértési folyamatának elindítása a tanulókban. Megvalósulhat a résztvevők vagy
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az előadó spontán vagy tudatos kérdésfeltevéseivel. A beszélgetés a közéleti /és a magánbeszélgetés egyfajta keverékének is tekinthető..
A beszélgetés előnyei:





a tanár rendszeres visszajelzést kap a tanulóktól
a tanulók tevékenyek, maguk jönnek rá a megoldásra
gyakori sikerélményt nyújt a tanulóknak
gyakori sikerélményt nyújt a tanulóknak

A kérdések típusai:
 nyitott: Bőven, kifejtően kell/lehet rá válaszolni, beindíthat egy beszélgetést,
megnyithatja a megkérdezettet. pl. Mi a véleménye a ….?
 zárt/eldöntendő: Röviden, egy szóval, jellemzően igennel/nemmel lehet rá válaszolni,
alkalmas a fecsegők visszafogására.
 pontosító: A szóban forgó dolog részleteire kérdez rá, segít összpontosítani és a
lényegre koncentrálni. pl. Konkrétan mire gondol?
 alternatív: A kérdező a választás lehetőségét kínálja pl. igényfelmérésnél,
vizsgáztatásnál, időpont egyeztetésénél. pl. Szóban vagy írásban szeretnének
vizsgázni?
 szuggesztív: A kérdező kérdésével a választ beleszuggerálja a másikba, a válaszadó
úgy érzi, hogy nem hagyják figyelmen kívül a válaszát. pl. Ugye Ön szerint is jó ez a ….?
 hipotetikus: Feltételezzük, hogy a válaszadó már eldöntött valamit, és megkérdezzük,
hogy ebben az esetben mit tenne. pl. Ha biztosabbnak látná a munkahelyét, megkötné
ezt a szerződést?
 tükröző: Az addig hallottakat összefoglalva kérdésbe tömörítjük, ezáltal megerősítést
keresünk. Kiküszöböli az egymás melletti elbeszélést.
A kérdések típusai:
 A beszélgetés során ügyeljen a fokozatosság elvére, az egymásra építő tudás szerint
haladjon!
 A kezdeti, könnyebb kérdésekkel próbálja meg bevonni azokat is a beszélgetésbe, akik
kevésbé aktívak és felkészültek!
 Pontos, világos, rövid és egyértelmű kérdéseket tegyen fel!
 A kérdések feleljenek meg a résztvevők előzetes ismereteinek és tapasztalatainak!
 A kérdések az egész csoportnak szóljanak!
 A kérdések lehetőség szerint legyenek gondolkodtató jellegűek!
 Ne tegyen fel szuggesztív és eldöntendő kérdéseket!
 Adjon elég időt a gondolkodásra és a válaszadásra!
 A válaszok elhangzásakor legyen tapintatos és bátorító! A pozitív elemekre
koncentráljon, a negatív értékelés miden formáját (elmarasztalás, cinikus
megjegyzések) kerülje!
 Ne hozza kellemetlen helyzetbe azokat, akik nyilvánvalóan nem tudják a helyes
választ!
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2.3.2. Résztvevő/tanulóközpontú módszerek
CSOPORTMUNKA
A csoportmunka önálló módszer, de egyéb módszerek (például tréning, projektmódszer, szerepjáték). Célja a tudás bővítése mellett az együttműködési készségek fejlesztése. Hatékonysága azon
alapul, hogy a résztvevők céljai közösek. A csoportmunka módszere egy keretrendszer, amelynek
a paramétereit szabadon lehet változtatni. Változtatható többek között a cél, a tartalom, a munkaforma, a csoportnagyság, a csoportösszetétel, az időtartam, az eszközök, a helyszín, az eredmények bemutatása és az eredmények értékelése. Célszerű itt is betartani a fokozatosság elvét, azaz
az egyszerűbb csoportfeladatoktól haladni a bonyolultabbak felé.
Az ideális csoportnagyság 3-6 fő. A csoportok összetételük alapján (például a tanulók neme, kora,
foglalkozása, tanulási eredményei, érdeklődése szerint) lehetnek homogének vagy heterogének,
alakulhatnak spontán módon, a tanulók akarata szerint vagy tanári befolyásra.
A csoportmunkához szükséges alapvető készségek a következők:
















megköszönni a segítséget és elfogadni, ha a segítségünket megköszönik,
figyelmesen hallgatni,
másokat elismerni, és képesnek lenni fogadni, ha bennünket elismernek,
türelmesen várni és törekedni arra, hogy ne várakoztassunk meg másokat,
segítséget kérni, és segítséget adni,
bocsánatot kérni és megbocsátani,
a többieket részvételre buzdítani és elfogadni a buzdításukat,
kérdezni és válaszolni,
nemet mondani és megérteni másokat, ha nemet mondanak
utasításokat adni és követni az utasításokat
finoman félbeszakítani másokat és elfogadni, ha félbeszakítanak
segíteni a többieknek abban, hogy ne térjenek el a feladattól
figyelemmel kísérni a csoportmunkát és hozzászólni, ha szükséges,
humorérzék,
az időhatárok betartása.

A csoportmunka előnyei:
 fejleszti a társas együttműködést, a bizalmat, a kreativitást, a problémamegoldó és a
kommunikációs készséget
 részvételre és interakcióra ösztönöz
 a résztvevők egymástól is tanulnak
 a résztvevők céljai közösek
A csoportmunka hátrányai:





nagy létszám és kevés idő esetén nem alkalmazható
előzetesen alaposabb tervező és szervező munkát igényel az oktatótól
nehéz az egyéni teljesítmény értékelése
a felnőtt tanulók gyakran idegenkednek tőle (Okai: kevés élményt szereztek a csoportmunkával kapcsolatban a közoktatási rendszerben, a frontális munkaformákhoz képest
több erőfeszítést kell tenniük és gyakrabban alakulhatnak ki konfliktusaik a társaikkal.)
 a csoport szétesése a munka megtagadásához vezethet
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Oktatói tippek a csoportmunkához:






Határozzuk meg világosan az egyes csoportfeladatokat!
A szükséges munkaeszközöket minden csoport számára előre készítsük el!
Világítsuk meg a csoportfeladat célját, értelmét, hasznosságát!
Keltsük fel a tanulók érdeklődését a csoportfeladat iránt!
Tudatosítsuk a résztvevőkben, hogy a csoportmunka során a tanulás tanulásáról is új ismeretekhez juthatnak!
 A csoportmunka időtartamának meghatározásába vonjuk be a tanulókat!
 A csoportmunka értékelésének meghatározásába is vonjuk be a tanulókat!
TRÉNING
A tréning értelmezése nem egységes a szakirodalomban és a gyakorlatban sem. Egyesek mindenféle gyakorlatorientált oktatást tréningnek hívnak, míg mások csak az önismereten alapuló, a személyiségre koncentráló és gyakran a társas készségekre is irányuló csoportos fejlesztő technikákat nevezik tréningnek. A tréning lényege, hogy a résztvevők az új ismereteket, kompetenciákat
nem elméletben, hagyományos úton sajátítják el, hanem nagyrészt csoportmunkában tevékenykedve, lehetőleg a valósághoz hasonló körülmények között. Fontos szerepet kapnak benne a saját
élmények. Célja nemcsak a kognitív képességek fejlesztése, hanem például az érzelmi és viselkedési fejlesztés, a társas készségek fejlesztése, a személyiségfejlesztés is.
Hely szerint megkülönböztethetjük az indoor (a képzési helyszínen zajló) és az outdoor (külső
helyszínen szervezett) tréningeket, míg a tematika alapján például önismereti, személyiségfejlesztő, kommunikációs, csapatépítő tréningről beszélhetünk.
Oktatói tippek a tréninghez:
 A résztvevők tanulásának segítése a legfontosabb feladata.
 Fontos, hogy a résztvevők megértsék a tréning során végzett feladatok célját (az egyes
feladatok mely kompetenciák fejlesztenek, milyen hasznuk lesz a későbbiekben).
 Teremtsen pozitív tanulási környezetet, jó hangulatot, szorongásmentes légkört!
 Figyelje a csoporttagok interakcióit!
 Ösztönözze a résztvevőket a kérdésfeltevésre és a véleménynyilvánításra!
 Gyakoroltassa a csoporttagokkal az önértékelés és a csoportos értékelés módszerét!
 A tréning során alkalmazandó eszközöket (rendszerezve) készítse elő!
 Legyen barátságos és nyitott a résztvevők gondolataira, kezdeményezéseire!
 Ne hagyja magára a csoportot sem fizikailag, sem lelkileg!
 Csoportmunka idején is maradjon a teremben, álljon a segítséget kérő résztvevők rendelkezésére, de ne avatkozzon bele a csoportmunka folyamatába!
SZITUÁCIÓS MÓDSZEREK

A szituációs módszerek közös jellemzője és lényege a képzeletbeli, de életszerű szituációba
kerülés. Főbb fajtáik: szimuláció, szerepjáték, víziómunka. A szerepjáték lényege, hogy valaki
egy másik személy szerepét játssza el. Megkülönböztethetjük az előzetes és az utólagos szerepjátékot. Az előzetesben egy képzeletbeli, „mintha” szituációban játszanak szerepet a tanulók. Az utólagos szerepjátékben a résztvevők egy már átélt, velük megtörtént szituációt dolgoznak fel azzal a céllal, hogy meghatározzák és értékeljék korábbi viselkedésüket. A víziómunka a szerepjáték egy speciális fajtája, amely egy jövőbeli szituáció végig gondolására,
megtervezésére, megvalósítására koncentrál.
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A szituációs módszer előnyei:





motiválja a tanulókat
élményszerű, tartós tudást biztosít, tanulságos és meggyőző lehet
fejleszti a gondolkodást, az önismeretet, az empátiát, az együttműködési készséget
a nézők megfigyelői szerepe segíti a kritikus gondolkodás fejlődését

A szituációs módszer hátrányai:
 időigényes
 az adott téma teljes áttekintését igényli
 növelheti a csoporton belüli konfliktusok lehetőségét
PROJEKTMÓDSZER
A projekt egy komplex tevékenység, melynek középpontjában egy gyakorlati természetű feladat
vagy probléma megoldása áll. A projektek az oktatásban kötődhetnek egy vagy több tárgyhoz,
kurzushoz; lehetnek rövid (1-2 nap), közép (1-2 hét) vagy hosszú távúak (több hét); egyéniek,
kiscsoportosak vagy nagycsoportosak.
A projekt főbb jellemzői:
 a tanulók érdeklődésére, a tanárok és diákok közös tevékenységére épít
 nagyfokú szabadság a folyamat egészében a tanulók számára (célok kiválasztása, tervezés,
feladat végrehajtása)
 a tanár feladata a tanulók önállóságának helyt adni, szerepe inkább segítő, támogató, kevésbé ismeretátadó, irányító
 a cél nem a direkt ismeretátadás, hanem valamilyen konkrét feladat vagy probléma megoldása
 az ismeretek, jártasságok, készségek és képességek elsajátítását indirekt módon biztosítja
 a módszerrel arra lehet felkészíteni a tanulókat, hogy hogyan gondoljanak végig, készítsenek elő és szervezzenek meg egy számukra fontos folyamatot
 legfőbb előnye, hogy általa fejlődik a tanulók problémamegoldó, kooperációs, információkezelési, tervezési és döntési képessége, kreatív gondolkodása.
VITAMÓDSZEREK
A vita egymástól eltérő, szembenálló nézetek ütköztetése. Lényege az érvelés, az állásfoglalás. A
tanulásra is alkalmas vita feltétele, hogy a vitában részt vevő felek rendelkezzenek tudással a megvitatandó témáról.
A vitát a megbeszéléstől az alábbiak különböztetik meg:
 nem kérdések és feleletek, hanem vélemények, állítások, kijelentések váltják egymást
 a kijelentések, vélemények nem a tanárnak, hanem egymásnak szólnak
 a kijelentéseket, véleményeket az egyetértés mentén értékelik, nem a helyes-helytelen
mentén
 a tanár mellett a tanulók is értékelnek
A vita előnyei:






a résztvevőket gondolkodásra és aktivitásra ösztönzi
fejleszti a beszédkészséget, az érvelési készséget és a logikát
fokozza a probléma-megoldási, a döntési és a konfliktuskezelési képességet
növeli a toleranciát
hozzájárulhat az önismeret fejlesztéséhez is
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 érzelmekkel telített dialógus, amely fokozza a téma iránti érdeklődést
Tippek vitavezetőknek:









Tegyen javaslatokat a vita eljárásaira, szabályaira, időtartamára!
A háttérből irányítsa a vita menetét, maradjon pártatlan!
Tegyen fel kérdéseket az ellentétes oldalak érveinek megismerése érdekében!
Buzdítson az érvek példákkal történő alátámasztására!
Hagyjon elég időt a válaszokra!
Időnként összegezzen, ismételje meg és foglalja össze az elmondottakat!
Időnként összegezzen, ismételje meg és foglalja össze az elmondottakat!
Emelje ki a véleményazonosságokat!
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3. A Kutatási Jelentések megállapításai
Ez a projekt két felméréssel kezdődött. A projet indulásakor a célunk az volt, hogy feltérképezzük
a partnerszervezetek által megkersett szervezett nemzetközi tapasztalatait, e témával
kapcsolatos terveit. A feltárás egy multilaterális online kérdőívet és interjúkat tartalmazott.
Minden partnerszervezet részt vett a felmérésben, adatokat gyűjtött az érintett érdekelt felek és
személyek bevonásával a nemzetközi projekt tevékenységükkel kapcsolatos kérdésekre.
The following four groups were therefore relevant:
A.

B.
C.
D.

Projektmenedzserek (azaz akik már dolgoznak vagy valaha dolgoztak nemzetközi projektmenedzserként a harmadik szektor felnőttképzési szervezeteiben), akiknek már van belső
projektmenedzsment tapasztalatuk (legalább két nemzetközi projekt)
Szervezeti vezetők (azaz vezetők és vezető testületek tagjai), akiknek már van ta
pasztalatuk a belső projektmenedzsmentben (legalább két nemzetközi projekt)
Projektmenedzserek, akik nem jártasak a nemzetközi projektmenedzsmentben
Szervezeti vezetők, akik nem jártasak a nemzetközi projektmenedzsmentben

Összefoglalva a négy csoportot, az alábbi két célcsoporttal foglalkoztunk:
A csoport: Vezető testületek tagjai - a területen tevékenykedő civil társadalmi szervezetek
(egyesületek, alapítványok, szociális szövetkezetek, szépkorúak egyetemei, népfőiskolák,
szociális vállalkozások stb.) vezetői, igazgatósági tagjai, elnökségi tagjai stb., akik a nem formális
és informális felnőttképzés területén aktívan tevékenykednek és érdeklődnek a nemzetközi
együttműködések iránt. (A továbbiakban: a vezető testületek tagjai)
B csoport: Alkalmazottak, munkatársak, tagok, a civil társadalmi szervezetek, civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok, szociális szövetkezetek, szépkorúak egyetemei, népfőiskolák,
szociális vállalkozások stb.) önkéntesei, akik a nem formális és informális felnőttképzés területén
aktívan tevékenykednek és érdeklődnek a nemzetközi együttműködések iránt. (A továbbiakban:
projektmenedzserek)
Az online felmérés résztvevőitől arra kértek választ, mely kulcskompetenciákat tartják fontos-nak
az uniós projektek megvalósítása során. A kérdőív második részében a projektvezetőket
felkérték, hogy válasszák ki mindazokat a kompetenciákat, amelyeket fejleszteni kívánnának, a
szervezetek vezetőit pedig arról kér-dezték, hogy a munkatársaik milyen kompetenciáit szeretnék
fejleszteni.
A felmérés eredményeinek publikálás két többoldalú nemzetközi jelentésben történt meg. Az I.
Kutatási Jelentés a Sikerekről és a kihívások míg a II. Kutatási Jelentés a Kulcskompetenciák és szolgáltatási igények címmel jelent meg.
Ez a két kutatási jelentés képezte a kiindulást az első alkalommal a nemzetközi projectmegvalósítók számára kialakított támogatási eszközök – köztük a tréningek - tervezésének és
fejlesztésének.
Az I. Jelentés átfogo célja célja, hogy képet kapjunk azokról a sikerekről és kihívásokról,
amelyek a támogató hálózat és a lehetséges támogató szolgáltatások fejlesztésének alapját fogják
képezni.
A Jelentés konkrét célja:
 meghatározásra kerüljön, hogy milyen támogatást kapnak a felnőttképzés területén
működő nemzetközi projektmenendzserek az öt országban,
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 milyen elvárásaik vannak a nemzetközi projektmenendzsreknek annak erdekében, hogy
sikeresen tudjanak nemzetközi projekteket megvalósítani.
A II. Jelentés átfogó célja, hogy információt kapjon a különböző országokban dolgozó, vagy dolgozni szándékozó nemzetközi projektmenedzserek kulcskompetenciákról, feltárja az igényeket,
me-lyek kiindulópontját fogják képezni a támogatói hálózat, illetve a későbbi támogatási szolgálta-tások fejlesztésének. A jelentés konkrét célja:

 meghatározzuk a sikeres nemzetközi projektmenedzserek kompetencia profilját, és kialakítsunk egy megfelelő kompetencia rendszert, mely tartalmazza a 1) a technikai képességeket, 2) a vezetői képességet, és 3) a stratégiai és menedzsment képességet.

 meghatározzuk az első alkalommal nemzetközi projekteket megvalósító projektmenedzserek egy új nemzetközi hálózattal kapcsolatos támogatási igényeiket, amely magában
foglal olyan online eszközöket, mint például tudáscseppek (”knowladgwe pills”), we-binárok, mentorálás.
Several dimensions of the training occur in these reports. Report II summarizes all the expectations of the interviewees had regarding to the training activities.

3.1.

A tréninggel kapcsolatos elvárások megjelenése a kutatás során

The interviewees were asked, what kind of support should the training possibilities provide for
first-time international project managers.
A lengyel válaszadók az alábbi témákat említették:
 Hogyan lehet fenntartható projektet megvalósítani;
 Toborzás – hatékony módszerek;
 Népszerűsítés és terjesztés, ideértve a közösségi médiát is; projektterjesztés – nem szokványos lehetőségek;
 Fejlett grafika;
 Projektmenedzsment módszertan; a projektmenedzsment különféle oldalai (idő, forrá-sok,
pénzügyek, eszközök…);
 A projektek társfinanszírozásának forrásai; Európai forrásszerzés; forrásszerzés – mi-ben
különbözik az E +
 Specifikus, projektekhez kapcsolódó ismeretek + puha készségek;
 Interkulturális tréningek;
 A partnerországok helyzetének megértése;
 Puha készségek, nemzetközi, partnerségi csapatokban való munka;
 Rövid képzés az alkalmazás elkészítéséhez. cruitment – effective methods,
Az olasz válaszadók igényei a tréninggel kapcsolatban az alábbiak voltak:

nyelvtanfolyamok
 online felügyelt szimuláció
 modulok / videofelvételek a projektek kidolgozásához
 képzés a költségvetés elkészítéséről és a projekt menedzsmentjéről annak minden működési szakaszáról
 célzott tréningek, a háttér, a programok, és az alapok szerinti érdeklődés alapján
 nemzetközi oktatók, akik tapasztalattal rendelkeznek, technikák és kapcsolatok megosztása
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 együttes tervezés, együttes menedzsment workshop
 tréningek az európai pályázatokban való részvételről és azok megtalálásáról
 projektek bürokratikus példái.
A magyar válaszadók igényei egy ilyen képzéssel kapcsolatosan:
 A digitális készségek fejlesztése, az ajánlatok bizalmas kezelésére a támogatási kérelem
összeállítása során;
 - Projektmenedzsment: a fő pályázati konstrukciók, célok, eszközök, források tervezési,
megvalósítási és terjesztési szakaszai;
 - Hogyan lehet pénzt gyűjteni a tevékenységekhez;
 - A különböző források, lehetőségek, és felhívások ismerete;
 - A nemzetközi pályázati feltételek (sajátosságok) bemutatása. A pályázathoz kapcsolódó
angol nyelv oktatása;
 - Pályázatírás;
 - Nyelvtanfolyamok;
Az új képzési lehetőséggel kapcsolatban a dán válaszadók az alábbiakat mondták:
Országos tanfolyamok biztosítása, tevékenységi terület szerint különböző csoportokban.
 - Felkészítő képzés a leendő projektmenedzsereknek, és a projektmenedzseri működés
során.
 - Tanfolyamok az EU támogatási programjairól és a sikeres uniós pályázatok összeállításáról.
 - Tanfolyam a szociális média felhasználásáról a projekteredmények terjesztése során.
 - Tanfolyamok arról, hogy hogyan lehet megfelelő projektértékelést készíteni..
Az interjúalanyoknak különféle javaslataik voltak. A tapasztalattal nem rendelkezők többnyire
országos dán tanfolyamokról beszéltek, és elsősorban a sikeres támogatási kérelmek elkészítésére összpontosítottak. A nemzetközi projektek kezdeti lépéseivel kapcsolatos feladatokra koncentráltak, és úgy tűnt, hogy nem vették számításba azt, hogy a nemzetközi képzési rendezvényeken való részvétel érdekében igénybe vegyék az Erasmus+ mobilitási támogatásokat.
Ezzel szemben a tapasztaltabb projektmenedzserek az új nemzetközi képzési lehetőségek megszervezésére összpontosítottak, ahol találkozhatnak és tanulhatnak a még tapasztaltabb kollégáiktól. Elsősorban a projektkoordináció során felmerülő különböző feladatok ellátásával kapcsolatos képzéseket tartották fontosnak, például értékelésről, terjesztésről, felmérésekről vagy
akár pénzügyi menedzsmentről szólnak. Néhányan közülük azonban szükségesnek tartották a
legfontosabb uniós finanszírozási programokról, illetve a sikeres a támogatási kérelmek előkészítéséről és megtervezéséről szóló képzéseket is.
Az osztrák projektmenedzserk szeretnék tréningeken, vagy e-mentori támogatással fejleszteni
„puha” készségeiket. A projektmenedzserek a közvetlen, személyes tanulást részesítik előnyben.
Eset-tanulmányok és szerepjátékok módszeresen segíthetnek.
A felmérésben külön említik a szociális készségeket:
 konfliktuskezelési kompetencia
 nemekkel és sokféleséggel kapcsolatos kompetencia (az előítéletek, egyenlőtlenségek,
kétértelműségek érzékenyítése)
 kommunikációs képességek fejlesztése
A projektmenedzsment területén olyan válaszokat szeretnénk kapni, amelyek segítenek olyan
alapvető kérdésekben, mint például: Mik a projekt alapvető igényei? Milyen „problémát” kell
megoldania a projekteknek (pontos célfejlesztés, pl. SMART modell)? Melyek az értelmezhető,
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mérhető mutatói a projektnek? Hogyan hozhatok létre közös (nemzetközi) költségvetést (amelyek gyakran nagyobbak)? Mit kell itt figyelembe venni, mennyi puffert kell beépíteni az egyes
elemekbe?
Ezen kívül a megkérdezett projektmenedzserek rámutattak, hogy a támogatási lehetőségek áttekintése során fontos a képzési lehetőség figyelemmel kísérése is. Az európai tanfolyamok általános készségeket és ismereteket nyújtanak az EU programok alapelveről. Végül szükségesnek
tartják az angol nyelvtanfolyamokat.
A vezetők számára kihívást jelentenek a „szokásos” projektmenedzsment készségek nemzetközi
kontextusba való áthelyezése, a szinergiák létrehozása, különös tekintettel a hosszabb időtartamra és az együttműködésre. E területen is szükség lenne képzésekre..
A partnerek arra a következtetésre jutottak, hogy a kompetencia-fejlesztés igényei nagyon
eltérőek a válaszadók csoportjai között, mind a tapasztalat szintjét, mind a tevékenységi területet
és az országot tekintve. Úgy tűnik tehát, hogy nehéz minden csoportnak megfelelő közös
tanfolyamot vagy egyéb támogató szolgáltatást nyújtani. Ehelyett a partnerek - a képzők felajánlhatnak néhány általános témát mindenki számára, valamint megtervezhetnek speciális
tanfolyam modulokat és szolgáltatásokat, amelyek megfelelnek az adott csoport speciális
igényeinek.

3.2.

Javaslatok a nemzeti képzésekre

Anconában, 2019 szeptemberében, a nemzeti koordinátorok találkozóján megvitattuk a nemzeti
képzések néhány alapelvét. A fő irányvonal az volt, hogy nem tudunk szigorú, mindenki számára
kötelező képzési program készíteni. Megállapodtunk, hogy a képzések a leendő résztvevők
elvárásainak kell, hogy megfeleljenek. A képzésekhez keretprogramot készítettünk, és általános
részvételi feltételeket határoztunk meg.
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3.2.1. A projektmemedzserek képzése
 Időtartam: 2 nap (16 óra)
 A részvétel feltétele:
• civil szektorban működő szervezetnél dogozik
• a szervezet tevékenysége kapcsolódik a felnőttképzéshez
• ajánlólevél

5. Tablázat: A projektmenedzserk javasolt képzési programja

No

Tartalom

Módszer

Órák

Általános közös témák
1

Az európai támogatási alapok ismeret

Előadás

2,0

2

Interkulturális kompetenciák

Előadás
Csoportmunka

1,0

3

A szervezeti stratégia kilakítása és
projektmenendzsment

Előadás
Csoportmunka

2,0

4

Hogyan hozzunk létre nemzetközi
együttműködést

Group work

1,0

5

A sikeres nemzetközi projektek feltételei

Rövid előadás
Csoportmunka

1,0

6

Nemzetközi projektmenendzsment
készségek

Rövid előadás
Csoportmunka

3,0
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Általános közös témák összesen

10,0

Speciális témák:

6,0

3.2.2. A civil szervezetek vezetőinek képzése
 Időtartam: 2 nap (16 óra)
 A részvétel feltétele:
• civil szektorban működő szervezetnél dogozik
• a szervezet tevékenysége kapcsolódik a felnőttképzéshez
• a civil szervezet jövőbeli terveinek rövid bemutatása
6. Tablázat: A civil szervzetek vezetői számára javasolt képzések
No

Tartalom

Módszer

Órák

Általános közös témák

1

A felnőttképzési civil szervezetek helyzete
a partnerországokban

Rövid előadás
Csopormunka

2,0

2

Az európai támogatási alapok ismeret

Előadás

1,0

3

Stratégiaalkotás

Előadás
Rövid előadás
Csopormunka

3,0

4

Általános projektmenedzsment

5

Interkulturális készségek

6

Hogyan hozzunk létre nemzetközi
együttműködést
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Előadás
Csopormunka
Előadás
Csopormunka

1,0

Csopormunka

1,5

1,5

Általános közös témák összesen

10,0

Speciális témák:

6,0

3.3.

A nemzeti tréningekkel kapcsolatos elvárások

Hogyan jelennek meg nemzeti képzésekben a kutatási eredmények?
Az interjú az összes résztvevő országra vonatkozó következtetése az volt, hogy a tapasztalattal
nem rendelkező interjúalanyok a pályáazati adatlapok tartalmát nagy kihívásnak tekintik, hiszen
a kísérleti képzések során ez volt a központi téma.
A nemzeti képzési programok többnyire felmérés ek eredményének megfelelelőlen kerüétek
összaállításra.
Komoly kérdés volt: Mivel a megkérdezezttek válaszai rendkívül különbözőek voltak, lehet-e egy
olyan egységes képzési programot összeállítani, mely tartalma megfelel az interjúalanyok összes
elvárásának. A partnerek azonban megoldották e feladatot, a többé-kevésbé eltérő képzési
program mindegyike a közös célokra fókuszált.

A lengyel kutatás eredménye azt mutatta, hogy a nemzetközi együttműködés megkezdéséről általában a szervezetek vezetése tudatosan dönt. Erről általában nem véletlenül döntenek, inkább
egy vagy több már tapasztalt személy inspirációját és ösztönzését követik. Ezért a vezető
testületek tagjai számára a képzés konkrét célja a következő volt: „A civil társadalmi szervezeteket
irányító személyek támogatása a megalapozott döntéshozatalban: A szervezet „készen áll-e”a
nemzetközi együttműködés megkezdésére. Ha még nem - mit kell tenni a felkészülése érdekében.
A kezdeti szakaszban az első válaszra adandó kérdés: Valóban nemzetközi szinten akarunk
együttműködni a szervezet fejlesztésének ezen szakaszában? És ha még nem - mit kell tenni
ahhoz, hogy előre elkészüljön.
Másrészt a jövőbeli projektmenedzserek csoportja képzésének konkrét célja „Valódi ismeretek
megszerzése és a nemzetközi projektek hatékony tervezéséhez, előkészítéséhez és
megvalósításához szükséges kulcskompetenciák fejlesztése volt a projektmenedzserek részéről”.
Olaszországban az általános cél az volt, hogy olyan képzéseket tartsanak, amelyek lehetővé
teszik a projektmenedzserek és a civil szervezetek vezetőinek, hogy minél hatékonyabban részt
tudjnak venni a nemzetközi együttműködésekben. Ötleteket adtak a projektek kezdéséhez és
segítettek olyan készségek fejlesztésében, melyek segyítették ezen ötletekhez a finanszírozási
forrásokmegtalálását. A képzés témái a COOSS projektmenedzsment tapasztalatára és a kutatás
eredményeire és az interjúk megállapításaira alapultak. Fontos emlékeztetni arra is, hogy a
képzésk résztvevőinek egy része válaszadóként is részt vett az interjúkban (tapasztalatlanok), így
a COOSS csapatának lehetősége volt arra, hogy a kéréseiknek és a kezdeti igényfelmérésnek
megfelelő képzést hozzon létre.
A magyar nemzeti tréningek fő gondolata az volt, hogy a résztvevők tisztában legyenek a sikeres
nemzetközi együttműködés előfeltételeivel, és hogyan készítsék fel a szervezetet a nemzetközi
együttműködésre. Kiemelt figyelemt kapott, hogy a szervezetvezetők tudatosan és fokozatosan
készüljenek a nemzetközi együttműködésre.
A képzési célok szintén központi szerepet játszottak a dániai alapjelentésekben, ahol a válaszadók
azt jelezték, hogy bizonyos területeken javítani kell az ismereteket és készségeket. A dán
tanfolyamszervező feltételezte, hogy a tervezett tanulási eredmények a két csoport számára
azonosak lehetnek, annak ellenére, hogy az eredményeket különböző szempontból fogják
felhasználni. A dánok a nemzeti kurzusok négy tanulási eredményét célozták meg:
1. Több ismeret a támogatási programokról, különös tekintettel az Erasmus + programra
2. Több ismeret és készség a sikeres Erasmus + projektpályázatok elkészítéséhez
3. Több ismeret és készség a sikeres Erasmus + mobilitási pályázatok elkészítéséhez
4. Több know-how az önértékeléshez és a kompetencia-fejlesztés igényei a nemzetközi
együttműködéshez.
A dán tanfolyamszervező azt is feltételezte, hogy a tanulási eredmények számának és ezáltal a
kurzusok témáinak korlátozottnak kell lenniük egy kétnapos, helyett csupán 12 órás képzés került
megtartásra. Ezért a dán oktatók úgy döntöttek, hogy a nemzetközi együttműködés első lépésére
összpontosítanak, vagyis sikeres pályázatokat készítenek az Erasmus + programra; és itt a
következő 4 fő tanulási eredményt választották:
1. Több ismeret a támogatási programokról, különös tekintettel az Erasmus + programra:
•
Az Erasmus + mobilitási tanfolyamok és tanulmányutak (KA1)
•
Az Erasmus + stratégiai partnerségi projektek (KA2)
2. Több ismeret és készség a sikeres Erasmus + projektpályázatok előkészítéséhez,
beleértve:
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•
•
•
•
•

a projekt koncepciójának (projektötlet) kidolgozása az igényekre és célokra
összpontosítva,
a legfontosabb tevékenységek és főbb eredmények tisztázása,
terjesztés, értékelés és irányítás megtervezése,
a munkaprogram és a költségvetés elkészítése,
megtalálni a partnereket koordinátorként, vagy népszerűsíteni magát partnerként

3. Több ismeret és készség a sikeres Erasmus + mobilitási pályázatok előkészítéséhez,
beleértve:
•
előzetesen a saját szervezet nemzetközi fejlesztési tervének tisztázása / kidolgozása érdekében,
•
a mobilitási koncepció kidolgozása a tanulási igényekre és célokra összpontosítva,
•
annak tisztázása, hogy milyenek a prioritások a képzésekre való beiratkozás vagy
nyíltabb tanulmányutak tervezése során
•
a mobilitási program és a költségvetés megtervezése,
•
partnerek keresése.
4. Több know-how az önértékelésről és a kompetenciafejlesztés szükségleteiről, a
nemzetközi együttműködés érdekében, ideértve a következőket:
•
a saját szervezet nemzetközi fejlesztési tervének tisztázása / kidolgozása,
•
a kompetenciafejlesztés saját igényeinek meghatározása a nemzetközi
együttműködés érdekében,
•
a tanultak áthelyezése a hazai viszonyokra a tanfolyam után.
A képzés során a csökkentett óraszámok esetén is, a lefedett témák is igazolták a tervezett
eredményt.
Az osztrák képzés esetében az előkészítési szakaszban a tanfolyammal kapcsolatos reményteljes
várakozásai arra mutattak, hogy a potenciális résztvevők 1,5 nap alatt összefogott tudást és
tapasztalatot kapjanak a nemzetközi projektmenedzsmentről. A korlátozott idő miatt az osztrák
tanfolyamszervező az alapvető témákra összpontosított, amelyek nemzetközi referenciával is
rendelkeznek, elkerülve a klasszikus projektmenedzsment bevezető tanfolyamot, ez helyett
kifejezetten a nemzetközi együttműködésre koncentráltak. Ez a megközelítés lehetővé tette, hogy
kevésbé a projektmenedzsmentről szóló általános információkra, hanem inkább a nemzetközi
finanszírozásra, a kulturális kompetenciára és kapcsolatokra, valamint a nemzetközi
együttműködés egyéb sajátosságaira összpontosítsanak.
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4. A nemzetközi együttműködésre felkészítő tréningek
(A megvalósított nemzetközi tréningek elemzése)

4.1.

A tréningek célja

A nemzeti kísérleti képzések célja általánosságban a képzések tesztelése volt, különös tekintettel
a nemzetközi programokat első alkalommal megvalósítók két fő célcsoportjára.
A kísérleti nemzeti képzések általános célja az volt, hogy a élethosszig tartó tanulás területén
működő civil szervezetek nemzetközi együttműködésben tapasztalattal nem rendelkező, de ez
iránt érdeklődő vezetői és projektmenedzseri számára további, rendszeres képzések megalapozása. Ennek kiegészítéseként a képzés fő célja az volt, hogy alapvető ismereteket nyújtson, és
olyan készségekkel vértezze fel a szervezeteket, amely elősegíti, hogy e szervezetek sikerrel
valósítsanak meg nemzetközi projekteket, valamint sikerrel pályázhassanak ilyen projektek társfinanszírozására.
A képzés konkrét céljai:
A civil szervezetekvezető testületek tagjai számára: A civil szervezetek vezetőinek támogatása
a megalapozott döntéshozatalban., annak érdekében, hogy felismerjék: A szervezet „készen áll-e”
a nemzetközi együttműködés megkezdésére? Ha még nem, mit kell tenni a felkészülés érdekében?
A projektmenedzserek számára: Hasznos ismeretek megszerzése és a kulcskompetenciák
fejlesztése a projektek tervezéséhez, előkészítéséhez és sikeres megvalósításához.

4.2.

A szükségletek felmérése

Alapjában véve, a partnerek a program elején elvégzett kutatás alapján láthatták az igényeket, és
iránymutatást kaptak a megvalósítandó képzések tartalmára. Valamennyi partner – akik egyúttal
képzéseket is tartották – rendelkezett általános tanfolyamszervezési ismeretekkel és
tapasztalattal, amelyek szükségesek a nemzetközi együttműködés elindításához. Minden partner
szóban vagy írásban elvégezte a leendő résztvevők igényfelmérést. Ezek a FIRST felmérések
eredményein
és
a
kompetencia
háromszögön
alapultak.
Annak érdekében, hogy a képzési programokat és azok tartalmát a tanfolyamra regisztrált
személyek képzési igényeihez igazítsák, a FAIE páldául arra kérte a regisztrált személyeket, hogy
töltsenek ki egy online igényfelmérő űrlapot a tanfolyamok előtt1. A képzési igények felmérése a
következőképpen nézett ki:2
I.
Szükségletek - elvárások:
- Az a 3 dolog, amit a képzés során a legjobban meg kell tanulnom: .......
- További elvárásaim a képzéssel kapcsolatban:….
II.
Kihívások:
- PÁLYÁZAT A NEMZETKÖZI PROJEKT TÁRSFinanszírozására (azaz a projekt megtervezése és
fejlesztése, a támogatási program kiválasztása, a nemzetközi partnerek kiválasztása, a projekt
és az alkalmazás fejlesztése): Milyen kihívásokat lát maga (és a képviselt szervezet) számára a
nemzetközi projekt társfinanszírozására való pályázat során?
Nevezd meg röviden a kihívásokat:

1
2

Az igényfelmérő űrlapot a 22 tanfolyami résztvevő közül 19 töltötte ki.
Az igényfelmérő űrlapot a 22 tanfolyami résztvevő közül 19 töltötte ki.
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- NEMZETKÖZI PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS (KAPCSOLATBAN A TÁRSFINANSZÍROZOTT
NEMZETKÖZI PROJEKTTEL): Milyen kihívásokat lát maga (és az általa képviselt szervezet)
számára a nemzetközi projekt megvalósítása során? Kérjük, röviden nevezze meg a kihívásokat:
III.
Szervezési kérdések:
- Étkezések a tréningek alatt
- Az „Kezdő nemzetközi projektmegvalósítók támogató hálózata” projekt csapata egy
nemzetközi támogatási hálózatot kíván létrehozni, amely azokat a kezdő nemzetközi projektmenedzsereket és felnőttképzési civil szervezeteket kívánja segíteni, amelyek stratégiájukba
be akarják építeni a nemzetközi együttműködést.
- A hálózat keretében egy internetes portál fog működni, amely egybegyűjti azokat a releváns
információkat és tippeket, amelyek segítik az egész életen át tartó tanulás területén
tevékenykedő civil társadalmi szervezetek kezdő nemzetközi projektmenedzsereit.
- Ezen felül mentorálási és képzési támogatást kínálnának a nemzetközi együttműködés területén. Érdekelnének egy ilyen hálózat szolgáltatásai? (Igen / Nem / Nem tudom).
- Van még valami, amit hozzá szeretne fűzni?
Ezen megállapítások alapján megfelelő tanfolyamprogramokat lehetett megtervezni, amelyeket
nem lehetett mereven, egy-az-egyben alkalmazni, hanem rugalmasan kellett hozzáigazítani a
résztvevők kívánságaihoz és igényeihez.

4.3.

Célcsoportok

Amint azt a 4. fejezetben már említettük, a képzéseknek két fő célcsoportja volt:
A csoport: Vezető testületek tagjai - a területen tevékenykedő civil társadalmi szervezetek
(egyesületek, alapítványok, szociális szövetkezetek, szépkorúak egyetemei, népfőiskolák,
szociális vállalkozások stb.) vezetői, igazgatósági tagjai, elnökségi tagjai stb., akik a nem formális
és informális felnőttképzés területén aktívan tevékenykednek és érdeklődnek a nemzetközi
együttműködések iránt.
B csoport: Alkalmazottak, munkatársak, tagok, a civil társadalmi szervezetek, civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok, szociális szövetkezetek, szépkorúak egyetemei, népfőiskolák,
szociális vállalkozások stb.) önkéntesei, akik a nem formális és informális felnőttképzés területén
aktívan tevékenykednek és érdeklődnek a nemzetközi együttműködések iránt.
A legfontosabb üzenet az volt, hogy a különbség a tagok és alkalmazottak, valamint az igazgatóság
tagjai között nehezen meghatározható és átjárható. Ennek fő oka az volt, hogy a jelentkező civil
szervezetek többségében a projektmenedzserek és a vezető testületek tagjai gyakran ugyanazok
a személyek voltak. Ezeknek a személyeknek - mind a projektmenedzsereknek, mind a vezető
testület tagjainak -, fontos volt egy nemzetközi együttműködés megvalósítása. Ennek megfelelően
a két tanfolyam elkülönítése a gyakorlatban nem volt ésszerű.

4.4.

A résztvevők megtalálása és felvétele a képzésre

A partnerszervezetek saját honlapjukon, valamint a közösségi médiában és a releváns portálokon
is népszerűsítették a képzéseket. Ezenkívül felvették a kapcsolatot az egész életen át tartó tanulás
területén tevékenykedő szakemberekkel, akiket már a FIRST felmérések során összegyűjtöttünk
és felsoroltunk. E szervezetek egy része továbbította felhívásunkat a velük kapcsolatban álló
szervezeteknek. E sokoldalú információterjesztési tevékenység következtében a szervezetek a
regisztráció határidejéig részvételi felkérést kaptak, ellenőrizték őket és ezek alapján megküldték
nekik a megerősítő visszajelzéseket. A tanfolyami meghívókat e-mailben küldték el a
felnőttképzési belső hálózatba.
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A regisztráció során figyelembe vettük a meghatározott kritériumokat a két célcsoport
tekintetében.
Valamennyi partner figyelemmel volt - különösen a FAIE - a két célcsoport eltérő felvételi
kritériumaira.
A FAIE a következőképpen határozta meg a civil szervezetek vezető testületeinek - az
ügyvezetőknek, az igazgatósági tagoknak, a vezetőség tagjainak stb. – képzésen való részvételük
feltételeit:
1. . Menedzser / igazgatósági tag / vezetőség tagja egy a felnőttképzés területén aktív civil
társadalmi szervezetben, amely kezdő a nemzetközi együttműködés területén (kezdő = legfeljebb
egy nemzetközi projekt, amelyet a szervezet projektvezetőként valósított meg).
2. Szándék arra, hogy a nemzetközi együttműködés bekerüljön a szervezet fejlesztési stratégiájába.
A kezdő nemzetközi projektmenedzserek esetében a felvételi kritériumok a következők voltak:
1. A felnőttképzés területén aktív civil társadalmi szervezet tagja / munkatársa / alkalmazottja /
önkéntese, a területen kezdő (kezdő = legfeljebb egy megvalósult nemzetközi projekt
menedzserként, projektvezetőként)).
2. Érdeklődés nemzetközi projektek menedzselése iránt.
Ezenkívül mindkét csoportban előnyt jelentett a legalább egy helyi / regionális / nemzeti projekt
megvalósításában szerzett tapasztalat, amelyet külső (állami vagy magán) alapokból
társfinanszíroztak.
Az alapadaton kívül a FAIE a felvételi eljárás során részletesebb információkat kért a
pályázóktól.
A képzésekre való regisztrációhoz az érdeklődőket egy online jelentkezési űrlap kitöltésére kérték
fel.
A jelentkezési űrlap a következő kérdéseket tartalmazta:
•
•
•
•
•
•

•

Kapcsolati adatok (név, e-mail cím, telefonszám)
A delegáló civil szervezet neve, címe, weblapjának címe / közösségi média profilja; a
szervezet formája (egyesület / alapítvány / szociális szövetkezet stb.)
A szervezeten belüli szerep (tag / alkalmazott / munkatárs / önkéntes)
Munkaköri beosztás (projektmenedzser / a szervezet elnöke / a nemzetközi kapcsolatokért
felelős személy)
Az oktatási terület, amelyben a jelölt aktív (felnőttképzés / iskolai oktatás / egyetemi oktatás
/ ifjúság oktatás stb.) és az oktatási szektor (formális / nem formális / informális)
Információ a nemzetközi projektek megvalósításában szerzett tapasztalatokról
o Pályázott-e valaha a jelölt nemzetközi projekt társfinanszírozására?
o Kapott-e támogatást valamelyik pályázat?
o Hányszor valósított meg a jelölt a nemzetközi projektet?
o Milyen szerepe volt a szervezetnek a projektben (partner / vezető)?
o Menedzselt-e valaha a jelölt olyan projektet, amelyet külső forrásokból
társfinanszíroztak (és ha igen, a projekt címe, a megvalósítás időszaka és az
intézmény társfinanszírozása)?
A nemzetközi együttműködés kezdő ötletének rövid leírása
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A részletesebb információk elősegítették azt hogy minél inkább kiderüljön, hogy a résztvevők
mennyire elkötelezettek a nemzetközi együttműködések iránt.
A szakmai hálózatok nagyon eltérő módon működnek a különböző országokban. Míg az
EDUCULT-nak a helyhiány miatt korlátoznia kellett a résztvevők számát, addig az INTERFOLK
alacsony érdeklődést tapasztalt, mivel 14 beiratkozott résztvevőből csak 9 vett részt a
tanfolyamokon.
Ennek oka lehet az együttműködés hiánya a felnőttképzés egyes főbb nemzeti szervezeteivel és
más főbb civil szervezetekkel.
A másik ok az lehet, hogy a megszervezett tanfolyamok 2 napos hétvégi tanfolyamok voltak és ez
sok ember számára túl sok időt jelentett. Különösen a civil szektor teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkatársai számára lett volna szerencsésebb a tanfolyamokat hétköznapokon
szervezni.
Ezenkívül, az ebben a szektorban szervezett képzések és találkozók általában csak egynapos,
gyakran 8 óránál rövidebb események, melyek a résztvevőknek csak egy munkanapját foglalják le
ideértve az utazási időt is, hogy biztonságosan odaérjenek a tanfolyam helyszínére.

4.5.

A résztvevők

Lengyelországban 22 fő vett részt a két pilot képzésen. Ezek közül 9 volt tagja vezető testületnek
(8 nő és 1 férfi), valamint 13 volt leendő nemzetközi projektmenedzser (11 nő és 2 férfi). A képzés
résztvevői Lengyelország különböző pontjairól érkeztek, mind Krakkó város környékéről (ahol a
képzések zajlottak), mind távolabbi vajdaságokból. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a
jelentkezők egy része azért mondta le a képzést, mert szükségük lett volna az utazási költségek és
az esetleges krakkói szállásköltségek fedezésére. Ez egy visszatérő igény, amely jellemző az egész
lengyelországi civil társadalmi szektorra.
Olaszországban 24 fő vett részt a két tanfolyamon. A délelőtti foglalkozásokon a jövő
projektmenedzserei: 12-13 résztvevő. A vezető testületek tagjai számára szervezett délutáni
foglalkozásokon 11-12 résztvevő vett részt. A résztvevők a kulturális és a harmadik szektorból
érkeztek, különösen a kulturális, migráns, mezőgazdasági / örökségvédelmi területekről.
A magyarországi képzéseken 7 leendő projektmenedzser és 6 vezető testületi tag vett részt.
Mindkét képzés két napig tartott. A szállás hiánya miatt csak azok a jelentkezők vettek részt, akik
az első képzési nap után haza tudtak utazni.
Dániában 14 ember regisztrált a két tanfolyamra, ezek közül 8 résztvevő volt vezető testületi tag
és 6 résztvevő pedig jövőbeli projektmenedzser. Ezekből a beiratkozott résztvevőkből csak 9 fő
vett részt a tanfolyamon, 5 fő vezető testületi tag és 4 projektmenedzser. 5 ember visszalépett,
közülük 3 azt mondta, hogy szeretné elkerülni a koronavírus esetleges kockázatát.
17 résztevevő volt részt az ausztriai tréningeken, ebből 8 vezető és 9 civil társadalmi szervezet
projektmenedzsere volt. A résztvevők különböző szakmai területeken voltak aktívak: szociális
ügyek, kultúra, gender ügyek, egészségügy. Az életkor és a szakmai tapasztalat is sokféle volt, így
az oktatók heterogén csoportot oktathattak, de mindegyikben volt egy közös vonás: a jövőben más
nonprofit szervezetekkel való partnerségi vagy mobilitási projektorientált nemzetközi
együttműködés szándéka. A résztvevők közül 15 befejezte a tanfolyamokat és megszerezte a
részvételről szóló igazolást. Két projektmenedzser abbahagyta a képzést már az elején, mert
szervezetük még mindig a keresési és orientációs szakasz elején volt, ezért feltételezték, hogy a
képzés túl bonyolult és túl korai lesz számukra.
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4.6.

A képzés tartalma

Az online kutatás eredményeinek figyelelmbe vétele nem történt meg teljesen. A képzési
programok megtervezése elsősorban a képzésekre beiratkozott személyek által megjelölt
képzési igények elemzésén és az ezek alapján megfogalmazódott sajátos fejlesztési igényeken
alapult, melyeket kiegészítettünk az elkészített interjúk során kapott ajánlásokkal, melyek a
következők voltak:
•
•

kompetenciák a sikeres pályázat előkészítéséhez,
kompetenciák ahhoz, hogyan válhat valaki jobb nemzetközi projektmenedzserré.

Az országos képzések megvalósítása egészen más volt. A COOSS és az BKNSZ kétnapos képzést
szervezett külön a vezető testületek tagjainak és külön a leendő projektmenedzsereknek. A FAIE
és az EDUCULT ennek a két csoportnak a kétnapos képzését párhuzamosan, ugyanazon a két
napon szervezte, de különféle oktatókkal. A COOSS délelőtti képzést szervezett a jövőbeli
projektmenedzserek számára, és délutánit a vezető testületek tagjai számára. Az INTERFOLK
egynapos tréninget szervezett mindkét csoport számára, különböző moderátorokkal.
A FAIE és az EDUCULT úgy döntött, hogy párhuzamos tanfolyamokat szerveznek, mivel mind az
online kutatási eredmények, mind az interjúk azt mutatták, hogy a válaszadók különböző
funkciókat töltöttek be a delegált szervezetekben, de gyakran voltak mind a vezető testületek
tagjai, mind pedig nemzetközi projektmenedzserek is egy személyben. A szervezetükben
különböző funkciókat betöltő személyeket felkérték, hogy válasszák ki a számukra legmegfelelőbb
programot. Ezért a kísérleti tanfolyamok tervezése során két párhuzamos csoport
működtetéséről döntöttek (az irányító testületek tagjai és a projektmenedzserek számára), ahol
egyes ülések közösek voltak, mások pedig külön folytak. Az előadások és a közös feladatok során
az oktatók figyelembe vették mind a projektvezetők, mind a szervezeti vezetők szempontjait az
oktatási anyag soronkövetkező lépéseinek megtervezésénél.
Az összes képzési program a leggyakrabban megnevezett kihívásokkal kapcsolatos témákat
tartalmazta mind a projektpályázatok, mind a projekt megvalósítás tekintetében. A képzési
programok mindenhol ugyanazokat a célokat szolgálták, de a helyi igényeket figyelembe véve
tartalmuk nagyon változatos lett. A képzések első napja általában a résztvevők nemzetközi
együttműködésre való felkészítésére összpontosult, például:
•
•
•
•

szükségletelemzés, környezeti elemzés, sikermutatók, eredmények és elvárások,
áttekintés az európai finanszírozási programokról,
interkulturális kompetenciák és interakciók,
eszközök és módszerek a partnerkereséshez.

A második nap a projekt megvalósításának különböző szempontjaira koncentrált. Ezek a témák:
•
•
•
•

finanszírozás, költségvetés-tervezés, folyamatok és eljárások, munkacsomagok,
koordináció,
partneri találkozók, projektkoordináció, projektmenedzsment eszközök
a projekt folyamatának sikertényezői, kockázatelemzés,
egy nemzetközi projekt nyomon követése és értékelése.

A képzésen a megvitatásra kerültek a sikers nemzetközi együtműködések előfeltételei is.
Mivel az egyik legfontosabb technikai készség, amelyet az összes válaszadó az összes
partnerországból megemlített az angoltudás volt, ezért a FAIE és a COOSS is nyújtott ezért némi
segítséget a „projekt”-angol jobb megértése érdekében.
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A résztvevők néhány átbeszélt projektötlettel és többé-kevésbé egyértelmű elképzeléssel
távoztak a továbbképzésekről, és amennyiben mélyebb ismeretket szerettek volna, a nemzetközi
projektek megvalósításával kapcsolatban, a projekttervező pályázati adatlapot is kitöltöttek a
projektciklus-menedzsment logikájának megfelelően. A résztvevők többsége elmondta, hogy
szeretnének nemzetközi projekteket megvalósítani és pályázni a finanszírozásra. Néhányan
ugynakkor megemlítették, hogy a nemzetközi együttműködés társfinanszírozásának
megpályázása európai forrásokból valószínűleg nem jelent megoldást a számukra.

4.7.

A képzés módszertana

A képzés megvalósításának módszertana szinte minden szervezetnél azonos volt. A tanfolyamok
alapgondolata az volt, hogy minél több gyakorlati tudást kínáljanak. A munka nagy részét ezért
úgy szervezték meg, hogy a résztvevőket kis csoportokra osztották, lépésről lépésre kidolgoztak
egy nemzetközi projektötletet, majd megtervezték a megvalósítást. A folyamatot több, egymásra
épülő pályázati formanyomtatvány kitöltése is segítette.
Az egyes napok a következőképpen épültek fel:
• Köszöntés és a nap témájának bemutatása, bemelegítés
• Előadás Power Point prezentációkkal
• Megbeszélés / gyakorlatok / workshop csoportokban
Az elhangzottakat kisebb csoportokban lehetett gyakorolni. A lengyelországi tanfolyamok
résztvevőinek például a FAIE felajánlotta speciálisan kialakított formanyomtatványait, amelyek
segítenek megismertetni a nemzetközi projekttervezés legfontosabb állomásait. Ezeket a
sablonokat a jövőben is fel lehet használni a nemzetközi kezdeményezések tervezéséhez. A
munkamódszer általában a műhelymunka volt: gyakorlati példák, esettanulmányok,
megbeszélések, mini-prezentációk.
Az előadás és a csoportmunka során a résztvevőknek mindig lehetőségük volt kérdezni és
mélyebb magyarázatokat kapni. Ezekre a kérdésekre a egyenenként vagy a a közös csoportban
kaptak választ. Úgy tűnt, hogy a módszer jól működik valószínűleg azért, mert a résztvevők
felnőttek és idősebbek voltak, akik hozzászoktak ehhez a módszerhez.
Különösen fontos volt, hogy lehetőséget kaptak saját ötleteik bemutatására és véleményük
kifejtésére valamint a többi résztvevővel folytatott tapasztalatcserére. Úgy tűnt, hogy a
prezentációk és a csoportmunka (és a peer-to-peer munka) együttes alkalmazása jól működött.

4.8.

Oktatási anyagok

A tréningek megvalósítása során minden partnerszervezet sokféle eszköz alkalmazott, de ezek
többnyire hasonlóak voltak. Az alapvető képzési anyagok az oktatók által készített Power-Point
prezentációk és a műhelyfmunkák során a pályázati adatlapok sablondokumentumai voltak. A
trénerek előadásuk során további, az interneten elérhető információs forrásokat is felhasnáltak.
Sőt, bemutatták és népszerűsítették a FIRST hálózati portált is, mint alapvető információforrást a
leendő nemzetközi projekt megvalósítók számára.
Egyéb felhasznált eszközök:
• hasznos linkek,
• tananyagok: (felhívások, lehetséges pályázati űrlapok, programismertetők, költségvetési
terv minták, Gantt-űrlap-példa, e-űrlap, projektbemutatási példa projektpartnerek
számára, példa a benyújtott projektek költségvetési tervére, mérföldkőre vonatkozó terv
stb.),
• papír alapú anyagok a gyakorlatok elvégzéséhez és a műhelytervekhez, melyeket napról
napra eljuttattak a résztvevőknek,
• flipchart tábla / LIM: a műhelymunka eredményének bemutatásához,
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•
•

otthoni tanulmány háttéranyagaként a két alapjelentés (IO1 és IO2),
Erasmus + finanszírozási rendszer.

Az összes szervezet elküldte a PowerPoint prezentációkat a tanfolyami résztvevőknek. Az
INTERFOLK tájékoztatta a dán nemzeti irodát az Erasmus+ programról. A COOSS mindkét
tanfolyam végén megosztotta az összes anyagot a hallgatókkal a Google Drive-ban, és minden
munkacsoport számára a képzés ideje alatt biztosított egy laptopot. Az EDUCULT a tanfolyam után
küldte el a képzési anyagot. Felismerték azonban, hogy ez előre kiküldve sokkal hasznosabb, mivel
előre kiküldve a résztvevők már előre jobban megismerkedhettek volna az adott a témával.

4.9.

A képzési környezet

Lengyelországban a FAIE két képzést valósított meg, a krakkói Centrum Obywatelskie-ben
(Állampolgárság Központ) amely a Krakkó városa által létrhozott, civil szervezeteket támogató
alap finanszírozásával valósult meg. A Centrum Obywatelskie többek között képzést és
tanácsadást szervez a civil szervezetek számára, valamint oktatótermeket ad bérbe. A
tanfolyamok számára két oktatóterem állt rendelkezésre. Ez lehetővé téve, egyszerre mindkét
csoport számára párhuzamosan valósuljon meg a képzés, illetve azt is, hogy vegyes csoportok
előadásokat hallgathassanak és workhopokon is részt vehessenek.
Az oktatótermeket számítógépekkel / projektorokkal / flipchartokkal látták el.
Kávészünetekben a frissítőket a nagy, plenáris oktatóteremben szolgálták ki.
A tanfolyam résztvevőinek ebédet is kínáltak, amelyet a plenáris oktatóteremben szolgáltak fel.
Az olaszországi tanfolyamokra a COOSS akkreditált oktatóhelyiségeiben került sor Anconában. A
szobák PC-vel, LIM-szel, projektorral, asztalokkal és székekkel, táblagéppel és wi-fi csatlakozással
voltak felszerelve.
A BKNSZ az Erdőkertesi Faluházban szervezte a képzést, ahol sok civil szervezet működik. Ez a
falu Budapest közelében található, könnyű megközelítéssel. A tárgyalótermet számítógépekkel és
flipchartokkal látták el. A résztvevőknek frissítőket és ebédet biztosítottak.
A dán tanfolyam helyszíne Vartov volt. Vartov Koppenhágának egy központi helyén terül el, a
városháza főterének, a központi vasútállomásnak és a fő metróvonalaknak a közelében, így
logisztikailag könnyen megközelíthető. Vartov a civil társadalmi szektor egyesületei között is jól
ismert és elismert hely. A tanfolyamok és a tanulási lehetőségek is rendkívül megfelelőek voltak,
így biztosan nem a helyszín és a tanulási lehetőségek voltak az alacsony érdeklődés okai.
Az osztrák tanfolyamok Bécsben egy extra bérelt és teljesen felszerelt szemináriumi teremben
zajlottak.

4.10. Értékelés
A képzések értékelése magában foglalta mind a „tudás gyarapodásának a mérését” (melynek a
vélja az volt, hogy nyomon kövessék, hogy a résztvevők tudása mennyit gyarapodott a
tréningeken elhangzottak által), másrészt az általános tanfolyamértékelés történt (mennyire felelt
meg a képzés az résztvevők eredeti elvárásainak: a képzési anyagok és a képzési módszerek
hasznossága, az általános elégedettség stb.).
Lengyelországban a tanfolyamon résztvevők ismereteinek gyarapodását egy előzetes teszt és egy
utólagos teszt segítségével mérték. A tesztek ugyanazokat a kérdéseket tartalmazták, de
különböző sorrendben. A kérdések a képzések tartalmához kapcsolódtak. Közvetlenül a
tanfolyamok elvégzése után a résztvevőket felkérték arra is, hogy értékeljék a tanfolyamokat
(papíros értékelő űrlapok).
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Az értékelő űrlap a következő kérdéseket tartalmazta (1-től 5-ig terjedő skálán a zárt kérdésekre):
1. A képzés mennyiben felelt meg elvárásainak?
2. A képzés során tanultakból mennyit tud majd felhasználni a gyakorlatban?
3. A műhely melyik részét találta a leghasznosabbnak?
4. A műhely melyik részét találta a legkevésbé hasznosnak?
5. Mit gondol, a műhely melyik részét lehetne kihagyni?
6. Milyen részt lehetne hozzáadni?
7. Mit gondol a csoportmunka szervezéséről?
8. Jól előkészítették a vizuális anyagokat?
9. Jól megvitatták a felvetett kérdéseket?
10. Milyen volt az egész műhelymunka megszervezése?
11. Hogyan értékeli az oktató / oktatók egészének munkáját?
12. Hogyan értékeli a műhely (képzés) egészét?
13. Ajánlja ezeket a workshopokat (képzéseket) barátainak?
14. Egyéb megjegyzések.
A COOSS és a BKNSZ a képzés (belépési teszt) elején a projektmenedzsment alapkérdéseiről tett
fel kérdéseket. A tanfolyam végén ugyanazt a tesztet végeztették el (kilépési teszt). Az EDUCULT
lehetőséget teremtett önértékelésre a képzés elején, és a végén.
A COOSS visszadta a résztvevőknek a belépési teszteket, és ez alapján kérte résztvevőket hogy
osszák milyen területenés mennyit fejlődtek a képzés során.
Hasonlóképpen, az INTERFOLK azt tervezte, hogy felhasználja az előre elkészített standard
tanfolyam-értékelési kérdőívet, valamint a saját kompetencia-fejlesztés önértékelésére szolgáló
kérdőíveket. A helyzethez igazodva kihagyták zonban a szokásos tanfolyam-értékelési űrlapot, és
ehelyett egy plenáris szóbeli értékelést tartottak az 1 napos tanfolyam végén. Az Interfolk
kérdőívet készített kompetenciaértékeléshez, amelyet mind a 9 résztvevő levélben kapott meg, és
ennek kitöltésére és visszaküldésére kérték fel a tanfolyam utáni a résztvevőket, melyre 8 személy
válaszolt.
A BKNSZ írásban kérte a résztvevőktől a képzések értékelését is.
Az EDUCUL a képzéseket két (kvantitatív és kvalitatív) értékelési módszerrel értékelte, mivel azt
akarta megtudni, hogy azok mérhető előrelépést jelentettek-e a tudás / megértés terén, másrészt
pedig a résztvevők lehetséges erősségeit és gyengeségeit akarták feltárni a fejlesztés
lehetőségeinek érdekében. Végül az oktatók is értékelték a képzést.
Önértékelési űrlap
A résztvevők értékelték saját ismereteiket és tapasztalataikat a nemzetközi együttműködéssel
kapcsolatos különféle témákban a képzés előtt és után. A kérdőív ugyanazokat a kérdéseket
tartalmazta a képzés előtt és után, hogy az eredmények összehasonlíthatók legyenek. A kérdőív
négy témakörből állt: finanszírozási programok, projektfejlesztés, projekttervezés,
projektmegvalósítás és értékelés, személyes alkalmazásprofil. E témák mindegyikére három
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kérdésre kellett válaszolni, öt skálán, 1-től 5-ig (1. Nem / nagyon alacsony, 2. Kicsi, 3. Elemi, 4.
Haladó, 5. Kiváló megértés és ismeret a területen).
A képzések előtt az összes témában a résztvevők jelezték, hogy nincsenek / nagyon alacsony vagy
kevés tudásuk van az adott területről. A tanfolyamok után általában azt jelezték, hogy most már
kevés, elemi vagy haladó megértésük és tudásuk van. Nem volt olyan, aki azt jelezte volna a végén,
hogy nincs tudása a területről. Az első teszthez képest témánként legalább 2 olyan ember volt, aki
a tanfolyam után kiváló tudást igazolt. Összegezve megjegyezhetjük, hogy a résztvevők bővítették
tudásukat és megértésüket a különböző témákban.
Kerekasztal
A képzések végén az EDUCULT oktatók és a résztvevők közösen leültek, és megbeszélték
tapasztalataikat. A résztvevőknek lehetőségük nyíltan megosztani személyes tapasztalatukat a
szervezésről, az előadásokról, a képzés tartalmáról (előadás és csoportmunka), a felépítésről, az
infrastruktúráról. A kerekasztal során elhangzott vélemények megerősítették a képzésseel
kapcsolatos értékeléseket. A résztvevők bővítették tudásukat és ismereteiket. A szervezést
nagyon jónak értékelték. Néhány negatív megjegyzés történt azzal kapcsolatban, hogy a képzés
előtt túl kevés anyagot kaptak. A képzés tartalmát azonban dicsérték, de kissé túl soknak ítélték
meg a két napot. Áttekintést kaptak így sok témáról, de nem volt lehetséges elmélyülni egy adott
témában.
A résztvevők nagyra értékelték, hogy az elméleti és a gyakorlati rész összekapcsolódott. A
kiscsoportoknak ugyanakkor kevés idejük volt projektjeik kidolgozására, de ezt a feladatot
ösztönzőnek és inspirálónak tartották. A képzésen történő projektötletek kitalálása nem volt
teljesen sikeres, mivel erről előzetesen nem kaptak tájékoztatást, s előzetes tájékoztatás jobb
eredményeket hozhatott volna. Emellett javaslat született cask speciális téméval foglalkozó
képzésről, amely egyrészt rövidebb lenne, de másrészt nagyon behatárolna a képzést. A témák
elmélyülésével kapcsolatos időprobléma a további tanfolyamok iránti igényben tükröződött,
mivel a kerekaszta résztvevői rndkívül elégedettek voltak a megvalósított képzéssel.
Hasonlóan az EDUCULT-hoz, a BKNSZ is rendezett „kerekasztalt” a képuések végén, ahol a
résztvevőknek lehetőségük volt megosztani tapasztalataikat. A “kerkesztal” résztvevőinek
észrevételei, javaslatai hasonlóak voltak EDUCULT tapasztalataival.

4.11. Az oktatók kompetenciái
Lengyelországban a FAIE három oktatója dolgozott a két tanfolyamcsoporttal:
1. oktató
– Szakértő a nemzetközi projektciklus-menedzsment terén,
2. oktató
– Szakértő a projektek adminisztrációja és jogi kérdései terén.
3. oktató
– Szakértő a nemzetközi együttműködések társfinanszírozásának területén.
Valamennyi oktató több mint 8 éves tapasztalattal rendelkezett a nemzetközi együttműködés
tervezésével, kezdeményezésével és megvalósításával foglalkozó tanfolyamok lebonyolításában,
valamint gyakorlati tapasztalattal rendelkeztek a nemzetközi partnerségi projektek
megvalósításában. Valamennyi oktató több mint 11 éves tapasztalattal rendelkezett a civil
szektorban.

Az olaszországi tanfolyamokat 3 oktatóval valósították meg.
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1.

2.

3.

oktató:
– Az Inat COOSS Képzési és Kutatási Osztályának kutatója és projektvezetője 2010 óta.
– A modern irodalomban szerzett diplomát társadalmi és gazdasági földrajz témájú
dolgozatával, alapos munkatapasztalatokkal rendelkezik mind a szervezeti tanulás, mind
a különböző helyzetű és csoportokba tartozó emberek képzése területén folytatott
kutatási és képzési programok tervezésében és lebonyolításában, valamint az Erasmus
+, LLP, IPA-CBC, FP7 programok és az AAL 3. felhívás stb. területén.
– A Foglalkoztatási és Szakmai Orientációs Szolgáltatások felelőse Marche régióban és
minden olyan tevékenység felelőse is, amely az ifjúsági garancia alkalmazásával
kapcsolatos.
oktató:
– A COOSS Képzési és Kutatási Osztályának kutatója.
– Európai és Nemzetközi Tanulmányok diplomával rendelkezik a Politikatudományi
Karon.
– Szakértői tanácsadó a Gestalt tanácsadásban, szakértő a kommunikáció területén,
valamint posztgraduális mester a szocioökonómiai és a társadalmi-gazdasági fejlődéssel
kapcsolatos politikai döntéshozatalban.
– Tapasztalattal rendelkezik az uniós projektek tervezésében, irányításában és
megvalósításában, különös tekintettel a társadalmi befogadásra (Erasmus +, LLP, IPACBC), valamint szakképzési tanfolyamokra, különös tekintettel arra, hogy speciális
kompetenciákat és képesítéseket nyújtson a társadalmi szereplők számára.
oktató:
– Kutató és a COOSS Képzési és Kutatási Osztályának projektvezetője 2002 óta.
– Filozófiai diplomát szerzett, sajátos készségekkel és kompetenciákkal rendelkezik a
„Felhasználói igények és követelmények elemzése”, a „forgatókönyvek meghatározása”,
„benyújtott tesztek és kísérletek tervezése és végrehajtása a végfelhasználókkal”
témában.
– Az FP5, FP6, FP7, CIP ICT-PSP és AAL JP keretében az EU programjaiban vesz részt,
amelyek innovatív technológiákkal és megoldásokkal foglalkoznak a fogyatékossággal,
mentális fogyatékossággal és az életkorral kapcsolatos problémákkal küzdők számára.
– Szakértő a kommunikációs és disszeminációs stratégiákban.

A magyarországi tanfolyamok két oktatóval valósultak meg:
1. oktató:
– Közigazgatásban szerzett diplomával rendelkezik
– Kompetenciafejlesztések területén gyakorlott oktató
– Tapasztalatokkal rendelkezik az EU Strukturális alapok megvalósításában
– tapasztalatokkal rendelkezik a közösségfejlesztés és a stratégiai menedzsment területén
2.
oktató:
– Felnőttoktatási szakember
– Pedagógus
– A projektmenedzsment szakértője
Mindkét oktatónak több, mint 30 éves tapasztalata van a civil szektor területén.
Ausztriában mindkét oktató egyrészt az EDUCULT munkatársa volt, másrészt mindketten
tapasztalatokkal rendelkeztek a nemzetközi projektek területén.
1.
oktató:
– Kutatási és tanácsadási igazgató.
– Kultúrapolitika, művészeti oktatás, értékelés.
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–
–

2.
–
–
–
–

Doktori diploma a Kultúrpolitika területén
A külföldi kulturális és oktatáspolitika különböző témáit kutatta, mint a
koncepciótervezés, az irányítás, a projektmenedzsment, a célcsoport-orientáció és a
transzkulturális oktatás.
oktató
Projekt menedzsment és PR.
Kultúravezetés, kulturális oktatás, szervezeti kutatás.
Kulturális és társadalmi antropológiát tanult.
Kutatta a civil társadalmi szervezeteket, kutatásának középpontjában a kulturális ágazat
finanszírozási struktúrái és az osztrák kulturális politika álltak
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5. Tanulságok. Javaslatok a jövőbeli későbbi nemzeti tréningek
megvalósításához
A nemzetközi együttműködésben kezdő szervezetek számára a legnehezebb a projektpartnerek
megtalálása és kiválasztása, valamint a projekt megtervezése és a pályázati dokumentáció
elkészítése. Az is nyilvánvaló, hogy két nap nem elegendő egy tapasztalattal nem rendelkező
személy felkészítésére ahhoz, hogy nemzetközi project megvalósítása érdekében pályázati
dokumentációt be tudjon nyújtani.Rendkívüli kihívás egy kétnapos képzésre ekkora mennyiségű
új információt besűríteni.
A képzéseket kiértékelő kérdőívekben a résztvevők kifejtették véleményüket, hogy mit lehetne
még hozzáadni a képzési programhoz. Ezek a következők voltak: további gyakorlat
(esettanulmányok), néhány kész (valós) projekt részletesebb megvitatása, további információ a
projekt költségvetésének kidolgozásáról és a projektpartnerek felkutatásáról, egy nappal hosszabb
képzés.
A következtetés az, hogy a kezdő nemzetközi projektmegvalósítók támogatásának komplexnek
(képzések, tanácsadás, mentorálás, szupervízió stb.) és személyre szabottnak kell lennie, a
projektmenedzsment különböző igényeinek és szintjeinek megfelelően, és amennyire csak lehet
minél több gyakorlati tapasztalatot kell nyújtania.
A partnerségek kiépítését úgy kell támogatni, hogy az teret engedjen az európai szintű hálózati
tevékenységnek. Biztosítani kell az alapismeretekhez és információkhoz való hozzáférést.
Értékesebb lenne az első nemzetközi együttműködési tapasztalatokat "partnerként" megszerezni.
Ez a célja a FIRST hálózatnak, amelyet a projekt megvalósításának végén indítunk el. A legnagyobb
kihívás az ilyen hálózati szolgáltatások fenntartható finanszírozási forrásainak megtervezése,
figyelembe véve a civil társadalmi szervezeteknek, mint ágazatnak a sajátosságait Európában.
A civil társadalmi szervezetek vezetői és a projektmenedzserek közötti munkamegosztás nem
jelentős a civil szervezetek szektorában - a vezetők többsége projektvezető is egyben egy ilyen
típusú szervezetben.
Fontos, hogy a képzések során homogén csoportokat kell létrehozni a tudás és a tapasztalat
szempontjából.
Az oktatási módszertan fontosabb, mint a konkrét tartalom. Az általános ismeretek nyújtásánál
fontosabb például az információ megtalálásához szükséges eszközök megadása egy adott
lépéshez, valamint technikai kompetenciák megadása az új felhívások, új finanszírozási
programok, új pályázati lehetöségek megtalálásához, megértéséhez.
Néhány további ajánlás, amelyek az öt partnerországban lefolytatott nemzeti kísérleti képzések
során fogalmazódtak meg:
•
Hozz létre hálózatot!
•
A képzés során mindenképp legyen gyakorlat / workshop!
•
Mutatsd be, a projekt megvalósítását! - A jóváhagyás után megvalósítani / működtetni
(azaz hogyan kezelhetők az adminisztratív kérdések, a félidős és a végső jelentések)
•
Legyenek tágas terek a workshopokhoz, hogy egymást ne zavarják a résztvevők
•
Tablet / PC és internetkapcsolat szükséges minden csoport számára (az elérhető
online anyagok önálló és közvetlen keresése érdekében).
•
Legyen természetes fény és / vagy több rövid szünet!
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A legnagyobb kihívás a nagyon változatos csoportokkal való közös munka volt. Először is, a
résztvevők a gyakorlatban a kulturális, szociális, egészségügyi, gender vagy oktatási szektorban
dolgoztak, de mindegyik kapcsolódott az egész életen át tartó tanuláshoz. Ez volt az oka annak,
hogy nehéz volt olyan közös projektötleteket találni, amelyekkel a csoport tagjai egyformán
azonosulni tudnának. A csoportok kialakításában hasznos volt, hogy egyes résztvevőknek már
voltak bizonyos projektötleteik. Másodszor, a résztvevők más-más szintű ismeretekkel
rendelkeztek a nemzetközi együttműködések terén. Harmadszor, a tapasztalati szintjük is más
volt. Mindezek befolyásolták a csoport munkájának előrehaladását. Két csoport meglehetősen
gyors volt az egyes projektlépések kidolgozásában, míg a másik két csoportnak nehézségei voltak
ötletük megfogalmazásában és a projekt céljainak kidolgozásában. Észrevettük, hogy ez a
különbség az előzetes ismeretekből és tapasztalatokból ered. Azoknál a résztvevőknél, akik
korábban már dolgoztak nemzetközi projektben, vagy már voltak bizonyos elképzeléseik
nemzetközi projektekről és a kapcsolódó finanszírozási programokról, kevesebb probléma merült
fel a téma kezelésével és egy hipotetikus nemzetközi projekt önálló kidolgozásával kapcsolatban.
Tehát rá kellett jönnünk, hogy nem a pozíció (projektmenedzser vagy vezető testületi tag), hanem
a tudás és a tapasztalat a döntő tényező az egész életen át tartó tanulás szektorában dolgozó és a
nemzetközi együttműködésre törekvő célcsoportok igényeinek és kihívásainak
meghatározásában. Ez azon a tényen is alapul, hogy az egész életen át tartó tanulás civil társadalmi
szektorának vezetői is részt vesznek a projektmenedzsment folyamatokban, különösen az európai
vagy a nemzetközi együttműködésekben (legalábbis Ausztriában). Ezért a szervezetvezetők és a
projektvezetők mesterséges megosztása további akadályt jelenthet az egyes célcsoportok
kezelésében. A szervezetvezetőknek részben több tapasztalatuk volt a nemzetközi projektekben,
mint a projektmenedzsereknek, de ezt nem lehet általánosítani. Az országos tanfolyamok alapján
javasoljuk a célcsoportok meghatározásának kétlépcsős felépítését: egyrészt a tapasztalatok
(magasabb prioritás), másrészt a pozíció alapján.
A projekt kutatási szakaszának következtetései és a nemzeti képzések tesztelési szakasza közötti
kohézió jó alapot nyújt a FIRST hálózat támogatási körének megtervezéséhez. A FIRST hálózatot
a tervek szerint a projekt keretében hozzuk létre azzal a céllal, hogy átfogó támogatást nyújtson a
nemzetközi projektek kezdő megvalósítóinak az európai felnőttképzési civil szervezetek körében.
Érdemes megemlíteni, hogy a nemzeti kísérleti képzések lebonyolításakor levont tanulságok
megerősítették aa projekt kezdetekor végzett kutatás következtetéseit.
Az első Kutatási Jelentés, a „Jelentés a sikerekről és kihívásokról” 92. oldalán listázza a végső
ajánlásokat:
„Először is szükséges lenne könnyen elérhető hozzáférést biztosítani a mélyreható támogatásokhoz,
mind a pályázatokat előkészítők, mind a nemzetközi projekteket koordináló személyek részére. A
koordinátorok támogatása egyben a potenciális partnerek támogatását is jelenti, önmaguk fejlesztését, hogy minél jobban be tudják tölteni új partneri pozíciójukat a nemzetközi projektekben. Egy
támogatási hálózatnak kell tudnia kezelni ezeket a kihívásokat.
A támogatás formái a következők lehetnek:
–

tanácsadás és mentorálás, valamint az eszközökhöz, a videoklipekhez és a tematikus
tanácsokat tartalmazó tudáscsomagokhoz való hozzáférés a pályázatok elkészítéséhez
és a koordinációhoz (valamint a partnerré váláshoz);

–

testreszabott támogatás a kis civil társadalmi szervezetek számára a pályázat elkészítésének és a projekt megvalósításának minden szakaszában (azaz hogyan lehet a kiírást
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értelmezni, hogyan kell becsülni a költségeket, hogyan lehet felépíteni a partnerséget
stb.);
–

új tematikus Erasmus+ tanfolyamok, amelyek középpontjában azok a kihívások állnak,
amelyekkel az újonc nemzetközi projektvezetőknek kell szembenézniük;

–

az ötletek feltérképezésének oktatási eszközei, hogyan lehet egy problémamegoldó ötletből projekt;

–

oktatási eszközök az alapvető költségvetési tervezéshez;

–

mit „csinálj” és mit „ne csinálj” a pályázat megírásánál, a partnerkeresésben és a projekttervezésben;

–

a tapasztalatok megosztása, személyes történetek arról, hogy mit kell tenni, ha a dolgok
rosszra fordulnak (általában a támogatási források a jó tervezésre és a megelőzésre
összpontosítanak, de mit csináljunk, ha tipikus problémák merülnek fel? kihez forduljunk? mit csinálnak mások hasonló helyzetekben?).

–

a kezdők számár hozzáférés egy nemzetközi hálózathoz, hogy támogatást kapjanak és
motivációt a nemzetközi együttműködésekhez;

–

platform az első partnerkapcsolatok kezdeti szakaszának támogatására;

–

oktatási eszközök, sablonok arra, hogyan lehet partneri kapcsolatokra szert tenni (hol?
milyen formában? mikor? milyen tervezési szinten?);

–

munkahelyi tapasztalatcsere (job shadowing), hogy minél többeknek legyen lehetőségük nemzetközi projekt tevékenységekben való részvételre és így megtanulni a nemzetközi projektmenedzsment tipikus feladatait;

–

szótár a projektmenedzsmentben alkalmazott technikai angol nyelvl és az élethosszig
tartó tanulás / felnőttképzés angol szókincsével.

Végül, a támogatásnak a következőket kell elérnie:
-

a hálózatépítés emelt szintjét, amely fokozza az ágazat hatását;
az ágazatnak legyen egy közös lobbija - többek között a nemzetközi együttműködés társfinanszírozási lehetőségeinek növelése érdekében;
lehetőséget arra, hogy mások tapasztalataiból tudjanak tanulni, lehetőség szerint a
tapasztalt szervezetekhez való közvetlen kapcsolatfelvétellel.”

A második Kutatási Jelentés: “Kulcskompetenciák és szolgáltatási igények” a következőket
szükségleteket említi meg a 96 –100. oldalon: a társszervezetekkel folytatott nyílt
támogató hálózat támogatásának szükségességét, az online eszközökhöz és az
ismeretterjesztő anyagokhoz való ingyenes hozzáférést és az egyszerű hozzáférést a
mentori szolgáltatásokhoz valamint az új képzési lehetőségekhez. A tömör összegző
ajánlás a 100. oldalon így szólt:
„Jelenleg nincs olyan strukturált szolgáltatás a piacon, amelyet a civil szervezetek nemzetközi
projektmenedzsmentje számára, és első sorban a kezdőknek dolgoztak volna ki. Remélem, hogy ez a
projekt jelentősen hozzájárul e hiányosság kitöltéséhez. Sok szerencsét!"
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Függelék
A PARTNEREK TRÉNINGPROGRAMJAI
1. A FAIE programja

TRÉNING
NEMZETKÖZI PROJEKT TERVEZÉSE, ÍRÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA …
A CSOPORT: … A SZERVEZETEK VEZETŐINEK NÉZŐPONTJA SZERINT
B CSOPORT: …A PROJEKTMENEDZSEREK NÉZŐPONTJA SZERINT

TANFOLYAMI PROGRAMOK
1. NAP: A SZERVEZET ELŐKÉSZÍTÉSE A NEMZETKÖZI PROJEKTBEN VALÓ MUNKÁRA
IDŐPONT
TÉMÁK
9.00 – 10.00

A résztvevők regisztrációja. Bevezetés.
A nemzetközi projektötletek rövid bemutatása - együttműködési területek.
Az A CSOPORT és B CSOPORT közös ülése.

10.00 – 11.00

1. MODUL, A CSOPORT:

1. MODUL, B CSOPORT:

Nemzetközi együttműködés: mit jelent
a szervezet számára? A szervezet
felkészítése nemzetközi
kezdeményezésekre - a civil szervezet
fejlesztése, mint projekt. A szervezetek
fejlesztési stratégiájának megtervezése,
beleértve a nemzetközi
együttműködést: Az európai fejlesztési
terv.

A nemzetközi projektmenedzser
kulcskompetenciái. Saját kompetenciák
értékelése. Kompetenciafejlesztési
tervem: Hogyan? - Hol? - Mikor?

A munkatársak kompetenciáinak
nemzetközi környezetben történő
fejlesztésének lehetőségei: Hogyan
kaphatunk támogatást külföldi
kurzusokon / képzéseken való
részvételhez - az Erasmus +
támogatások.
11.00 – 11.15

Kávészünet

11.15 – 12.45

2. MODUL

A nemzetközi projektmenedzser és a
szervezetek fejlesztési stratégiája.
A kompetenciák nemzetközi
környezetben történő fejlesztésének
lehetőségei: Hogyan juthat
támogatáshoz külföldi tanfolyamokon /
képzéseken való részvételhez - az
Erasmus + támogatások.

Az A CSOPORT és a B CSOPORT közös ülése
Kis csapatokban való munka.
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A nemzetközi együttműködést tervező civil szervezet erőforrás-elemzése (anyagi,
szervezeti, személyes).
Nemzetközi projekttervezés lépésről lépésre: a szervezetek ügyfeleinek és egyéb
érdekeltjeinek igényelemzése. A megoldandó probléma, a projekt szándékának és
céljainak meghatározása.
12.45 – 14.00

3. MODUL
Az A CSOPORT és a B CSOPORT közös ülése
Kis csapatokban való munka.
Nemzetközi projekttervezés lépésről lépésre, folytatás: A feladatok - a csapat - az
ütemterv - az eredmények.

14.00 – 14.30

Ebéd a Centrum Obywatelskie-ben

14.30 – 16.00

3. MODUL
Az A CSOPORT és a B CSOPORT közös ülése
Kis csapatokban való munka.
Nemzetközi projekttervezés lépésről lépésre, folytatás: A költségvetés - a
kockázatok - a monitoring és az értékelés. Disszemináció.
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TANFOLYAMI PROGRAMOK

IDŐPONT

2. NAP: NEMZETKÖZI PROJEKTMENEDZSMENT – MEGVALÓSÍTÁS
TÉMÁK

9.00 – 9.30

A résztvevők regisztrációja. Összegzés és következtetések a tanfolyam 1. napjáról.
Az A CSOPORT és a B CSOPORT közös ülése.

9.30 – 10.15

4. MODUL
Az A CSOPORT és a B CSOPORT közös ülése
Kis csapatokban való munka.
A nemzetközi partnerségek és együttműködés megtervezése, kezdeményezése és
kiépítése. A projektpartner(ek) megválasztása. A projektvezető és a projektpartner
szerepe. Példák az együttműködésre.

10.15 – 11.00

MODULE 5.
Az A CSOPORT és a B CSOPORT közös ülése
Kis csapatokban való munka.
Hogyan (és kivel) tervezzük a projektfejlesztést? Tippek és trükkök a felhívás és a
kapcsolódó dokumentáció „elolvasásával” kapcsolatban. Tippek és trükkök a
projektalkalmazások fejlesztésével kapcsolatban.

11.00 – 11.15

Kávészünet

11.15 – 12.30

6. MODUL A CSOPORT:

MODULE 6. GROUP B:

Miről szól a „nemzetközi
projektmenedzsment”? A projekt
vezetője a projektpartner
szemszögéből.

Miről szól a „nemzetközi
projektmenedzsment”?

A nemzetközi projektmenedzser
szükséges kompetenciái. Hogyan lehet
támogatni a nemzetközi
projektmenedzsert a szervezetben?
12.30 – 13.15

Melyek a nemzetközi projektmenedzser
feladatai a projektvezető-szervezetben?
Milyen felelőssége van a nemzetközi
projektmenedzsereknek a
projektpartner szervezetekben?

7. MODUL:
Az A CSOPORT és a B CSOPORT közös ülése.
A nemzetközi együttműködés formális és jogi vonatkozásai: a partnerség formái,
előnyök és kihívások, a partnerségi megállapodás.
A projektmenedzsment formális és szervezési szempontjai: módszerek, eszközök,
eljárások, dokumentáció, megoldások. Interkulturális különbségek, konfliktusok,
motiváció. Az európai dimenzió.

13.15 – 14.00

Ebéd a Centrum Obywatelskie-ben

14.00 – 15.45

8. MODUL
Az A CSOPORT és a B CSOPORT közös ülése.
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Társfinanszírozás megszerzésének lehetőségei a nemzetközi projektek
megvalósításához. A rendelkezésre álló támogatási programok áttekintése.
Rövid bemutató többek között: Erasmus +, Kreatív Európa, Európa a polgárokért,
Visegrádi Alap, RITA, EOG (a programok: Kultúra, Oktatás, Aktív Citizens Alap);
POWER - a nemzetközi komponens; A kiválasztott magánalapítványok
támogatásai; egyebek.
15.45 – 16.00

KÖVETKEZTETÉSEK
Az A CSOPORT és a B CSOPORT közös ülése.
A képzések következtetései. Jövőbeli tervek. A tanfolyamokon való részvételt
igazoló bizonyítványok átadása.
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2. A COOSS programja
A leendő projektmenedzserek programjai
Data

Lesson

Topic

Methodology

Hours

5/12/2019

1. óra

1. A tanfolyam bevezetése + TESZT

Rövid prezentáció

1

2. PM áttekintése.

Előadás, rövid prezentáció

3. Nemzetközi PM készségek

Háromszög, rövid prezentáció

2

Szükséglet értékelés

Gyakorlat / Háromszög

1

09.00-13.00

Össz óraszám:
10/12/2019

2. óra

09.00-13.00

4

4. Interkulturális kompetenciák és gyakorlati angol nyelv

Rövid prezentáció példákkal

1

5. EU alapok

Rövid prezentáció internetes példákkal

2

Hogyan olvassunk pályázati felhívást?

1
Össz óraszám:

17/12/2019

4. óra

09.00-13.00

4

8. Szervezeti menedzsment és stratégia a
PM kontextusában

Rövid prezentáció példákkal

1

9. Dokumentum, mellékletek, költségvetés: hogyan lehet benyújtani?

Rövid prezentáció internetes példákkal

1.5

Próbálja meg beadni!

Gyakorlat

1
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Rövid értékelés + TESZT

17/12/2019
h. 09.00-13.00

Lesson
4

Kérdőív

8. Organizational management and strategy in PM contest

Short Presentation with
examples

1

9. Document, annexes, budget: how to
submit?

Short presentation, example from the web

1.5

Try to submit!

Exercise

1

Short evaluation + TEST

Questionnaire

0.5

Tot. Duration

4

Szervezeti vezetők számára szóló program
Data

Lesson

5/12/2019 1. óra
14.00-18.00

Topic

Methodology

Hours

1. A tanfolyam bevezetése + TESZT
2. A PM áttekintése.

Rövid prezentáció
Előadás, rövid
prezentáció
Háromszög, rövid
prezentáció
Gyakorlat / Háromszög

1

3. Nemzetközi PM készségek
Szükséglet értékelés – hogyan
válasszuk ki a csapatot

2
1

Össz óraszám:
10/12/2019 2. óra
14.00-18.00

4. Interkulturális kompetenciák és
gyakorlati angol nyelv
5. Civil szervezeti ismeretek
Hogyan olvassunk pályázati felhívást?

12/12/2019 3. óra

14.00-18.00

Rövid prezentáció
példákkal
Előadás, rövid
prezentáció

4
1
2
1

Össz óraszám:
Előadás, rövid
1
prezentáció

6. A siker kritériumai (hogyan lehet az
ötletet a kritériumok alapján és
részvételi módszerekkel adaptálni)
7. Hogyan lehet nemzetközi
Rövid prezentáció
2
kapcsolatot kialakítani (hogyan kell
internetes példákkal
bemutatni a projektötletet, hogyan
kell meghívni, hogyan kell kiválasztani
a partnereket stb.)
Hogyan válasszunk partnert és hogyan Gyakorlat
1
motiváljuk
Össz óraszám:

17/12/2019 4. óra

8. Szervezeti stratégia felállítása

14.00-18.00

Ötletelés és rövid értékelés + TESZT

Rövid prezentáció
3
példákkal
Párbeszéd, kérdőív
1
Össz óraszám:

4

48

4

4

3. Training programme of FHSASB
Tréning a leendő projektmenedzserek számára
Erdőkertes, Faluház (Erdőkertes, Fő út 112.)
2020. január 17. péntek

Idő

Téma

Moderátor

9:00 – 10:10

A program bemutatása
Megismerkedés, a két nap szabályai, elvárások

Varga-Farkas Gyula

10:10 – 10:20

Belépő tesztek

Varga-Farkas Gyula
Szünet

10:40 – 11:10

11:10 – 11:30

11:30-12:00

13:00 – 13:45

13:45 – 14:30

14:30 – 15:15

A BKNSZ és az ERASMUS+ projekt bemutatása
A nemzetközi együttműködések tapasztalatai
Arról beszélünk, hogy a résztvevők milyen
tapasztalatokkal rendelkeznek, és milyen terveik
vannak a jövőben a nemzetközi együttműködéssel
kapcsolatban
Melyek a sikeres nemzetközi együttműködés fő elvei?
Most általánosságban beszélünk róla. Ebéd után
részletesen megbeszéljük.
Ebéd
Stratégiák – Szituáció elemzés
Valami új a nap alatt. Sokszor más módszert
használnak az elemzéshez és nem a SWOT-ot. Ez a
SOAR elemzés. De mi a különbség?
Projektmenedzsment – Ki a jó projektmenedzser?
A sikeres projektmegvalósítás lényege a jó
projektmenedzsment. Hogyan kell kinéznie a jó
projektmenedzsmentnek? - projektvezetői
szempontból
Kommunikáció – projektmenedzseri szempontból
Szervezeti és egyéni szinten a jó kommunikáció a siker
egyik kulcsa. Mit jelent ez kifejezetten egy szervezet
számára?

Nagy Júlia

Varga-Farkas Gyula

Labbancz Marianna

Labbancz Marianna

Varga-Farkas Gyula

Varga-Farkas Gyula

Szünet
15:30 -16:00

Gyakorlatok

Varga-Farkas-Gyula

16:00 – 16:30

Zárás

Varga-Farkas Gyula
Labbancz Marianna
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Training for managers and management body members
Erdőkertes, Faluház (Erdőkertes, Fő út 112.)

2020 január 18, Szombat
Idő

Téma

Moderátor

9:00 – 9:30

Bemelegítés

Varga-Farkas Gyula

9:30 – 10:00

Hogyan néznek ki a sikeres projektek?

Labbancz Marianna

Szünet
10:15 – 11:00

Hogyan lehet jó együttműködést kialakítani?
Pénzre van szükségünk a szervezeti cél
megvalósításához. Csak a pénz hiányzik?

Labbancz Marianna

11:00 – 11:45

Gyakorlás partnerkapcsolatok kialakítására

Varga-Farkas Gyula

Ebéd
12:45 – 14:00

Milyen forrásokra számíthatunk 2021 és 2027 között?

Labbancz Marianna

14:00 – 15:00

A résztvevők előtt álló konkrét, jelenlegi kihívások
megvitatása a jövőbeli nemzetközi
együttműködésekkel kapcsolatban

Labbancz Marianna

Szünet
15:15 – 16:30

Zárás - a nemzetközi képzésekre vonatkozó
javaslatok, értékelés

Varga-Farkas Gyula
Labbancz Marianna
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Training for managers and management body members
Erdőkertes, Faluház (Erdőkertes, Fő út 112.)
2020 január 31, Péntek
Idő

Téma

Moderátor

9:00 – 10:10

A program bemutatása
Megismerkedés, a két nap szabályai, elvárások

Varga-Farkas Gyula

10:10 – 10:20

Belépő tesztek

Varga-Farkas Gyula
Szünet

10:40 – 11:10

11:10 – 11:30

11:30-12:00

13:00 – 13:45

13:45 – 14:30

14:30 – 15:15

A BKNSZ és az ERASMUS+ projekt bemutatása
A nemzetközi együttműködések tapasztalatai
Arról beszélünk, hogy a résztvevők milyen
tapasztalatokkal rendelkeznek, és milyen terveik
vannak a jövőben a nemzetközi együttműködéssel
kapcsolatban
Melyek a sikeres nemzetközi együttműködés fő elvei?
Most általánosságban beszélünk róla. Ebéd után
részletesen megbeszéljük.
Ebéd
Stratégiák – Szituáció elemzés
Valami új a nap alatt. Sokszor más módszert
használnak az elemzéshez és nem a SWOT-ot. Ez a
SOAR elemzés. De mi a különbség?
Menedzsment és projektmenedzsment – a
menedzsment szemszögéből
A sikeres projektmegvalósítás lényege a jó
projektmenedzsment. Hogyan kell kinéznie a jó
projektmenedzsmentnek?
Kommunikáció
Szervezeti és egyéni szinten a jó kommunikáció a siker
egyik kulcsa. Mit jelent ez kifejezetten egy szervezet
számára?

Nagy Júlia

Varga-Farkas Gyula

Labbancz Marianna
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Labbancz Marianna

Varga-Farkas Gyula

Varga-Farkas Gyula

Szünet
15:30 -16:00

Gyakorlatok

Varga-Farkas-Gyula

16:00 – 16:30

Zárás

Varga-Farkas Gyula
Labbancz Marianna

Tréning menedzserek és vezető testületi tagok számára
Erdőkertes, Faluház (Erdőkertes, Fő út 112.)
2020. február 1. szombat

Idő

Téma

Moderátor

9:00 – 9:30

Bemelegítés

Varga-Farkas Gyula

9:30 – 10:00

Hogyan néznek ki a sikeres projektek?

Labbancz Marianna

Szünet
10:15 – 11:00

Hogyan lehet jó együttműködést kialakítani?
Pénzre van szükségünk a szervezeti cél
megvalósításához. Csak a pénz hiányzik?

Labbancz Marianna

11:00 – 11:45

Gyakorlás partnerkapcsolatok kialakítására

Varga-Farkas Gyula

Ebéd
12:45 – 14:00

Milyen forrásokra számíthatunk 2021 és 2027 között?

Labbancz Marianna

14:00 – 15:00

A résztvevők előtt álló konkrét, jelenlegi kihívások
megvitatása a jövőbeli nemzetközi
együttműködésekkel kapcsolatban

Labbancz Marianna

Szünet
15:15 – 16:30

Zárás - a nemzetközi képzésekre vonatkozó
javaslatok, értékelés

Varga-Farkas Gyula
Labbancz Marianna
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4. Training programme of INTERFOLK - Planned
Program a jövőbeli projektmenedzserek és vezető testületi tagok számára
Február 29. szombat
09:30 - 10: 00 Regisztráció és reggeli kávé, croissant és gyümölcs
10:00 - 10:15 A program és a résztvevők köszöntése és bemutatása
10:15 - 11:00 A főbb finanszírozási programok bemutatása
Írta: Hans Jørgen Vodsgaard
11:00 - 11:15 Kávészünet
11.15 - 11:45 Bevezetés a nemzetközi fejlesztési tervekbe és projektötletekbe
Írta: Bente von Schindel
11:45 - 12.30 Az 1. csoportfoglalkozás a nemzetközi fejlesztési tervekről és projektötletekről
A csoport: Projektmenedzserek - Moderátor: Hans Jørgen Vodsgaard
B csoport: Vezető testületek tagjai - Moderátor: Bente von Schindel
12:30 - 13:00 Ebéd Vartovban
13:00 - 13:30 Bevezetés a fejlesztési projektek sikeres pályázati előkészítéséhez
Írta: Hans Jørgen Vodsgaard
13:30 - 14 10 A 2. csoportfoglalkozás a nemzetközi fejlesztési tervekről és projektötletekről
A csoport: Projektmenedzserek - Moderátor: Bente von Schindel
B csoport: Vezető testületek tagjai - Moderátor: Hans Jørgen Vodsgaard
14:10 - 14:40 Kávészünet
14:40 - 15:10 Bevezetés a mobilitási tevékenységek sikeres pályázatainak előkészítésére
Írta: Hans Jørgen Vodsgaard
15:10 - 15:55 A 3. csoportülés a nemzetközi fejlesztési tervekről és projektötletekről
A csoport: Projektmenedzserek - Moderátor: Hans Jørgen Vodsgaard
B csoport: Vezető testületek tagjai - Moderátor: Bente von Schindel
15:55 - 16:00 Következtetések és a másnapi program felvázolása
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Március 1. vasárnap:
09:30 - 10: 00 Regisztráció és reggeli kávé, croissant és gyümölcs
10:00 - 10:15 A bemutatók és a műhelymunkák eredményeinek összefoglalása.
Bente von Schindel és a résztvevők
10:15 - 10:45 Hogyan találhatunk projektpartnereket, vagy hogyan léphetünk elő partnerként?
Bente von Schindel előadása
10:45 - 11:30 Az együttműködési projektek munkaprogramjának és költségvetésének megtervezése.
Hans Jørgen Vodsgaard előadása
11:30 - 11:45 Kávészünet
11.45 - 12:30 A munkaprogram és a mobilitási tevékenységek költségvetésének megtervezése.
Hans Jørgen Vodsgaard előadása
12:30 - 13:00 Ebéd Vartovban
13:00 - 13.45 A 4. csoportfoglalkozás a munkaprogram és a költségvetés tervezéséről
A csoport: Együttműködési projektek tervezése - Moderátor: Bente von Schindel
B csoport: Mobilitási tevékenységek tervezése - Moderátor: Hans Jørgen Vodsgaard
13:45 - 14:00 A tanultak otthon kidolgozásának előkészítése - vázolja fel a következő lépéseket
Bevezetés: Hans Jørgen Vodsgaard
14:00 - 14: 45 Az 5. csoportfoglalkozás a tanultak átadásáról
A csoport: Projektmenedzserek - Moderátor: Hans Jørgen Vodsgaard
B csoport: Vezető testületek tagjai - Moderátor: Bente von Schindel
14:45 - 15.00 Kávészünet
15:00 - 15:20 A saját tanulási profil és a jövőbeni tanulási igények közötti összehasonlítás
15:20 - 15:40 Plenáris ülés a tanfolyamok értékeléséről
• Gyakornokok és oktatók által végzett szóbeli értékelés
• Értékelő nyomon követés bevezetése: Lekérdezés a tanulás önértékeléséhez Eredmény és
lekérdezés a tanfolyam értékeléséhez
Moderátor: Bente von Schindel / kérdező: Hans Jørgen Vodsgaard
15:40 - 15:55 Plenáris ünnepség tanfolyami tanúsítvánnyal
15:55 - 16:00 Búcsú
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5. Training programme of INTERFOLK - Implemented
Adjusted 1-day programme: 29th Februar 2020 i Vartov
Korrigált 1 napos program: 2020. február 29. Vartov
Február 29. szombat
09:30 - 10: 00 Regisztráció és reggeli kávé, croissant és gyümölcs
10:00 - 10:15 A program és a résztvevők köszöntése és bemutatása
10:15 - 10:45 Főbb finanszírozási programok bemutatása
Írta: Bente von Schindel
10:45 - 11:15 Bevezetés a nemzetközi fejlesztési tervekbe és projektötletekbe
Írta: Hans Jørgen Vodsgaard
11:15 - 11.30 Kávészünet
11:45 - 12.30 Az 1. csoportfoglalkozás a nemzetközi fejlesztési tervekről és projektötletekről
A csoport: Projektmenedzserek - Moderátor: Hans Jørgen Vodsgaard
B csoport: Vezető testületek tagjai - Moderátor: Bente von Schindel
12:30 - 13:00 Ebéd Vartovban
13:00 - 13:30 Hogyan lehet megtalálni a projektpartnereket, vagy hogyan léphetünk fel
projektpartnerként.
Írta Bente von Schindel
13:30 - 14:15 Bevezetés a mobilitásokhoz szükséges sikeres pályázatok előkészítésére
Írta: Hans Jørgen Vodsgaard
14.15 - 14.30 Kávészünet
14:30 - 15:15 A 2. csoportfoglalkozás a nemzetközi fejlesztési tervekről és projektötletekről
A csoport: Projektmenedzserek - Moderátor: Bente von Schindel
B csoport: Igazgatósági tagok - Moderátor: Hans Jørgen Vodsgaard
15.15 - 15:40 A tanultak átvitele otthoni feldolgozáshoz - vázolja a következő lépéseket
Rövid bevezetés: Hans Jørgen Vodsgaard
Peer-to-peer párbeszéd a nemzetközi munka terveiről és prioritásairól
15:40 - 15:55 Plénum: értékelés
15:55 - 16:00 Következtetések és búcsú
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6. Training programme of EDUCULT

Továbbképző tanfolyamok
'Nemzetközi együttműködés az egész életen át tartó
tanulás terén, de hogyan?'
.2020. február 28., péntek
13:00 – 14:00 Bevezetés
•
•

Üdvözlet, az EDUCULT és a résztvevők bemutatkozása
Prezentáció: FIRST Network Project, áttekintés a korábbi eredményekről

14:00 – 14:45 Projektfejlesztés I
•
•
•

Bevezetés az átfogó gyakorlatokba (ÁGY): Egy nemzetközi együttműködési
projektben való részvétel eljátszása
Input: Szükségletelemzés, környezeti elemzés, sikermutatók, eredmény- és
hatáselvárások, uniós finanszírozási programok
Két tanfolyamra / munkacsoportra osztás (szétválasztás vezető testületi tagokra és
projektmenedzserekre, csoportok felosztása mobilitási projektekre és stratégiai
partnerségekre)

14:45 – 15:00 Szünet
15:00 – 16:00 Projektfejlesztés II
ÁGY 1. lépés:
➢ Projektötlet kidolgozása, a célok megfogalmazása, az elvárt eredmények és a hatások
a munkacsoportokban
➢ A projektötletek bemutatása és megbeszélés a plénumon
16:00 – 16:15 Szünet
16:15 – 18:00 Interkulturális kooperáció
Előadó: Oya Günay

•

Input: interkulturális interakció (mindkét csoportban együtt)

2020. február 29. szombat
09:00 – 10:30 Projekttervezés
•

Input: Partnerkeresés

ÁGY 2. lépés:
➢ Megfelelő partnerszervezetek keresése és kiválasztása a munkacsoportokban
10:30 – 10:45 Szünet
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10:45 – 13:00 Projekttervezés II
•

Input: finanszírozás, költségvetés-tervezés, folyamat és eljárás, munkacsomagok,
koordináció
ÁGY 3. lépés:

•
•

Projekttervezés a munkacsoportokban
A csoportmunkák eredményeinek megvitatása a plénumon

13:00 – 14:00 Közös ebéd
14:00 – 15:15 Pályázat
•

Input: Mobilitási programok és stratégiai partnerségek

ÁGY 4. lépés:
•

Pályázatfejlesztés

15:15 – 16:15 Projekt megvalósítás
•

Input: Partnertalálkozók, projektkoordináció, projektmenedzsment eszközök, a
projekt folyamatának sikertényezői, kockázatelemzés
ÁGY 5. lépés:

•

Példaértékű projektmegvalósítás a munkacsoportokban és a kockázati tényezők
azonosítása

16:15 – 16:30 Szünet
16:30 – 17:30 Projekt monitoring és kiértékelés
•

Input: Egy nemzetközi projekt monitoringja és értékelése
ÁGY 6. lépés:

•

A monitoring és az értékelés megvitatása a plénumon

17:30 – 18:00 Következtetés
•

Tanfolyamértékelés, nyitott kérdések megbeszélése, búcsú (mindkét kurzus együtt)
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Képzési összefoglaló I.
Tréning kézikönyv kezdő nemzetközi projektmegvalósítók számára.

Ez a képzési kézikönyv egy több ország együttműködésével,
2018 szeptemberétől 2020 augusztusáig megvalósuló, „Kezdő
nemzetközi projektmegvalósítók támogató hálózata” című 2
éves ERASMUS+ projekt ötödik szellemei terméke.

A projekt az Európai Unió Erasmus+ Program támogatásával
valósul meg

