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BEVEZETÉS 

2014-ben olyan európai programok, mint az Élethosszig tartó Tanulás, a Fiatalok Lendületben, s 

további öt, az Erasmus Mundus-hoz hasonló nemzetközi program átalakult az Erasmus+ oltalma 

alatt. 2020-ig minden korábbi program egyetlen integrált programmá alakul át, ez az Erasmus+-ban 

fog megtörténni. Ezáltal az Erasmus+ lesz a legjelentősebb európai ösztöndíj alapítványi program 

fiatal tanulók részére, az oktatás és a sport területein belül (Lebenslangeslernen Website, 2016). 

2007 és 2013 között a régi struktúrában az Élethosszig tartó Tanulás Program volt az Európai 

Bizottság fő finanszírozási eszköze az oktatás és képzés területén. A program célja az volt, hogy 

„általa az emberek, életük bármely szakaszában, részt tudjanak venni a tanulási tapasztalatok 

stimulálásában, ugyanakkor fejlesszék az oktatást és a képzést egész Európán keresztül” (European 

Commission, Education Website, 2016). A program számos alprogramból, tevékenységből tevődött 

össze, figyelembe véve az oktatás különböző szintjeit és területeit - ahogyan az Erasmus program 

magasabb végzettségűek részére -, vagy a Comenius, amely a K-12 oktatás céljából működött. Ezen 

programokat tekintve, a Leonado da Vinci program volt a fő ösztöndíj program a szakképzés, illetve 

az oktatás területén. Minden tevékenységet és programot úgy tervezetek meg, hogy megfeleljenek a 

Továbbtanulás és Oktatás európai stratégiájának. 

Mint ahogyan számos német nyelvű programfüzetben megjelent, a “Projektergebnisse der 

Strategischen Partnerschaften erfolgreich verbreiten und nutzen [A stratégiai partnerség projekt 

sikeres terjesztése és felhasználásának eredményei]” (NABIB, 2015), az Erasmus + a projektek 

fenntarthatóságának előmozdítására fektetnek nagy hangsúlyt. Az osztrák Erasmus+ tanácskozás - 

amelyet 2016. május 10-én rendeztek meg Bécsben -, nyilvánosságra hozta a konferencia során az 

Európai Bizottság oktatás és a fiatalság területein belül tevékenykedő több tanuló csoport tényleges 

javaslatait az Európai stratégia program előterjesztésének és a használatnak kimeneteléről (OeAD 

Website, 2016). 

2014. október és 2016. szeptember között megvalósult az Erasmus+ Stratégiai Partnerség “Tools fOr 

Impact³ - TOI TOI TOI” (www.toitoitoi.eu). Célként figyelembe vették mindazon javaslatokat, amelyek 

hatással voltak a projekt menedzsmentre és a projekt eredményeire, valamint a webes értékelési 

eszközök fejlesztésével olyan szervezetekre, amelyek részt kívánnak venni a jövőben az Erasmus+ 

projektjeiben.  
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A projekt partnerei Németországból, Magyarországról, Macedóniából és Ausztriából egyenként  

megvizsgálták és elemezték az előző Leonardo da Vinci – Transzfer Innováció (LdV/ToI) projekteket - 

kvantitatív és kvalitatív kutatási módszereken keresztül, bizonyos kritériumok szűrésével -, amelyek 

hatással vannak a fenntarthatóságra és az európai projektre ezen a területen. 

Következtetésképpen a kutatás megfelelt a tervezésnek, valamint a program jövőbeni koordinátorai 

által használt, főként webes értékelő eszköz fenntarthatóságának is. Az eszközök a kompetenciák 

szempontjából a lehetséges partnerek ellenőrzésére használható, az európai oktatási projektekben 

előforduló hatásorientált munkálataiként. A „TOI TOI TOI Irányelvek” célja az, hogy összefoglalja a 

TOI TOI TOI projekt és annak tudományos tervezetének alapszerkezetét. Továbbá rávilágít az 

értékelő eszköz szerkezetére és annak használatára, valamint értelmezi annak eredményeit. Végül 

az irányelvek azonosulnak valamennyi egyszerű, azonban hatékony tanáccsal az alapító projekt 

konzorcium számára egy hatásorientált út során. Ezen irányelvek egyesültek a korábbi LdV/Tol 

projektek néhány példájával.  

 

Rainer Schabereiter       Krems, 2016. augusztus  
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1. A PROJEKT 

Rainer Schabereiter / Danube University Krems 

1.1 Tények 

Név: TOI TOI TOI - Tools fOr Impact³ - Development of web-based evaluation-

tools fostering impact-oriented project-consortia for ERASMUS+ (Web alapú 

értékelő eszközeinek elősegítése, hatásorientált projekt konzorciumként az 

ERASMUS+ program keretében) 

2014-1-AT01-KA202-000956 

Mozaik:  TOI TOI TOI 

Finanszírozási program: Erasmus+ Key Action 2 – Stratégiai Partnerkapcsolat a szakmai 

oktatás és képzés területén 

Időtartam:  2014. október 1. – 2016. szeptember 30. 

Projekt Koordinátor: Danube University Krems – Oktatási Kutatás és az Oktatási Menedzsment 

Tanszék 

Nemzeti Iroda:  Nemzeti Iroda Erasmus+ Oktatás, OeAD GmbH (Ausztria) 

 

 

A korábbi „ToI” (Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation - ToI) elnevezésű projekt eredményeinek 

elismeréseként a stratégiai partnerkapcsolat mozaik szava a „TOI TOI TOI” elnevezést kapta, amely a 

projekt tevékenységek középpontjában áll. A legtöbb tevékenység célja elemezni a konzorciumokat, 

valamint a korábbi TOI projektek hatását és fenntarthatóságát vizsgálni a következő 

partnerországokban, mint Ausztria, Németország és Magyarország. Ezt követően további célként 

szerepel az, hogy az alább felsorolt országokban felismerjék azokat a feltételeket, kritériumokat, 

amelyek elősegítik az európai oktatási projektek szervezeti szintre való elhelyezését. 

A projekt kutatótevékenységeinek első szintű megállapításait online fejlesztették, valamint a 

kétfokozatú értékelő eszközök felmérése alapján olyan módon, hogy azok szervezetek és a jövő 
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projekt koordinátorai által használhatóak legyenek. Az eszközök használatának első részében 

lehetővé válik minden egyes szervezet számára, hogy készítsenek magukról egy önálló értékelést, 

regisztráció nélkül. A második részben foglaltakban pedig a lehetséges partnereket ellenőrzik, 

valamint megtervezik a projekt konzorciumokat. A jövőbeni projekt koordinátorok automatikusan 

generált e-mailek segítségével meghívják a lehetséges partnereket, amelyek útmutatást adnak a TOI 

TOI TOI érték megállapításaihoz. Eredményként az eszközök egy írásos értékelési skálát és alapvető 

információkat nyújtanak minden egyes partner számára, amelyet a teljes konzorcium értékelése 

egészít ki. Így, egyrészt a szervezetek javítani tudják szaktudásukat az Európai együttműködésben, 

másrészt a koordinátorok döntést tudnak hozni arról, hogy milyen módon hozzanak létre egy projekt 

konzorciumot, vagy hogyan szerezzenek fontos információkat, mielőtt a szervezetek megvalósításba 

kezdenének egy Európai együttműködésben az Erasmus+ program keretein belül. 

 

1.2 A projekt csapat 

Európában a hat szervezetből álló TOI TOI TOI konzorcium egy széles spektrumú szervezetet 

képvisel, amely aktívan részt vesz az oktatásban, illetve képzésben. Négy partner tevékenykedik 

fejlesztési partnerként a Leonardo da Vinci projektek elemzésében, valamint részt vesznek az 

értékelési eszközök fejlesztésében és programozásában. Továbbá Ausztria és Portugália specialistái 

támogatják a projekt csapatát a program terjesztésében, valamint szaktudásuk és tapasztalataik 

segítségével értékelnek mind a tervezésben, mind a koordinációs Európai oktatási projektekben a 

korábbi „Lifelong Learning” Programhoz képest. 

 

Donau-Universität Krems / Danube Egyetem Krems (Ausztria) 

Európában az „Egyetem a Folyamatos Oktatás számára” (Danube Egyetem Krems) egy az utat törő 

intézmények közül a fejlett egyetemi oktatás területén, amely egy specializált intézménynek számít az 

élethosszig tartó tanulás ágazatában. A tanítás és a kutatás területén az Egyetem központjában a 

szociális, szervezeti és műszaki kihívások állnak jelenleg. Az Egyetem célja továbbá fejleszteni az 

innovációt, a piac- és kliens-orientált kurzusokat egy most is folyamatban lévő bázison. Az „Egyetem 

a Folyamatos Oktatás számára” kifejezett figyelmet fordít az interdiszciplináris keresztcsatlakozásban 

és jövőorientált speciális ágazatokban. Ezek az ágazatok kurzusokat kínálnak, amelyeket a 
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következőképpen egyesítettek: orvostudomány és menedzsment, oktatás és új média, valamint jog 

és szociális tudományok. 

Az egyetemet 1994-ben alapították, amelynek oktatási kurzusai kifejezetten a dolgozó szakemberek 

igényeit vették figyelembe. Az Egyetem exkluzív mester- és felsőfokú tanúsítványt adó programokat 

kínál öt tanulmányi területen. Az egyetem több mint 8000 diákot szolgál ki. Ez az egyetemi oktatás az 

egyik vezető szolgáltatás Európában, amelyet egyesítettek több év tapasztalattal, valamint egyetemi 

oktatási munkával, nem elhagyva az innovációt, a magas minőséggel rendelkező színvonalat a 

kutatásban és a tanításban egyaránt. 

Az Oktatáskutatás és az Oktatás-menedzsment Tanszék egyesíti az alkalmazott kutatást a 

folyamatos gyakorlatorientált oktatással, amely programként működve hozzájárul ahhoz, hogy az 

Ausztriában lefolytatott, folyamatos oktatási kutatás számára kialakuljon egyfajta struktúra, szerkezet. 

A fő feladat az, hogy tanácsot adjanak az oktatási intézményeknek és mindazoknak, akik az 

oktatáspolitika területén dolgoznak. Az osztálynak két központja van: az egyik a Professzionális 

Kompetenciák és Szervezetek Osztálya, a másik pedig az Oktatói Menedzsment Felsőoktatás 

Osztálya. Utóbbi számos tanúsítványt és mesterprogramot kínál, mint például a professzionális 

tanítás és képzés, oktatás tanácsadás és oktatás menedzsment. Továbbá az osztály szintén 

rendelkezik egy kutatási egységgel - Interdiszciplináris Folyamatos Oktatás Tervezési és Kutatói 

Egység-, amelyben terv és kísérleti interdiszciplináris képzési programokkal és kutatással 

foglalkoznak. 

Az osztályon megtalálható főbb kutatói tevékenységek érintettek mind az interdiszciplináris, mind 

nemzetközi kutatás tervezésében és annak lebonyolításában, a szerkezeti fejlesztés tervezésében és 

végrehajtásában, illetve a reform projektekben. Az alább felsoroltak szakmailag jelen vannak a 

nemzetközi, regionális és helyi területeken, valamint a professzionális és élethosszig tartó tanulás és 

felsőoktatás helyén. A kutatás jellemző területei a felsőoktatási menedzsment és az európai 

felsőoktatás politika; a tudományos, professzionális és operatív képzések, tartalmazva a vállalati és 

szervezeti oktatást és a vele fókuszban levő oktatási menedzsmentet; szervezeti fejlesztést és 

minőséget és a karrierrel kapcsolatos ismeretfejlesztést a tanácsadás terén. 

Az Oktatáskutatás és az Oktatás-menedzsment Tanszék összehangolt tevékenységet végez a TOI 

TOI TOI projektel. Továbbá az osztály különös figyelmet fordít a kutatás különböző lépéseinek 

lebonyolítására és irányítására, amelyekre szükség volt az értékelő eszközök fejlesztésében. 
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Forschungsinstitut Betriebliche Bildung / Szakmai Oktatás és Képzés Kutató 

Intézete (Németország) 

 

Forschunsinstitut Betriebliche Bildung GmbH (fF-BB) Németország egyik legnagyobb kutatóintézete a 

szakmai oktatás és képzés területén. 2003-ban alapították és jelenleg számos irodája működik 

Nurembergben, Münchenben és Berlinben. Az intézmény üzleti tevékenységei között szerepel a 

modell vizsgálatok megvalósítása, a projektek átruházása és fejlesztése, a tudományos 

finanszírozási programok tanácsadása és modell vizsgálatai. Mindemellett szintén helyet foglal az 

esettanulmányok fejlesztése és az empirikus elemzések és értékelések is. Az FF-BB tartalmát 

tekintve középpontjában a szakmai oktatás és képzés, a szakmai beilleszkedés, az elismerés és 

értékelés, a nevelési tanácsadás, demográfia, média oktatás, tudományos képesítés, a szakmai 

oktatás és képzés európai szemléletű gondolkodásmódja áll. A humán erőforrás, pénzügy és projekt 

menedzsmentben részt vevő összes folyamat a Forschungsinstitut Betriebliche Bildung DIN EN ISO 

9001:2008 szabvány által hitelesített. 

Az f-bbF-BB évek óta állandó jelleggel működteti az oktatási programok és hálózatok értékeléseit. 

Számos különböző projektet és hálózati partnerek által használt tudományos technikai know how-t, 

valamint a fenntartható és hatásorientált projektmenedzsment szakvéleményét támogatja. Az f-bbF-

BB az alább felsorolt, főbb okok miatt felelős az Európai Leonardo da Vinci projektek elemzésében 

végzett számos tudományos területért. Különösen a TOI TOI TOI projekt első fázisa közben folyó 

tervezésben, vezetésben és a közepesen szabványosított interjúk értékelésében. Az f-bbF-BB 

közösen, macedón partnerükkel együtt elemezte a német Transzfer Innováció (ToI) projektek nagy 

számát 2007-től 2012-ig, amelynek összes tudományos feladatában szerepelt egy vezető partner. 

 

Széchenyi István Egyetem / Széchenyi István University (Hungary) 

A Széchenyi István Egyetem állami egyetem, Győr régi nyugati magyar városában. 1968-ban 

alapították, műszaki főiskolaként működött a logisztika és telekommunikáció számára, amely 2002-

ben átalakult egyetemmé. Az egyetem három különböző karral (gazdasági tudományok, mérnöki 

tudományok, jogtudomány és politikai tudományok) és két különálló intézettel (egészségügyi- és 
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szociális tudományok és zenetudományok) rendelkezik. Az egyetem három doktori képzést kínál a 

jogtudomány és politikai tudományok, a regionális- és gazdasági tudományok és az interdiszciplináris 

mérnöki tudományok területén. Több mint 11000 diák hallgatja az 56 különböző alapfokú és mester 

programok egyikét, valamint számos egyéb szolgáltatást vesznek igénybe az egyetem által. 

A Széchenyi István Egyetem minden dolgozója sok éve aktívan részt vesz a különböző 

tudományterületeken, mindezt nemzeti és európai szinten. Az egyetem különösen az elmúlt 

évtizedekben szerzett tapasztalatot a számítógépes eszközök fejlesztésében. A TOI TOI TOI 

projektben az egyetem elemezte a magyar Leonardo da Vinci projekteket, amelyben felelős volt mind 

a fejlesztéséért, a programozásért és a webes értékelési eszközök újrateszteléséért, amely az egész 

projekt fő eredménye. 

 

Универзитет ''Гоце Делчев'' Штип / “Goce Delchev” Egyetem Stip (Macedonia) 

 

A “Goce Delchev” Egyetem Stip városában helyezkedik el, amely egy fiatal és élettel teli, magasabb 

színvonalú oktatást nyújtó intézmény Macedóniában. Céljuk egyesíteni az aktuális nemzetközi 

trendeket a fiatal hallgatók érdeklődési körével, mint a műszaki, ipari és gazdasági területek. 13 

egyetemi kar található három különböző campuson. Az előadásokat, szemináriumokat stb. a saját 

képzési központjukban tartják meg. Továbbá a “Goce Delchev” Egyetem minden fokozata belsőleg 

akkreditált. Az egyetem nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy Macedónia a nemzetközi 

oktatásba is bekerüljön. 

Mind a tudományos, mind az oktatási és szervezési munka az egyetemen állandó értékelés alatt van, 

valamint azt egy belső értékelést folytató iroda folyamatosan fejleszti. Ez az iroda elemzéseket végez, 

tudományos és oktatási tevékenységeket tervez annak érdekében, hogy a magasabb szintű oktatás 

minőségét elősegítse. Meghatározza a vizsgálati stratégiát és irányelveket. Vizsgálati eszközöket 

határoz meg, mint az elemzés, kérdőívek, önértékelés, online eszközök az e-learning-hez és sok 

egyéb más eszközt is. Így tehát az elmúlt években a “Goce Delchev” Egyetem képes volt fejleszteni a 

struktúrát, az (ECTS) tantervek tartalmát és sok egyéb más belső szolgáltatást is. 

A Tudományos Oktatási Kar az egyetem egyik fő egysége, amely egy tanárok számára fejlesztett 

képzési központból nőtte ki magát pedagógiai akadémiává, egyetemi szintű tudományos és oktatási 
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testületté. Céljuk professzionális tanárokat képezni. A nemzetközi színvonalhoz hasonlóan történik a 

pedagógiai munka értékelése, nagy figyelemmel kísérve az oktatási programokat. A TOI TOI TOI 

projekt feladata volt, hogy készítsen egy végső tudományos riportot mindegyik vizsgálati munkáról 

(“TOI TOI TOI Reports”), és együttműködjön a német partnerekkel, hogy együtt megvizsgálják a 

nagyszámú német Leonardo da Vinci projekteket. Végül, a “Goce Delchev” Egyetem segített abban, 

hogy a projekt ötletek és mozgalmak fejlődjenek azáltal, hogy külső megfigyelőként is figyelemmel 

kísérte a Leonardo da Vinci programot. 

 

Sociedade Portuguesa de Inovação / Portugál Innovációs Társaság (Portugália) 

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) egy magán tanácsadó cég, amely 1997 óta az SME 

nemzeti és nemzetközi kapcsolatok aktív résztvevője az innovációs ágazatban. A kezdetek óta az 

SPI támogatja a partnerkapcsolatokat a privát cégek, a K&F intézményeknek és a nemzeti vagy 

nemzetközi állami szervezetek között. Az SPI elsődlegesen olyan projektekre fókuszál, amelyek a 

következő területekről szólnak: a vállalkozások regionális, nemzeti és nemzetközi struktúrák 

fejlesztése és megerősítése, az innováció és a tudomány menedzsment területe, illetve a stratégiai 

partnerkapcsolatok megalapozása. 65 főállásban dolgozó beosztottal világszerte dolgoznak 

Portugáliában (Porto, Coimbra, Lisbon, Azores), Spanyolországban (Santiago de Compostela), 

Kínában (Peking and Macao), az Amerikai Egyesült Államokban (California and Washington) és 

Szingapúrban. Továbbá, az SPI egy irodát működtet Brüsszelben az European Business & Innovation 

Centre Network (EBN) keretein belül. Az SPI számos tréninget működtet az innovatív pedagógiai 

témákkal kapcsolatosan, amelyek hatásos kulturális és oktatási tréningek - „hiányzó láncszem”-nek 

számítanak az oktatás és a munkapiac között.  

Így az SPI erős nemzetközi kapcsolati rendszerrel működik a multi-szektor és interdiszciplináris 

kapcsolatok terén, amelyeket arra használ, hogy terjessze a TOI TOI TOI projekteket. Az SPI 

tervezés és a multimédia csapata főként a projekt marketing és a terjesztési termékeket fejlesztette, 

tervezte és szervezte meg. Ezen kívül megalkotta a brosúrákat, hírleveleket stb., továbbá működteti a 

projekt honlapját, www.toitoitoi.eu is. Ez a honlap tartalmazza a releváns információkat a projektről, 

az intellektuális eredményeket és végül az értékelési eszközöket is. 

 

 

http://www.toitoitoi.eu/
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Brainplus (Ausztria) 

A kis osztrák cég, a Brainplus tapasztalatokkal rendelkező szereplője az Európai oktatási 

projekteknek. Szervezett és értékelt is számos Leonardo da Vinci projektet nagy szervezeteknek 

Ausztriában és számos más európai országban. A cég jelenleg három alapvető terültre fókuszál: 

fejleszteni és új ötleteket találni az innováció folyamatában; új ötleteket találni a regionális, nemzeti és 

európai ösztöndíj programokban; menedzselni az ipari testületeket és szervezeteket.  

A cég hitelesített érékelő az EBN (European Business Network) szervezetben, amely erős és felelős 

partnerkapcsolata cégeknek, szervezeteknek és más állami és magán szervezeteknek, testületeknek 

Európában. Továbbá több éve külső értékelőként is működik európai projektekben. Így tehát a 

Brainplus felelős a TOI TOI TOI projekt értékeléséért és végig felügyelte az egész projektet, hogy 

biztosítsa a legmagasabb színvonalat a fenntarthatóság és minőség érdekében. Végül, a Brainplus 

kifejlesztett egy projekt-utáni stratégiát, amelyet értékelő eszközként használhatnak a jövőben. 

 

1.3 A projekt alapstruktúrája 

A TOI TOI TOI teljes struktúrája három alapvető, jelentős lépésből áll, amelyek számos szellemi 

teljesítményre és tevékenységre, eredményre fókuszáltak. (lásd 1. ábra). A projektbe ágyazódott a 

többi tevékenység is, úgy, mint a menedzsment, a terjesztés és a végső értékelés, s a minőségi 

menedzsment folyamatai is. Ahogy a rendszer is mutatja, a projekt csapata intenzíven dolgozott az 

értékelésen közel 20 hónapon keresztül. Ez azt jelenti, hogy a konzorcium a projektre fordított idő (24 

hónap) közel 80%-át a mennyiségi és minőségi kutatással töltötte, illetve az előkészítés, igazolás, 

értékelés és a konzorciumok értelmezését végezte a Leonardo da Vinci / Transfer of Innovation (ToI) 

projekteknek. Jelen dokumentumban a következő fejezetek erről a jelentős tudományos törekvésről 

és a különböző vizsgált lépésekről szólnak. Tudományos vizsgálatok, amelyeket e négy fejlesztési 

partner készített, a következőek: a Donau Egyetem Krems, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung, 

Széchenyi István Egyetem és a “Goce Delchev” Egyetem Stip. 
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.  

1 ábra: A TOI TOI TOI projekt alapvető struktúrájának áttekintése 

Analízis – fejlesztés – tesztelés 

Projektmendzsment, disszemináció, értékelés 

A kutatási tevékenységek eredményei négy beszámolóban kerültek összesítésre. A “National TOI 

TOI TOI Reports” és az “European TOI TOI TOI Report”, - amelyek bizonyos kritériumok 

azonosítására kerültek felhasználásra. Azért fontosak a beszámolók a projekt partnerek részére, 

hogy növeljék az Európai oktatási projektek hatását és fenntarthatóságát. A kutatási eredményeket 

alapul véve, a projekt csapata négy alapvető kritériumot határozott meg, és megalkotott egy 

többlépcsős felmérést, amely magába foglalja a különféle kompetenciákat. 

Széchenyi István Egyetem Győr, mint a műszaki szempontokért felelős partner a felmérést, s 

ellenőrzést használta fel az online értékelési eszköz fejlesztése és programozása során. Az online 

eszköz az intézményen belül előteszteléseken ment keresztül és azt értékelték az egyetem oktatói, 

munkatársai. Elsősorban három előteszt készült a célból, hogy ellenőrizzék a műszaki aspektusokat 

és felderítsék az értékelési eszköz software lehetséges problémáit vagy hibáit. Ezek az értékelési 

eszközök mind elérhetőek és használhatóak lesznek azon szervezetek számára, akik szeretnének 

együttműködni a jövőben az európai oktatási projektekben. Továbbá az értékelési eszközök 

könnyűek, hasznosak, s hatékonyak a jövőbeni koordinátorok számára. Ellenőrzi a lehetséges 
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partnerek alkalmasságát annak érdekében, hogy a jövőbeli projektek hatékonysága és 

fenntarthatósága biztosítva legyen. 

Végül, a konzorcium mindkét partnere tízszer tesztelte a kétlépcsős értékelési eszközt. Mint az 

értékelésért felelős partner, az osztrák Brainplus értékelte mindegyik tesztet, az eredményeket a 

Széchenyi István Egyetem arra használta fel, hogy fejlesztés céljából az eszközöket javítsa. Továbbá, 

a Brainplus a teljes projekt időszak alatt felügyelte a minőségi menedzsmentet és támogatta a fő 

partnert, a kremsi Danube Egyetemet is, rendszeres időközönként értékelési beszámolókat készített. 

Végül a Brainplus kifejlesztett egy projekt utáni stratégiát, amelynek célja, hogy ismertesse a 

lehetséges további értékelési eszközöknek a használatát, nemzeti és európai szinten.  

Porto városában, a Sociedade Portuguesa de Inovação rendezte meg a TOI TOI TOI projekt 

marketingjét és a végső terjesztését is. Szervezte és rendezte a terjesztési anyagokat és felügyelte a 

projekt honlapját, lásd www.toitoitoi.eu. Továbbá végig felügyelte a partnerek terjesztési 

tevékenységeit is annak érdekében, hogy biztosítsák a projekt maximális hatását. 

Összegezve, a TOI TOI TOI multidiszciplináris csapata minden alkalmasságát és erősségét 

felhasználta arra, hogy vezesse, értékelje és terjessze az eredményeit a részletes tudományos 

kutatásnak, amely az online alapú eszközöket, eredményeket a projekt fő “termékének” tekinti. 

http://www.toitoitoi.eu/
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2. TUDOMÁNYOS TERVEZÉS
1
 

Rainer Schabereiter / Danube University Krems 

2.1 Tények 

Az összes elemzés időtartama: 20 hónap 

Résztvevők:   Danube University Krems 

    Forschungsinstitut Betriebliche Bildung 

    Széchenyi István Egyetem 

    Goce Delchev University 

Kutatás tárgya: Leonardo da Vinci / Transfer of Innovation Projects 2007-2012 

Ausztria, Németország, Magyarország (N=237) 

Tudományos tervezés:  Előelemzések 

    Kvantitatív network (hálózati) elemzés/klaszterek 

    Kvalitatív félig standardizált interjúk  

Záró jelentések:  4 “National TOI TOI TOI Reports” (AT, 2 x DE, HU) 

    1 “European TOI TOI TOI Report” Mindegyik jelentés feltöltve: 

    www.toitoitoi.eu 

 

Ahogy említettük korábban, a projekt tudományos kutatás részét konstruktív elemzési részekre 

osztottuk (lásd 2. ábra), amely arra irányult, hogy meghatározza a partner szintjén a kritériumokat, 

amelyek az EU projektek hatásáról és fenntarthatóságáról szólnak. Első lépésként, a fejlesztési 

partnerek által végzett kutatás határozza meg az alapkompetenciákat, amelyekkel a partnereknek az 

                                                           
1
 Minden információtartalom ebben a fejezetben Intellectual Output 8 : “European TOI TOI TOI Report”: 

projekthez kapcsolódik 

http://www.toitoitoi.eu/sites/all/themes/education/education/images/downloads/analysis/IO8_EUROPEAN%20TOI

%20TOI%20TOI%20REPORT.pdf (2016. július 19.) 

http://www.toitoitoi.eu/sites/all/themes/education/education/images/downloads/analysis/IO8_EUROPEAN%20TOI%20TOI%20TOI%20REPORT.pdf
http://www.toitoitoi.eu/sites/all/themes/education/education/images/downloads/analysis/IO8_EUROPEAN%20TOI%20TOI%20TOI%20REPORT.pdf
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európai oktatási projektek során rendelkezniük kell ahhoz, hogy biztosítani tudják a 

projekteredmények maximum hatását a projekt időtartama után. Ezeket a kompetenciákat a 

kérdőív/felmérés strukturálásához és megtervezéshez használtuk fel az értékelési eszközök 

érdekében. Azért, hogy biztosítani tudjuk a kezelhetőség egy bizonyos szintjét, a koordinátor részére 

az European Leonardo da Vinci projektek hosszú időtartama alatt, mindegyik elemzési lépt egy rövid 

összefoglalóval kötöttük egybe (mindegyik jelentés letölthető a projekt honlapjáról: www.toitoitoi.eu).  

 

2 ábra: TOI TOI TOI projekt elemzési lépéseinek áttekintése 

Előanalízis (korábbi LdV-TOI projektek adatai; létező projektmenedzsment eszközök az értékeléshez) 

Klaszterelemzés (a releváns adatok definiálása, LdV projektek klaszterelemzése) 

Kérdőívezés (kérdőívfejlesztés és elő-teszt; kérdőívezés és adatcsoportosítás) 

TOI-jelentések (az analízis és kérdőívezés eredményeinek egyesítése nemzeti szinten; az európai felnőtt-

oktatási projektek fenntarthatóságának jelentős faktorai) 

  

http://www.toitoitoi.eu/
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2.2 Előelemzések 

Az előelemzések első részét a javaslatok előkészítése során végezték el és a fő feladatot a TOI TOI 

TOI első hetei alatt valósították meg, maguk gyűjtöttek és elemeztek alap adatokat a tervezés további 

lépéseihez. Az első lépésben igyekeztek meghatározni a kutatási területet és a tudományt. A 

folyamat végén, 4 előelemzési jelentés keletkezett Ausztria, Németország, Magyarország és 

Macedónia részére. 

Az előelemzési kutatások első része bemutatja az általános információkat és adatokat, az EU által 

támogatott oktatási projektek helyzetéről, legfőképpen a Leonardo da Vinci/Transfer of Innovation 

(LdV/ToI) programról Ausztriában, Németországban, Magyarországon és Macedóniában 2007-től 

2013-ig. A folyamat során úgy döntöttünk, hogy nem elemezzük azokat a projekteket, amelyek 2013-

ban kezdődtek. Így néhány projekt még életben volt az adatgyűjtés idején, ezért nem tudtunk ezeknek 

a projektnek a fenntarthatóságáról érdeklődni. Az elemzett projektek végső száma 237 volt 2007 és 

2012 között. Az 1. táblázatban látható a projektek elosztása és a 3. ábrán a projektek elosztása 

évente minden országban.  

 

Az elemzett LdV/TOI projektek száma 2007-2012 

Ország Projektek száma 

Ausztria 56 

Németország 180 

Magyarország 37 

Összesen: 237  

1. táblázat: Az elemzett LdV/TOI projektek száma 
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3. ábra: LdV/ToI projektek száma AT/DE/HU (www.adam-europe.eu 1st of December 2014) 

 

Ahogyan az a 3. ábrán látható, az LdV/ToI projektek aránytalanul kerültek elosztásra a partner 

országokban. Németországnak van a legnagyobb számú projektje a többi országgal összevetve, ahol 

Macedóniának nem volt egy LdV/ToI projektje sem. Eze eredmény alapján eldöntötték, hogy a német 

projekteket felosztják a német f-bbF-BB partner és az University of Stip from the Republic of 

Macedonia között. Az elosztás által, mindegyik projekt csapat majdnem egyenlő számú LdV/ToI 

projekten tud dolgozni a további elemzések során. 

A kutatási terv célja, hogy az LdV/ToI projektekbő felhasználják az ajánlati dokumentumokat azért, 

hogy meghatározzák a kritériumokat, a projektek hatásának és fenntarthatóságának érdekében. Így 

az előelemzés jelentés második fejezete az adatvédelemre összpontosít, mint a tudományos munka 

releváns tényezője. Ebben a lépésben, az adatvédelmi szerződés egy szerződés sablonon alapszik, 

ami az európai adatvédelmi irányelvek alapján készült.  

Az utolsó fejezet a minőségmenedzsmentre és a meglévő értékelési eszközökre összpontosít, 

amelyek felhasználhatók az értékelési eszközök fejlesztésénél. Főleg Németországban és 

Ausztriában végeztek a nemzeti ügynökségek ösztönző programokat az európai projektek 

minőségmenedzsmentjének és fenntarthatóságának érdekében. 
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2.3  Kapcsolatháló elemzés és csoportosítás 

Mint már említettük, az LdV/ToI projektek ajánlatai kerültek felhasználásra a tudományos tervezési 

projektek kvantitatív és kvalitatív elemzései során. Ezek a dokumentumok releváns információkat 

tartalmaznak a társulási felépítésről, a partner szervezetekről, valamint javasolt eredményekről vagy 

termékekről. Sajnos, az ausztriai nemzeti ügynökség megtagadta a hozzáférést ezekhez a 

dokumentumokhoz, így a csapatnak az európai projekt adatbázist kellett használnia - ADAM 

(www.adam-europe.eu). Az adatokat ebből az adatbázisból a kapcsolatháló elemzésekhez és 

csoportosításhoz használtuk fel, amelyek a társulás méretén és a partnerek földrajzi eloszlásán 

alapultak. 

Miután megszereztük az adatot az ADAM-ról, az összes bejegyzést érvényesítettük, összevetve 

mindegyik projekt dokumentumaival vagy termékeivel internetes keresés segítségével. A legtöbb 

esetben a projekt weboldalak nem voltak aktívak és még a részletes internetes kutatás sem volt 

képes meghatározni a társulás méretét és a partner országokat, legfőképpen Ausztriában. Így némely 

esetben a kutatónak kapcsolatba kellett lépnie a projekt koordinátorral vagy partnerrel telefonon vagy 

email-en keresztül, mert a bejegyzés az ADAM-ban befejezetlen vagy nem helytálló volt.  

A kapcsolatháló és csoport (klaszter) elemzések első lépése a projekttársulások az LdV-ToI 

projektekben való átlagos számának meghatározása 2007-2012 között (lásd 4. ábra). Az eredmények 

érdekes számokat és tendenciákat mutatnak, mivel a magyar LdV/ToI projekttársulások 

szignifikánsan kisebbek voltak, mint az ausztriai vagy német esetekben. Tendenciaelemzések 

meghatározták, hogy 2007-től 2012-ig, a projekttársulások Ausztriában és Németországban kisebbek 

lettek, habár ez nem volt olyan szignifikáns, de ezt a tényt figyelembe kell venni a további 

kapcsolatháló elemzéseknél.  
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4. ábra: Az LdV/Tol konzorciumok átlagos mérete a következő országokban: Ausztria, Németország és Magyarország 

 

A fenti jelenség lehetséges okaiként az alábbi tényezőket azonosították: (a) különböző szokások a 

projektmenedzsmentben; (b) különböző célok/ projekttípusok (pl.: sok iskola, mint teszt-partner); és 

(c) nemzeti ügynökségek ajánlása vagy gazdasági okok (kisebb társulások több pénzt jelentenek 

mindegyik partnernek).  

A második része a kvantitatív kutatásnak, a választott partnerek földrajzi elosztása az LdV/ToI 

projektekben elemzésére összpontosít Ausztriában, Németországban és Magyarországon 2007-2012 

között, hogy egyesítse ezeket az eredményeket a különböző méretű társulásokkal az illetékes 

országokban. Csak a kezdeményező partnerek kerültek bevonásra az elemzésbe, és az összes többi 

csoport, mint kedvezményezettek, stratégiai partnerek és csendes társak nem voltak figyelembe 

véve. 
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5. ábra: Az ausztriai projektek hálózati elemzéseinek értékei százalékban kimutatva 

 

 

6. ábra: A német projektek hálózati elemzéseinek értékei százalékban kimutatva 
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7. ábra: A magyar projektek hálózati elemzéseinek értékei százalékban kimutatva 

 

 

8. ábra: Hálózati elemzések áttekintése 

 

Összehasonlítva az összes nemzeti eredményt (8. ábra), szignifikáns tendenciák voltak 

megfigyelhetőek, melyeket figyelembe vett a kutatócsoport a kutatás kvalitatív részének tervezésénél. 

A legfontosabb megállapítás az volt, hogy átlag feletti számmal rendelkeznek a hazai intézetek, mint 

projekt partnerek. Főleg Magyarországon volt nagyon magas ez a szám (max. 45%). Ezért volt 
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fontos, hogy ezt a tényt közelebbről is szemügyre vegyük (9. ábra). Ausztriában a hazai 

magpartnerek száma csökkent az évek során, de Magyarországon ez megállt 40% körül. Ausztriában 

a változásokat a projektek tervezésénél a növekvő tudatosság volt megfigyelhető, amely az ausztriai 

nemzeti ügynökségnek volt köszönhető. Így az ausztriai LdV/ToI projektek nagyon fontos európai 

dimenziót érhetnek el a transzfer projektekben, az európai szintű együttműködés terén a külföldi 

partnerekkel kapcsolatban. 

 

 

9. ábra: Az LdV/Tol projektekben résztvevő belföldi partnerek százaléka az alábbi országokban, mint Ausztria, Németország és 
Magyarország (AT/DE/HU) 

 

A magpartnerek általános földrajzi eloszlásának további elemzése néhány “Hot-Spot-ra” hívta fel a 

figyelmet az együttműködésre választott országokban (10. ábra). A kapcsolatháló elemzések fő 

eredménye az a tény volt, hogy a vállalkozók Ausztriából, Németországból és Magyarországról 

inkább a szomszédos országokból preferálják a partnereket, mint Olaszország, Szlovénia vagy 

Csehország. Az évek alatt a partnerek földrajzi megoszlása szignifikánsan nem változott. 
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10. ábra: Az Európai együttműködés csatlakozási pontjai az LdV/Tol projektekben (AT/DE/HU) 

 

Összegezve, ausztriai LdV/ToI társulás mérete növekedett az évek folyamán, de a hazai partnerek 

száma masszívan csökkent. Ezért a projekttársulások ténylegesen visszatükrözik az EU projektek 

fontos európai dimenzióit. Németországban is hasonló volt a helyzet, mint Ausztriában, mind 

méretben, mind földrajzi eloszlásban. A magyar projektelemzések teljesen más eredményt hoztak. 

Főleg az „Élethosszig tartó tanulás” program tekintetében, a társulások mérete és a hazai 

partnertársulások növekedtek. Továbbá, a koordinátorok az országokból jobban preferálták a 

partnereket a szomszédos országokból, így a skandináv vagy a Balti-tenger mentén fekvő országok 

alul reprezentáltak voltak. 
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Csoportosítás: 

A kvantitatív elemzés utolsó lépése az volt, hogy meghatároztunk két projekt társulási csoportot - 

mindegyik ország számára -, amelyekkel kvalitatív, standardizált mélyinterjús kutatást folytattunk. Két 

csoport került meghatározásra: a) “Konzervatív” társulás: 

Az első csoport tartalmazza a tipikus projekttársulást, melyek beleillenek a kapcsolathálózat 

elemzésekbe nemzeti szinten. Ezek a társulások összhangban vannak az átlagos partnerek 

számával társulásonként és a választott partner országokkal. 

b) “Innovatív” társulás: 

Ezek a projekt csapatok sokkal kisebbek vagy nagyobbak, mint a meghatározott átlag és részben 

tartalmaznak partnereket az európai országokból, amelyek alul prezentáltak voltak a kapcsolatháló 

elemzések eredményeiben. 

 

2.4 Félig-standardizált interjúk 

Miután meghatároztuk és elneveztük a két említett klasztert, a projekt csapat eldöntötte, hogy minden 

országban két interjút végez el klaszterenként. Félig standardizált vagy inkább félig strukturált 

interjúkat tervezett a kutatócsoport Ausztriának, Magyarországnak és 8 db-ot Németországnak. Mivel 

a macedón partner együttműködött a német partnerrel, így ők megosztották az interjúkat, tekintve a 

magas tervszámokat Németországban. 

Az adat gyűjtő folyamat végén, a fejlesztő partnerek elvégeztek 17 interjút random kiválasztott 

döntéshozókkal (projekt koordinátorok vagy koordinátor intézet alkalmazottai), ebből a projektből (2. 

táblázat). A célja ezeknek az interjúknak kettős volt: ellenőrizni a központi adatbázisban szereplő 

klaszterek folyamatait az európai LdV/ToI projektekben 2007-től 2012-ig; és megkérdezni bizonyos 

tényezőket a projekt eredményének és a fenntarthatóság ösztönzésének kapcsán. Az interjú második 

részét az értékelési eszközök fejlesztésére használták fel. 
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Interjúk száma országonként 

Ország Interjúk száma 

Ausztria 4 

Németország 9 (5 f-bbF-BB, 4 UGD) 

Magyarország 4 

Összesen 17  

2. táblázat: A lefolytatott interjúk száma 

 

Az interjúk elvégzése előtt a nemzeti kutatócsoport újra ellenőrizte az ausztriai, német és magyar 

LdV/ToI projekteket, hogy meghatározzanak bizonyos korlátokat, és elválasszák a két csoportot: a 

„konzervatív” és „innovatív” projekteket. Nem volt egyszerű tisztázni a különbségeket a csoportok 

között, mert néhány esetben a projekttársulásoknak volt egy „konzervatív” oldala, de tartalmaztak 

„innovatív” partnereket. Mielőtt elvégezték volna a random választott interjúkat, az interjú partnereket 

informálták a célokról és az interjú tárgyáról és a teljes projektről. Továbbá a Forschungsinstitut 

Betriebliche Bildung (f-bbF-BB) készült pár dokumentumról, amelynek az volt a célja, hogy informálja 

az interjúalanyokat az alapvető tényekről. 

Mindegyik interjút egy részletes web alapú felkészüléssel kezdték. Mindegyik interjúztató ellenőrizte 

online alapú kereséssel a választott projektet, annak termékeit, partnereit stb. Így az interjúkat olyan 

professzionálisra tervezték, amilyenre csak lehetett, és az interjúztatónak elegendő információja volt 

az illetékes projektről az interjú elvégzése előtt. A négy fejlesztési partner minden interjút átírt és 

elemzett nemzeti szinten. Emiatt a német partner f-bbF-BB kifejlesztett egy sablont a fő 

megállapítások kitöltésére. A vonatkozó dokumentumok megtalálhatóak a négy “National TOI TOI 

TOI Reports”-ban (lásd: www.toitoitoi.eu). 

A félig standardizált interjúk európai szintű meta-elemzését a Danube University Krems végezte és az 

“European TOI TOI TOI Report”-ban került bemutatásra (lásd: www.toitoitoi.eu). Az adatelemzések 

egy kvalitatív elemzések szoftver segítségével kerültek elvégzésre, melynek a neve MAQDA 11® 

(lásd 11. ábra). Minden kódoláshoz a MAQDA®-t használta a kutatócsoport. Azért, hogy fejlesszük és 

meghatározzuk a kódrendszert, a Danube University csapata a “National TOI TOI TOI Reports” fő 

megállapításait és a válaszok különbözőségét és gyakoriságát használta. A kódolás ezen lépése volt 

http://www.toitoitoi.eu/
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a legfontosabb és leginkább időigényes, ez a rész egy dinamikus folyamat volt, amelyben minden 

interjút többször elolvastunk és kódoltunk. Néhány esetben, néhány kódon vagy az egész 

kódrendszeren igazítani kellett. 

 

11. ábra: A MAXQDA 11® program egyszerűsített bemutatása 

 

A kódrendszerrel történő kapcsolatelemzés (lásd 12. ábra) megmutatta, hogy erős kapcsolat volt a 

társulások felépítése és a partnerek kompetenciája az LdV/ToI projektek között, ami azt jelenti, hogy 

a létrehozott projekt csapatok korrelálnak a partnerek kompetenciájával. Így kiderült, hogy a 

szervezetek kompetenciája a fő tényező az európai LdV/ToI projekt együttműködésekben. Továbbá 

az eredmények jellemzően a válaszok gyakoriságának összegzésére koncentráltak a társulások 

felépítésére vonatkozóan, és megnevezte az európai projektekben résztvevő partnerek 

alapkompetenciáját. 
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12. ábra: Az alapvető kódolás kódkapcsolati diagramja (MAXQDA 11®) 

 

A 17 félig standardizált európai meta-elemzés érdekes eredményeket hozott, amelyeket felhasználtak 

a TOI TOI TOI értékelési eszközökhöz. Az első fő eredmény az volt, hogy az interjúk nem tudták 

teljes mértékben alátámasztani a projekt társulások klaszter csoportjainak „konzervatív” és „innovatív” 

jellegét Ausztriában, Németországban és Magyarországon. Néhány területen - mint például a 

társulások mérete -, inkább a magyar interjúalanyok támasztották alá a kvantitatív elemzések 

eredményét, de a földrajzi eloszlás szempontjából nem lehetett a válaszok között kapcsolatot találni 

ahhoz, hogy szét lehessen választani hitelesen a két klasztert  

Az elemzések kimutatták, hogy az európai oktatási projektek partnereinek és az LdV/ToI projekt 

társulások felépítése a kapcsolathálózaton és az európai projektszervezetek tapasztalatain alapszik. 

Tehát, a „projekt-tapasztalat” volt a fő kompetencia, ami megerősítette a szignifikáns kapcsolatot a 

projektek felépítése és a készségek között (lásd 12. ábra). A legtöbb partner ismerte egymást más 

projektekből vagy más nemzeti, európai vagy nemzetközi együttműködésekből, és ez volt a fő 

eredmény európai szinten. A koordinátorok jobban kedvelték a már ismert partnereket. Személyes 

kapcsolatok és korábbi együttműködések nagyon fontosak voltak, ez a további együttműködések 

számának szempontjából még fontosabb volt, mint a professzionális készségek. 

Továbbá, az igazgatási ismeretek és az oktatási és képzési kompetenciák is fontosak voltak a 

társulások tervezésénél. Megnevezve pár soft készséget, mint például a megbízhatóság, amely 

gyakran korrelál a projekttapasztalat tényezővel. Tehát, ezek a soft készségek nem voltak figyelembe 

véve az értékelési eszközök tervezésénél. Végezetül, a projekt eredmények fenntarthatósága azon 

alapszik, hogy hogyan határozzuk meg a konkrét terméket, a marketing ismereteket és a 

marketingstratégiákat. 

Az interjú megmutatta, hogy a koordinátorok a tervezésben strukturált stratégiát használtak, és 

megalapozták a projekttársulásokat. Bizonyos kompetenciák szempontjából a válaszokat lehetett 
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csoportosítani. A kompetenciák ezen felületét az online eszközök alapvető felépítéséhez használták, 

és fejlesztették. A kompetencia területek a következők: 

- európai projektekben való tapasztalat (projektmenedzsment kompetenciák) 

- professzionális kompetenciák a projekt alapvető területeiben 

- oktatási kompetenciák 

- nemzetközi kapcsolatok/ kapcsolathálózatok (terjesztés/marketing) 

 

Összegezve, a TOI TOI TOI projekt tudományos tervezése különböző lépésekkel és időközi 

beszámolókkal „túlterheltnek” tűnhet az olvasó számára, de mindegyik elemzés szükséges ahhoz, 

hogy egy hasznos és tudományos eredményt hozzunk létre. A kvantitatív kutatásokhoz használt 

ADAM bonyolulttá tette a kutatási folyamatot és nem hozott olyan tudományos minőségű 

eredményeket, amelyeket a projekt ajánlatban bemutattunk. Bonyolult alatt azt értjük, hogy nehéz a 

tartalom szempontjából kapcsolatot találni a kvantitatív és kvalitatív kutatások között anélkül, hogy az 

egész projekt alapvető tervezését megváltoztatnánk. 

Tehát a csapatnak a kvalitatív kutatásokra kell fókuszálnia, amelyek nagyon hasznos és tudományos 

eredményeket hoztak a kritériumok gyakorolt hatása és az európai oktatási projektek szempontjából. 

Ezek a végeredmények kerültek felhasználásra a TOI TOI TOI online tervezésénél és az 

alapfelmérés elkészítéséhez. 
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3. TOI TOI TOI ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZÖK 

Mészáros Mihály / Széchenyi István Egyetem Győr 

Trencsényi Tibor / Széchenyi István Egyetem Győr 

Rainer Schabereiter / Danube University Krems 

3.1 Általános információk 

Technikai adatok 

Backend: - PHP szerver-oldal kód a dinamikus oldalakhoz (adatbázis-kapcsolatok és 

számítások) 

- MySQL adatbázis a tároláshoz 

- PHP könyvtár az automatikus e-mail küldéshez 

Frontend: - HTML 5: felhasználói felület, formák (különböző típusok a kérdőívben) 

- jQuery; JavaScript könyvtár az “IGEN/NEM” típusú kérdésekhez 

- Highcharts: JavaScript könyvtár a diagramok elkészítéséhez 

Development 

Tools: 

- Net Beans 8.1. integrált fejlesztői környezet PHP/HTML5 támogatással 

(fájlok létrehozása és feltöltése) 

- Firebug: a módosítások elő tesztelésére 

- Web Developer Toolbar: adatbázisok létrehozása a kérdésekből; a 

megadott értékek ellenőrzése 

- phpMyAdmin: adatbázisok létrehozása a kérdésekből; a megadott értékek 

ellenőrzése 

- MySQL Workbench: adatbázisok létrehozása és megjelenítése 

Web-Link: - www.toitoitoi.eu/eval  

3. táblázat: TOI TOI TOI értékelési eszközök technikai adatai (Mészáros Mihály) 

 

A web alapú értékelési eszközök a TOI TOI TOI projekt „végtermékei” és úgy kerültek megtervezésre, 

hogy mindkét célcsoport használhassa azokat. Az első eszköz az összes intézet számára hasznos, 

akik a jövőben az európai oktatási projektekben partnerek akarnak lenni. A felmérésalapú eszközök 

felépítését a kvantitatív és kvalitatív kutatások eredményeihez alakították, és a szükséges 

http://www.toitoitoi.eu/eval
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kompetenciákat vizsgálják meg ezekben a projektekben. Az eszközök az intézmények számára 

szabad önértékelést tartalmaznak és egy szabad csapatértékelést az egész projekttársulásra 

vonatkozóan. Ebben a tekintetben mindegyik szervezet végezhet szabad önértékelést, hogy a 

kompetenciáit a grafikus értékelő skálán láthassa. A második csoport a jövőbeni oktatási projektek 

koordinátorai. Ők arra használhatják az értékelési eszközöket, hogy ellenőrizzék a lehetséges 

jövőbeni partnereket, valamint a projekttársulások stratégiai tervezésére, hogy biztosítsák az európai 

oktatási projektek maximális hatását. 

 

13. ábra. Az értékelő eszközök honlapja www.toitoitoi.eu/eval  

 

Ahogy korábban említettük, az eszközök tartalma a részletes tudományos elemzésen alapul, amit a 4 

fejlesztő partner a Danube University Krems, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung, Széchenyi 

István Egyetem és a “Goce Delchev” University végzett. A technikai fejlesztések és az eszközök 

programozása szempontjából a felelős IT-fejlesztő Mészáros Mihály volt a Széchenyi István 

Egyetemről (Győr, Magyarország). A magyar partner végezte a programozást szoros kapcsolatban a 

Danube University Krems-szel. 
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A transznacionális projekt megbeszélések alatt a csapat eldöntötte, hogy az értékelési eszközök 

teljesen web-alapúak lesznek, nem pedig egy programozott alkalmazás. Az eszközök szerverének 

központja a terjesztés partner SPI-nél lesz Portugáliában, amelyek minden követelménynek 

megfelelnek: Apache2 web szerver, PHP értelmező and MySQL adatbázis. A projekt honlapja 

www.toitoitoi.eu is az SPI-nél lesz, így a fejlesztő használni tudja a számos szinergikus hatást. 

A projekt időtartama alatt az eszközök számos alkalommal tesztelésen és értékelésen estek át. Első 

lépésként, miután befejezték a fejlesztést, tíz belső elő-tesztet futtattak a Széchenyi István 

Egyetemen, hogy ellenőrizzék az összes technikai funkciót, mint a kérdőív használhatóságát, az e-

mail alapú meghívórendszert vagy az eredmények megjelenítését. A szakasz alatt néhány 

változtatást végeztünk, hogy módosítsunk az eszközökön. A második lépés volt a kísérleti teszt, amit 

minden TOI TOI TOI projektcsapat partner elvégzett. Ebben az esetben minden projektpartner 

kapcsolatot hozott létre tíz intézménnyel, akik lefolytatták az önértékelést és a csapat értékelést 

további szervezetekkel egész Európában. Annak érdekében, hogy biztosítsuk az értékelési eszközök 

használatának mérhető dokumentációját, a programozó telepített egy számláló funkciót, ami 

számszerűsíti az elő-teszteket. Mindegyik teszt dokumentálva és értékelve lett, és végezetül, az 

eszközök visszajelzését arra használták, hogy optimalizálják TOI TOI TOI érékelési eszközök 

használhatóságát és a minőségét. 

 

3.2 Használati utasítás 

A használati utasítást Trencsényi Tibor (Széchenyi István Egyetem) készítette, ami egyik része az 

értékelési eszközöknek: http://toitoitoi.eu/eval/help.php 

 

Bejelentkezés/Regisztráció: 

Ahhoz, hogy az értékelési eszköz minden funkcióját használni tudjuk, ajánlatos regisztrálni. A 

regisztráció és a bejelentkezés után készíthetünk új projekteket, meghívhatunk másokat és 

elfogadhatunk megívásokat. Regisztráció nélkül az önértékelés csak névtelenül használható. 

http://www.toitoitoi.eu/
http://toitoitoi.eu/eval/help.php
http://toitoitoi.eu/eval/evaluation.php
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Regisztrációhoz kattintson a Bejelentkezés/Regisztráció linkre a menüben és a regisztráció blokkban 

töltse ki az űrlapot, majd kattintson a regisztráció gombra. Sikeres regisztráció után visszamehet a 

Bejelentkezés/Regisztráció oldalra és be tud lépni a regisztrált e-mail címmel és jelszóval. 

 

Önértékelés: 

Önértékelés eszközt lehet névtelenül használni (anélkül, hogy belépne a regisztrált e-mail címmel és 

jelszóval), vagy regisztrált felhasználóként (belépve). Miután kitöltötte az űrlapot és rákattintott a 

Küldés gombra, az oldal átirányítja az Eredmények oldalra. Mindkét esetben a válaszok el lesznek 

mentve az adatbázisba. 

 

Eredmények: 

Amikor valaki elvégzi az Önértékelést, mint regisztrált felhasználó, be kell lépnie az oldalra, rá kell 

kattintania az Eredmények linkre és ezután a válaszok eredménye, mint egy diagram jelenik meg az 

„Eredményeim” blokkban. Különböző projektek esetén látható mindegyik projekt diagramja.  

Amikor nincs más tag a készített projektben, akkor a projekt diagramja megegyezik a saját 

intézményével, de, ha mások is csatlakoznak a projekthez, és ők is kitöltik az Önértékelést, az ő 

eredményeik is hozzá lesznek adva a projekt diagramhoz. Amikor az Önértékelést névtelenül 

végezzük, akkor egy egyedi internet címet készít a rendszer. Ha a résztvevő később látni akarja az 

eredményeket, akkor azt az internet címet használhatja. 

 

A projekt menedzselése: 

Miután bejelentkezett az oldalra a saját e-mail címével és jelszavával, kattintson a Projektjeim linkre, 

és előhozza a korábban mentett adatait. Új projektet úgy hozhat létre, ha rákattint az Új projekt 

létrehozás linkre. Az űrlapot ki kell tölteni, és azután rákattintva a Projekt létrehozása gombra, az új 

projekt elindulhat. Az új projekt látható lesz a ’Saját projektjeim’ blokk alatt, ahol szerkeszteni is lehet. 

A projektet törölheti vagy meghívhat rá másokat is. 

http://toitoitoi.eu/eval/index.php
http://toitoitoi.eu/eval/index.php
http://toitoitoi.eu/eval/evaluation.php
http://toitoitoi.eu/eval/results.php
http://toitoitoi.eu/eval/results.php
http://toitoitoi.eu/eval/projects.php
http://toitoitoi.eu/eval/create_project.php
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A meghíváshoz, használnia kell ’Meghívás’ linket a projekt sorában. A meghívott nevét és e-mail 

címét kell megadni. A ’Meghívás’ gombra kattintva, az e-mailt elküldi a rendszer a megadott email 

címre az utasításokkal együtt, hogy hogyan csatlakozhat az illető projekthez. 

 

Be- és kilépés a projektekből: 

Amikor valaki e-mailben megkapja a meghívó kódot, be kell jelentkeznie a regisztrált e-mail címmel 

és jelszóval. (Regisztrált e-mail cím különbözhet attól a címtől, amire a kódot kapta). 

Miután rákattintott a Csatlakozás a projekthez linkre, és belépett a kóddal, amit kapott, kattintson 

a ’Csatlakozás’ gombra. A rendszer átirányítja a Projektjeim oldalra, ahol láthatja a „Projektek, 

amiknek tagja vagyok” blokkot. A Kilépés linkre kattintva a projekt sorában a kilépéshez vezet. 

 

 

3.3 A generált eredmények becslése 

Az egyik lényeges elema TOI TOI TOI értékelési eszközök használatára vonatkozóan az, hogy 

hogyan becsüljük meg a generált eredményeket. Főként a csapatértékelés nagyon hasznos és 

informatív eszköz a jövőbeni projekt koordinátorok részére, és használható arra, hogy ellenőrizzük a 

jövőbeni partnereket a szükséges kompetenciák biztosítása és az európai oktatási projektek hatása 

szempontjából. Továbbá, az eredmények bemutatása két különböző részt tartalmaz, diagramok 

különböző grafikonokkal minden partner számára, és szövegek hasznos alapinformációkkal az 

intézményekkel kapcsolatosan. (lásd 14. ábra). 

http://toitoitoi.eu/eval/join_project.php
http://toitoitoi.eu/eval/projects.php
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14. ábra: Az értékelő csapat eredményeinek bemutatása  

 

A pókháló diagram az alapkompetenciák grafikai áttekintése a végrehajtott európai oktatási projektek 

számára, amely korrelál a tudományos elemzés eredményeivel. Ez a grafikai alapú bemutatás 

kombinálva van az elért pontok számértékelésével (pl.: 90/168) minden kompetencia területen. Ez a 

kalkuláció a fejlesztési folyamat során többször módosításra, finomításra került, hogy elérjük az 

elfogulatlanság maximális szintjét. Leginkább az „Oktatás és Képzés” rész, ami fontos, mert ez a 

grafikon támogatja az összes szükséges infrastruktúrát, amelyeket a projekteredmények hosszú távú 

használatához kell felhasználni. 

A kérdőív számos nyitott kérdést is tartalmaz. Ezeknek a kérdéseknek az a célja, hogy szervezeti és 

professzionális szemléletű információkat szerezzenek a projekt tapasztalatról és egyéb más alapvető 

kompetenciáról. A nyitott kérdésekre adott válaszokat szövegdobozokban tüntettük fel. Ezek a 

kérések releváns információk a jövőbeni projekt koordinátoroknak, amelyeket figyelembe vesznek az 

összes európai oktatási projektek projekttársulási tervezésénél. 

Összegezve, a TOI TOI TOI értékelési eszközök egyszerű, de nagyon hasznos eszközök, hatás 

orientált módon a projekt koordinátorok tervezése során. Az eszközök részletes, tudományos 

elemzéseken alapszanak, és támogatják az intézményeket az európai oktatási projektek 
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kompetenciáinak fejlesztésében, azáltal, hogy az eredményeket grafikai és szövegalapú elemekkel 

vegyítve mutatják be. 
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4. IRÁNYMUTATÁS A HATÁS-ORIENTÁLT 
PROJEKTEKHEZ 

Rainer Schabereiter / Danube University Krems 

 

A projektek végeredményét kétlépcsős értékelési eszközökkel határozták meg, hogy egyszerű, de 

hasznos iránymutatást adjanak a hatás orientált projekthez, és ezáltal a konzorciumok 

fenntarthatóságához és stratégiai tervezéséhez az európai oktatáshoz. Interjúkat készítettek korábbi 

döntéshozókkal a korábbi koordinátorok eredményeiről. Ezeknek a projekteknek tükrözniük kell az 

európai dimenziót, a kulturális és szakmai szempontok magas szintű biztosítása érdekében, bevonva 

a különböző európai országok döntéshozóit. A projektek sikeres elvégzéséhez különböző 

kompetenciák ismerete szükséges, például a projekt menedzsment, oktatási kompetenciák vagy 

bizonyos szakmai készségek ismerete, a projekt tervezés és a konzorcium létrehozása a sikeres 

projekt menedzsment alapvető feltételei. 

Élettartama során a „Lifelong Learning Program” számos projektje irányul arra, hogy a projektek 

eredményét és hatását javítsa (ADAM Adatbázis). Az Erasmus igények az európai projektek 

fenntarthatóságát és hatást növelték. Kimutatták, hogy az Erasmus az első évében a program 

terjesztésére és fenntarthatóságára fókuszált. 

A projekt fenntarthatóságát bemutatni egy rövid kiadványban részletesen nem lehetséges. Jelen 

kiadvány túlmutat ezen célon: a projekt fő tényezője a siker, melynek leírása alapvető a projektek 

fenntarthatósága érdekében. Sok másik mellett a német nemzeti ügynökség - a „Bildung Nationale 

Agenter für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung, amely Németországban az Erasmus 

programért és az életen át tartó tanulás programért felelős -, rendszeresen elemzi és támogatja a 

programok hatásait. 

Egyik fő publikációjában Markus Körbel külső szakértő elemzi, és 2011-ben publikálta a Transzfer 

Innováció Projekteket (Tol), köztük Leonardo Da Vinci német tanulmányt a “Wirkungen nationaler 

Innovationsprojekte (ITP) im Programm für lebenslanges Lernen (PLL)” [Az innovációs transzfer 

hatása az egész életen át tartó tanulási programban]” (Körbel, 2011). 
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Első lépésként Körbel (2011) megvizsgálta a projektjavaslatokat, végső beszámolókat, és a 

termékeket, hogy megállapítsa a mutatók azon csoportját, melyek a terjesztési tevékenységekre 

vonatkozó számokat mérik, továbbá a terjesztés elérhetőségét és a nemzetközi VET-rendszer 

projektjeinek hatását. Ezeket a mutatókat arra használták, hogy fejlesszék a standardizált 

kérdőíveket, melyek 26 LdV/Tol projektet értékeltek ki Németországban oly módon, hogy 

projektfelelős koordinátorokat kérdeztek meg. Körbel ezen kívül egy standardizált felmérést is 

használt, hogy megvizsgálja a projekt termékeit. A nemzeti ügynökséggel való szoros együttműködés 

során leírt 11 projektet, mint esettanulmányt (Körbel, 2011, p. 10). 

A tanulmány eredményei azt mutatták, hogy annak ellenére, hogy a projektet, mint bevált gyakorlatot 

jellemezték a Lifelong Learning Program első éveiben, minden egyes projekt tervezett eredménye 

kivitelezhető volt. Körbel továbbá felfedezett hiányzó „technikai követelményeket” (Körbel 2011, p. 38) 

is, mint fő tényezőket a projekt hatásainak csökkentésében. 

Végül a tanulmány azonosította a terjesztést, mint kritikus tényezőt egy projekt hatásának növelése 

érdekében. Az érintett felek és a felhasználók minél korábbi bevonása, továbbá a célcsoportokkal 

való aktív együttműködés a fő tényezője a növekvő projekthatás és fenntarthatóság érdekében. 

Körbel azt javasolta, hogy kevesebb projektet támogassanak anyagila,. mint korábban, így figyelembe 

lehet venni a nagyfokú erőfeszítéseket a terjesztés kapcsán. Azonban a kisebb számú finanszírozott 

projekteket nagyobb összeggel kell támogatni, és ezáltal jobb terjesztési kapacitások és partnerek 

érhetők el (Körbel, 2011, pp. 38). 

A TOI TOI TOI projekt tanulmányok mennyiségi és minőségi eredményei mind alátámasztják ezt. 

Ahogy az interjúk alapján észlelték, egy projekt hatása a megnevezett termék(ek), a konzorcium és 

annak partnerei szerkezete és alkalmassága, valamint az eredmények terjesztésének eredménye 

(15. ábra). Mind a három alkotóelem hasonló erősségű relevanciával rendelkezik egy projekt 

hatásának vonatkozásában és a következő rövid leírások ezekre összpontosítanak. 
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15. ábra: A projektek „Hatás-tölcsére” 

 

Első ránézésre néhány tanács a következők közül túl egyszerűnek tűnhet, de ez a három rövid 

útmutató sok probléma elkerülésében segíti a koordinátorokat egy projekt lebonyolítása során és pro-

aktív formában támogatja a projekt hosszabb távú hatását. Nem kötelező a különböző feladatokat 

lépésről-lépésre betartani, sok közülük egyidejűleg is kivitelezhető. A projekttervezés végén a 

koordinátornak a projektet, mint teljes egészet kell látnia a termékeivel és a szükséges 

konzorciummal együtt. A legtöbb rövid tanács segíti a koordinátorokat abban, hogy jelentős 

mennyiségű problémát elkerülhessenek, mivel minden változás egy projekt élettartamában súlyos 

problémákat okozhat a belső együttműködés feltételeiben és ezt jelenthetik a felelős nemzeti 

ügynökségnek. 

Íme az irányelvek:  

1) Konkrét termékek fejlesztése: 

Egy termék létrehozásának első lépése a konkrét termék elnevezése, ami minden projektmunkának a 

fő célja kell, hogy legyen. Meghatározni és elnevezni. Sok projekt túl sok különböző terméket akar 

fejleszteni, és a felelős emberek ezáltal elvesztik az irányt és nem az elsődleges dolgokra 

fókuszálnak. Sok finanszírozó programnál a projekt költségvetés nem engedi meg, hogy ilyen sok 

különféle eredményt fejlesszenek. Szóval jobb és bölcsebb kevesebb termékre összpontosítani, de 

azokat magasabb minőségben fejleszteni és tervezni. 

Egy termék részletes leírása tartalmaz minden releváns információt a tartalom vonatkozásában, 

technikai szükségleteket és további releváns nézőpontokat, melyek a projekt áttekinthetővé tételéhez 

szükségesek. Egy kritikus pont ebben a lépésben, hogy leírjuk a célokat és a feladatokat néhány 

Impact  

Disseminati
on 

Partners 

Products 
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szóban. Egy megoldás lehet, ha egy tömör mondatban megfogalmazzuk a tervezett projekt alapvető 

céljait és termékeit. A tervezési szakaszban jó, ha egyszerűre vesszük a leírást, mert a 

projekttervezés egy nagyon dinamikus folyamat és a dolgok állandóan változhatnak. 

Ezen dokumentum tartalmaz minden releváns leírást, melyeknek jól felépítettnek kell lenniük, és ezek 

az alapvető dokumentumok szükségesek egy időrend elkészítéséhez, továbbá tartalmaz egy 

munkatervet és minden egyéb releváns dokumentumot, melyek a projekt megtervezéséhez és a 

szükséges európai partnerek megkereséséhez szükségesek. 

 

2) Igények felmérése: 

Egy projekt fő termékének leírásán kívül elengedhetetlen, hogy megnézzük a konkrét igényeket több 

szinten. Sok javaslat súlyos igényeket „azonosít” és úgy mutatja be magát, mint az egyetlen 

megoldást a létező problémára. Azonban sok esetben a valóság más, és ez a különbség kritikus a 

projekt eredményeinek hatását vagy a termék további használatát tekintve. 

Tehát az első lépésnek egy internetalapú igényfelmérésnek kell lennie nemzeti szinten (adott 

országban), hogy kaphassunk egy látképet az aktuális helyzetről és a lehetséges szinergikus 

hatásokról azáltal, hogy használtuk más projektek eredményeit vagy regionális / nemzeti 

tevékenységet és intézkedéseket. Ebben a tekintetben először is a lehetséges célcsoportokat és 

érdekelt feleket kell megvizsgálni, hogy további információkat kapjunk. Hasznos lehet létező 

adatbázisok, legfőképpen az ADAM-adatbázis használata, mely ezernyi európai oktatási projektet 

tartalmaz. 

A legfontosabb dolog, hogy megvizsgáljuk a partner országok igényeit ugyanilyen módon. Ez 

létrejöhet oly módon, hogy egy koordinátor előkészíti a partnerkeresést vagy felveszi a kapcsolatot az 

első lehetséges partnerekkel. Sok európai projekt konzorcium áll olyan partnerekből, akik még csak 

nem is hasonló problémákkal néznek szembe. Továbbá a kulturális különbözőségeket is meg kell 

fontolni a projekt-team tervezése és létrehozása során és jó, ha belevonjuk a lehetséges partnereket 

ebbe a folyamatba, de azért ne bízzunk meg bennük teljes mértékben. Ha az igényfelmérés azt 

mutatja, hogy már vannak létező projektek ugyanazon területen, akkor érdemes a projekt ötleteket és 

termékeket hozzáilleszteni, adaptálni azokhoz, esetlegesen megváltoztatni oly módon, hogy ezeket a 

létező eredményeket szinergikus módon tudjuk hasznosítani. 
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3) Partnerek ellenőrzése: 

Ahogy korábban említésre került, az alapvető igényfelmérést hozzá kell igazítani egy konzorcium 

megtervezéséhez. Tehát az első lépés a stratégiai konzorcium tervezésekor az, hogy sorra vesszük a 

lehetséges partnerországokat és partnereket. Ahogy a jelen tanulmány tudományos részében is 

bemutatásra került, sok koordinátor jobban kedveli azokat a partnereket, akiket korábbról ismernek 

projektmunkák és tevékenységek kapcsán, így meg is bíznak bennük. Ez egy lehetséges megoldás 

egy projekt-team létrehozásához, de ez nem stratégiai tervezés. A koordinátoroknak meg kell 

próbálniuk olyan partnerországokat találniuk, melyek hasonló problémákkal néznek szembe vagy 

pedig különböző szintű fejlesztéseket hajtanak végre a projektötlet alapvető területein. 

Végül a partner intézménynek magának is illeszkednie kell a definiált termékekhez, a projekt 

igényeihez és céljaihoz is. Minden partnernek felelősséget kell vállalnia a projekt bizonyos részein 

belül. Tehát a koordinátoroknak ki kell gondolniuk, hogyan tudják az intézmények elkötelezni magukat 

a projekt mellett, és mik az előnyei annak, hogy úgy vonjuk be őket, mint projektpartnerek. Ebben a 

tekintetben a projekt platformok, úgy, mint az “ADAM” vagy más szociális média platformok (pl: 

Facebook-csoport, Erasmus Plus –KA 2 partnerkereső vagy a LinkedIn-Csoport: EU projektek partner 

keresése) sok lehetőséget kínálnak olyan partnerek megtalálásában, amelyek illeszkednek a leendő 

igényekhez, de az összes intézmény ellenőrzése erősen ajánlott, amelyek ezeken a közösségi média 

platformon jelentkeztek. 

A TOI-TOI-TOI értékelési eszközök hasznosak a lehetséges partnerek összes szükséges és releváns 

kompetenciájának ellenőrzéséhez, a projekt menedzsmenthez és működnek az európai oktatási 

projektekben. Ez az előzetes ellenőrzés egy áttekintést generál az érintett intézményeknél és már 

elvégzett projekteket, megfelelő infrastrukturális szempontokat, stb. mutat be. Különösen a 

szövegdobozokban olvasható válaszok, a partnerek projekt tapasztalatai, és az oktatási 

kompetenciák játszanak meghatározó szerepet a fenntarthatóságában és az európai projektek 

hatásában. 

De van számos más megfontolandó kérdés, mielőtt hivatalosan meghívnak egy intézményt az 

európai oktatási projektekhez, amelyet nem lehetséges bemutatni a TOI-TOI-TOI értékelési 

eszközeivel. Egy egyszerű telefonhívás vagy egy SKYPE találkozó sok kérdést tisztázhat és segíthet 

elkerülni a problémákat a projekt során. Az egyik legfontosabb szempont a nyelvi készségek 

ellenőrzése a résztvevő partnerszervezetek személyzeténél, akár egy SKYPE meeting angol nyelven 
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is adhat tájékoztatást a személyzet angol nyelvtudásáról. A nyelvtudás hiánya még mindig számos 

európai projektben probléma, ami komoly gondokat okozhat a projekt időtartama alatt. 

A második fontos tanács, hogy ellenőrizni kell az infrastruktúrát a TOI-TOI-TOI értékelési eszközei 

mellett. Még mindig sok KKV kevés alkalmazottal próbál szerepelni oktatási partnerként az európai 

projektekben, a szükséges infrastruktúra vagy az alapvető szemináriumi termek nélkül. Ezért 

rendkívül fontos az oktatási infrastruktúra és a személyzet ellenőrzése. Sok intézmény megpróbálja 

az embereket “szabadúszóként” foglalkoztatni vagy csak a projektekre és a kalkulált projektekre 

kétes, külső szerveken keresztül, amelyek nem engedélyezettek az Erasmus programban. Szóval a 

TOI-TOI-TOI csapat azt javasolja, hogy az összes résztvevő alkalmazott munkaszerződését össze 

kell gyűjteni, mielőtt aláírják a partneri szerződést, és az első támogatói részletet átutalják az érintett 

intézménynek. 

Ebben a tekintetben nagyon fontos beszélni az adott projekt finanszírozási iránymutatásairól, 

ismertetni a részleteket a finanszírozásról, a félreértések és a vélemény különbségek elkerülése 

érdekében. Nagyon hasznos lenne egy rövid költségvetési áttekintés készítése is, és a megfelelő 

finanszírozási szabályokról való beszélgetés. Az Erasmus programra vonatkozó hivatalos 

programfüzet minden évben frissül és tartalmaz minden lényeges információt (lásd: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en). 

 

4) Projekt utáni stratégiák megtervezése 

Az utolsó lépés a projekt konzorciumok stratégiai tervezése, a stratégiák definiálásával lehet 

előmozdítani a projekteket és a termékek eredményeit. Röviden át kell gondolni az időtartamot a 

projekt befejezése után, mielőtt elkezdjük azt. Ebben a tekintetben a projekt terjesztése és 

marketingje kulcsfontosságú tényezők a projekt stratégiák elősegítésében. 

Egyik fő lépés, hogy a partnereket meg kell kérnünk, hogy mutassák be saját stratégiájukat és a 

lehetőségeiket, a projekt termékek és eredmények közép- és hosszú távú felhasználási lehetőségeit. 

A TOI-TOI-TOI értékelési eszközök hasznos információkat tartalmaznak a partnerek kompetenciáinak 

terjesztéséről. Mégis az eszközök alkalmazása mellett jó megkérdezni a partnereket a lehetséges 

stratégiákról. Hasznos a tervezett hatás strukturálása a különböző célcsoportok, földrajzi területek és 

a szintek szerint, amelyek illeszkednek a kérdésekhez a javasolt dokumentumokban. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
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A post projekt stratégiák és forgatókönyvek részletes tervezése segít egy részletes áttekintésben, a 

projekt hatásába való betekintésben, és a fenntarthatóságában, valamint segítenek a koordinátorok 

értékelésében a projekt időtartama alatt. Végül minden nemzeti iroda aktívan támogatja a 

koordinátorokat az eredmények terjesztésében, és biztosítja az Erasmus projektek hosszú távú 

hatását. Rendszeresen rendeznek workshopokat a projekthatások és a kiadványok, további 

dokumentumok közzétételére, amelyek segítik a koordinátorokat az információ terjesztésben és a 

projekt eredményeinek felhasználásában. 
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TOI TOI TOI Irányelvek: 

Az alábbi ábra (16. ábra) összefoglalja az alapvető lépéseket a projekt konzorciumok stratégiai 

tervezésében. Minden rész dinamikus folyamat, következetesen kell értékelni. Ez a részletes 

előkészítés segít abban, hogy egy jól felépített projektet sikerüljön fejleszteni, amely az azonosított 

célcsoport igényeinek megfelel, és amely biztosítja a maximális szintű hatást különböző földrajzi 

(regionális, nemzeti, európai) és időbeli (rövid, közép és hosszú távú) szempontok szerint. 

 

 

16. ábra: TOI TOI TOI Irányelvek 

Products – Termékek: konkrét termékek, nincsenek meggondolatlan ötletek, részletes leírások, használhatóság 
Need – Szükségletek: szükségletek ellenőrzése, partnerországok ellenőrzése, termékek adaptálása 

Partners – Partnerek: érjék el a szükséges szintet, előzetes ellenőrzés, személyes kapcsolat, projekttervezésbe való bevonás 
Impact – Hatás: projektírás előtt tervezés, partnerek aktív bevonása, a jövőbeli forgatókönyvek tervezése 

•partners have to fit to the 
needs 

•pre check 
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writing 

• active involvement of 
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• concrete planning of 
future scenarios 

• check the needs 

• check partner countries 

• adapt the products, if 
needed 

•  concrete products 

•  no  unconsidered ideas 

•  detailed description 

•usability  

products needs 

partners impact 



 

48 

TOI TOI TOI Irányelvek 

5. BEST PRACTICE – JÓGYAKORLAT PÉLDÁK 

A “TOI TOI TOI Irányelvek” utolsó részének célja négy példa bemutatása a fenntartható és hatás 

orientált uniós projektekből. A példákat a korábbi nagy számú projektek közül választották ki, a 

Leonardo de Vinci programból, és ezek képviselik a különböző tevékenységeket és intézkedéseket 

európai szinten. Minden fejlesztési partner választ egy projektet, bemutatja azt részletesen és végül 

megvitatja az okokat és a jellemzőket a fenntarthatóság és hatásosság érdekében  

A kiadvány tervezése alatt, a projekt csapat meghatározott néhány ”hard” tényezőt - mint sarokkövet -

. Az elsőnek kiválasztott projekteket kellett elemezni a Leonardo da Vinci program keretében. A 

német partner volt felelős a sikeres Pilot-Projektért, továbbá azért, hogy az LdV programon belül 

megmutassák azok sokszínűségét és felhívják a figyelmet “a kereteken kívüli gondolkodás” 

innovációtranszfer-projektekre, amelyekre a TOI TOI TOI munka fókuszál. 

Továbbá elengedhetetlen volt egy “fenntartható” LdV-projekt kiválasztása. Először a fenntarthatóság 

fogalmát kellett részletesen kifejteni. Az osztrák, a német és a magyar 2007-2011 közötti 

innovációtranszfer-projekt elemzések bemutatták, hogy a projekt eredményeket nagy arányban nem 

használták a támogatási időszak hivatalos vége után. Sok esetben a termékekkel kapcsolatos 

dokumentumok és az eredmények eltűntek, és bizonyos esetekben nagyon bonyolult a 

projekttevékenységet igazoló dokumentumok megtalálása a weben. A projekt csapat egyetért abban, 

hogy be kell mutatni azokat a projekteket, amelyek eredményeit használják, akár eredetileg, akár 

módosítva azokat. Az ok, amiért a projekt csapat csak egy-egy fő jellemzőt használt a legjobb 

gyakorlat kiválasztásában az, hogy a minőségi és mennyiségi elemzések rámutattak arra, hogy 

számos projekt eredményét nem használják, miután azok véget értek. 

A következő négy projekt a sikeres Leonardo da Vinci programok közül való, amelyekből fejlett, 

fenntartható eredményeket és sikeres termékeket használnak számos európai országban. 
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5.1 europass+  

Lena Schmitz / Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bbF-BB) gGmbH 

 

 

 

 

Projekt Címe: europass+ - an online support instrument for the Europass-CV europass+ -egy 

online támogatási eszköz az Europass-CV-hez 

Időtartam: 2006. október 1. – 2008. szeptember. 30. 

Projekt Száma: D/06/B/P/PP-146490 

Ország: Germany 

Project Koordinátor: Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH 

(Research Institute for Vocational Education and Training) Rollnerstraße 14 

D-90408 Nürnberg 

 

The Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bbF-BB), a Szakoktatási és Szakképzési Intézet egy 

nonprofit, korlátolt felelősségű társaság, amely a Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V 

tulajdonában van, és egy oktatási központot üzemeltet a bajor gazdaság képviselőivel. 

Az f-bbF-BB egy széles portfólió kutatáson és fejlesztési projekten dolgozik a szakképzésben és az 

oktatásban regionális nemzeti, és nemzetközi szinten egyaránt. A legtöbb projektet 

együttműködésben végzik a kereskedelmi, ipari és kézműves vállalkozásokkal, más kutató 

intézetekkel, szakképzési intézményekkel vagy szakmai oktatást nyújtó intézményekkel. Számos 

projekt munkába a f-bbF-BB bevonja a regionális vállalkozásokat, különösen a KKV-kat. 
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Az f-bbF-BB által elvégzett feladatok közé tartoznak az alapvető kutatások, és a szakoktatási és 

szakképzési vizsgálatok mellett, az esettanulmányok designja, az empirikus felmérések úgy, mint a 

tudományos projektek értékelése. Elsődleges kutatási területek a szervezetek új formáinak 

kapcsolataira, új tanácsadási fogalmak fejlesztésére a szakképzésben és új médiák és módszerek 

fejlesztésére fókuszálnak. Ezek mellett f-bbF-BB vizsgálja az EQF és az ECEVET–t támogató 

eszközök végrehajtását, ők azok, akik részt vesznek a politikában, munkahelyi képzéseken az 

európai oktatási térségben. 

Körülbelül 50 tudós jelenleg is dolgozik a f-bbF-BB-ben. Ez egy interdiszciplináris tudományos 

személyzet, különböző területeken, többek között a társadalmi, gazdasági, foglalkozási és szakmai 

oktatási területeken. A nagy tapasztalatával és humán erőforrás szakértelmével az f-bbF-BB 

sikeresen végrehajtja a feladatokat, és széles körben publikálja a releváns eredményeket különböző 

formákban (lásd pl. saját könyvsorozat a Wirtschaft und Weiterbildung). 

Különösen a f-bbF-BB kompetenciák területén a szakképzésben, a képzések megtervezésében, 

médiákban és módszertanban, oktatásban és továbbképzésben, képzési tanácsadásban, 

európaizálódásban, internacionalizálódásban a szakoktatásban és a szakképzésben. 

A projekt finanszírozásának fő forrásai nemzeti és európai harmadik felek. Az ajánlatkérők és a 

partnerek magukban foglalják a vállalkozásokat, szövetségeket, minisztériumokat, például az Oktatási 

Minisztériumot, a Kutatási, a Gazdasági, Munkaügyi minisztériumot és az Európai Bizottságot. Az 

intézet nonprofit jellege miatt a projekt pénzügyi és operatív menedzsmentje a maximális átláthatóság 

elvét követi. A minőségirányítási rendszer szerint az ISO 9001:2008 minősítéssel, a pénzügyi és 

működési menedzsment minden lépése bármikor nyomon követhető. 

Az elmúlt években, az f-bbF-BB tapasztalatokat szerzett az indításban, a coaching-ban az innovatív 

képzési intézkedések feltárásában, és az eszközök megvizsgálásában. Ráadásul szilárd 

szakértelemmel rendelkezik a tudományos elemzések elvégzésében, az igények felmérésében a 

tanulási folyamathoz, a tudományos coaching kísérleti vizsgálatokhoz a projektekben és az e-

learningek-ben, csakúgy, mint a program értékelésében. 

Az f-bbF-BB kulcsfontosságú tevékenységei: a kísérleti projektek végrehajtása, tanulmányok 

lefolytatása, tudományos vizsgálatok, az új elképzelésekre vonatkozó képzési tanácsadások, 

szakoktatás és szakképzés, értékelési és tudományos coachingok, konferenciák szervezése és 

workshopok szervezése mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. 
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Partnerek: 

A partnerség többek között magában foglalja a képzési központokat, a kutatási intézményeket, a 

munkáltatók képviselőit, a szakszervezeteket és a nemzeti szervezeteket, amely garantálja, hogy a 

kifejlesztett eszköz megfeleljen a fiatalok igényeinek és segít számukra egy informatív európai 

önéletrajz elkészítésében. 

VET-rendelkezés és VET-kutatás: 

 afpa - association nationale pour la formation professionelle des adultes (FR) 

 Fundación Tripartita (ES) 

 TNOIK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (PL) 

 VOX Voksenopplæringsinstituttet (NO) 

Munkaadók szövetsége: 

 EEF West Midlands, Engineering Employers Federation (UK) 

 MEDEF Franche Comté (FR) 

Szakszervezetek: 

 cfe/cgc – Union Regional de Franche-Comté (FR) 

 CFDT (FR) 

 Solidarnosc (PL) 

 TGWU – Transport and General Workers Union (UK) 

SME: 

 Widney UK Limited (UK) 

 

A projekt leírása:  

A Koppenhágai Folyamat és az egész életen át tartó tanulási program előmozdítása növekvő 

érdeklődéshez vezetett európai szinten, a tanulási eredmények átláthatóságában. Az Europass-ban, 

hét európai ország tanulási szakértője vesz részt, akik kifejlesztettek egy online eszközt, hogy 

támogassák a gyakornokokat az informálisan megszerzett tudás dokumentálásában. 

Az Europass kerete 2005-ben lehetővé tette, hogy az európai polgárok képezhessék magukat és a 

kompetenciák átláthatóak lettek Európa szerte. A fő eszköz ennek elérésében egy Europass 

önéletrajz, ami összekapcsolható egyéb Europass dokumentumokkal, úgy, mint a nyelvi útlevéllel, 

mobilitással, oklevél melléklettel és bizonyítvány-kiegészítővel. Azon fiatalok részére, akik 
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lehetőséget kaptak, hogy tapasztalatokat szerezzenek egy másik oktatási rendszerben az oktatásuk 

és a képzésük alatt, fontos hatáskörük pontos és informális dokumentálása. 

Az Europass nyelvi útmutatót használók segítséget kapnak, hogy önállóan meg tudják ítélni a 

jelenlegi nyelvi szintüket. Ezzel szemben a fiatalok kevés támogatást kapnak az Europass 

önéletrajzuk dokumentálásban. A változások ellenére az európai országok nem jutottak 

megegyezésre a közös nyelv kérdésében. A fiatalok gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy a 

kompetenciák mekkora hányadát tudják megszerezni a formális oktatási projekteken kívül, és ezért 

mennyire fontosak a kiegészítő információk a kiegészítő igazolások és bizonyítványok. 

Az Europass+ célja, hogy támogassa a fiatalokat, hogy ismereteket szerezzenek, és így ez 

összhangban van az Európai szakoktatási és szakképzési politika stratégiai céljaival és hozzájárul, 

hogy használható tudást szerezzenek, függetlenül attól, hogy hol és hogyan tanultak. 

 

17. ábra: A projekt weboldalának pillanatképe 

 

A termékek leírása:  

Az Europass+ elsődleges célja, hogy lehetővé tegye a fiatal felhasználók számára, hogy átfogóan, 

gyorsan és önállóan rögzítsék az informális módon szerzett kompetenciákat írásban és olyan 

formában, amit egész Európában megértenek. Támogatási eszközöket fejlesztettek ki, ezek az 

alábbiak: 
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 tartalmaz egy kibővített online támogatási rendszert az Europass CV és/vagy ez hozzáférhető a 

nemzeti platformokon 

 lehetővé teszi, hogy lényegesen több, informálisan megszerzett kompetencia dokumentálható 

legyen a megfelelő alkategóriákon, példákon és javaslatokon keresztül 

 bemutatja a kompetencia szintekkel kapcsolatban az European Qualification Framework–t (EQF), 

és 

 azoknak az embereknek is megfelelő, akik nem rendelkeznek jártassággal a digitális világban 

 

A projekt vége utáni helyzet: 

Az Europass+ projektet egy másik LdV projekt követte, az “Europass+ 2”. Itt az eszközök 

alkalmazkodnak a speciális igényekhez és a fiatal felhasználók igényeihez. 

A “Stiftung Warentest” nemrég véget ért és lefolytatták az online eszközök értékelését. A jelentés 

még bizalmas, de eddig 4500 ember használta az Europasst online, 120-an közülük 2015-ben. 

 

A projekt fenntarthatóságát segítő kritériumok: 

Két kritérium alapvető feltétele a fenntarthatóságnak: Első a team munka alapja, a kölcsönös bizalom, 

a partnerek többsége már ismerte egymást. Másodszor, a téma már kapcsolódik sok felhasználóhoz: 

Az informális tanulás fontos európai téma lett, ugyanakkor az Europass jól ismert. Az Europass 

közvetlenül került felosztásra és kiajánlásra valamennyi Europass felhasználónak. 
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5.2 TAKE TECH 

Rainer Schabereiter / Donau Universität Krems 

 

 

 

Projekt Címe: TAKE TECH - www.take-tech.eu  

 

Időtartam: 2011. október 1 – 2013. szeptember 30. 

Projekt Száma: LLP-LDV-TOI-11-AT-0004 

Ország: Ausztria 

Projekt koordinátor: Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH SFG 

(Styrian Business Promotion Agency SFG) Nikolaiplatz 2 A-8020 Graz 

 

Projekt bemutatása: 

A TAKE TECH egy LdV/Tol projekt, egy osztrák intézmény koordinálja, az SFG, amelyik egy 

regionális üzletet elősegítő ügynökség az ország déli részén. A stájer regionális kormány nevében az 

SFG-t ki kellett dolgozni és végrehajtani a regionális kezdeményezést, 2009-ben elnevezték “TAKE 

TECH”-nek, két évvel ezelőtt pedig egy azonos nevű projektet indítottak el. A regionális 

kezdeményezés és az LdV/ToI projekt hátterében fiatal, műszaki területeken szakképzett 

munkaerőhiány áll Ausztriában és más európai országokban. 

Általában a TAKE TECH módszertan célja a fiatalok figyelmének felkeltése a szakmai gyakorlat 

területén, amit a csatlakozó iskolákra és vállalatokra alapoznak. Ebben a tekintetben SFG belekezdett 

néhány tevékenységbe és egy strukturált keresőbe az iskolai önkormányzatok, kamarák, ipar és 

különösen a középiskolák és a vállalatok között regionális szinten, hogy a lehető legkönnyebben 

http://www.take-tech.eu/
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összekapcsolja a különböző feleket. Több szemináriumot, workshopot, stb. rendeztek, hogy 

összekapcsolják a gazdaságot és az oktatást. 2009-től az éves “Action Week”-ek alatt novemberben 

több száz tanuló tett látogatást regionális társaságoknál, amelyek innovatív és fiatalorientált módon 

mutatták be magukat. 

Az LdV/ToI projekt TAKE TECH Európa szerte elterjesztette a projekt módszereket és 

továbbfejlesztette a TAKE TECH módszert, a nevelési eszközök és kézikönyvek fejlesztésével. A 

szisztematikus partnerkeresőt különösen arra használták, hogy felhívják a figyelmet a technikai 

problémákra a fiatalok körében, az iskolai látogatásokon keresztül. A regionális kezdeményezés 

szerint, egy részről a fiatalok figyelmét kéne felkelteni a műszaki szakmák iránt ezekkel a 

látogatásokkal, más részről pedig a vállalatok meg tudják ismertetni magukat a jövőbeli 

munkatársaikkal és elkerülhetik a lehetséges fiatal szakképzett munkaerő-hiányt. Összesen mintegy 

4 000 tanuló, több mint 150 vállalatot látogatott meg az LdV/ToI projekt kísérleti szakaszában (lásd 

ADAM adatbázis, projekt weblap). 

A projekt struktúrák követték az LdV/ToI projektek közös felépítését és négy alapvető lépésből álltak. 

Az első lépés célja a gyakori intézkedések elemzése, a fiatalok tudatosságának növelése a műszaki 

szakmákban minden résztvevő országban. A második rész ezen megállapítások adaptálásáról szólt, 

hogy ki tudjanak fejleszteni két különböző kézikönyvet: a “TAKE TECH for scools”-t és a “ TAKE 

TECH for companies”-t ,és elkészíteni egy rövid filmet a módszerről (lásd: http://www.take-

tech.eu/index.php/en/download-area). Az innováció-transzferre a „Train the Trainer” tanfolyamon 

került sor, minden partnerországgal, akik megkapták mind a kettő kézikönyvet, mind néhány további 

anyagot saját polgáraik képzésére. Végül minden projekt partner szervezet lefolytatta és értékelte a 

nemzeti tanfolyamokat a TAKE TECH módszertana szerint. 

 

3. ábra: www.take-tech.eu weboldala (2016. július 21.) 

http://www.take-tech.eu/index.php/en/download-area
http://www.take-tech.eu/index.php/en/download-area
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A projekt konzorciuma hét európai intézmény interdiszciplináris csoportja, amelyek minden szükséges 

szervezetet képviselnek a TAKE TECH elvégzéséhez (lásd ADAM adatbázis projekt weblap). 

Ipar és üzlet: 

- SFG – Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (Austria / coordinator) 

- Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del 

Veneto – Unioncamere del Veneto (Italy) 

- Chamber of Commerce and Industry of Dobrich -промишлена палата (Bulgaria) 

- Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (Hungary) 

Oktatás és ifjúság: 

- Sihtasutus Junior Achievement Eesti (Estonia) 

- Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft (Austria) 

- ΚΟΙSOCIAL YOUTH DEVELOPMENT - ΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ (Greece) 

 

A termékek bemutatása: 

A projekt sok különböző termék eredményt generált, amelyek ingyen letölthetők a weblapról - 

www.take-tech.eu. A számos terjesztési anyag mellett, vannak bizonyos termékek, amelyek 

relevánsak a tartalom szempontjából. 

a) TAKE TECH –általános projekt információk 

Letöltés:  

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE 

Ez a füzet alapdokumentum a TAKE TECH használatához és annak különböző eszközeihez. 

Magában foglal fontos információkat a TAKE TECH-re és annak hátterére, fejlesztésére, céljaira, 

célkitűzéseire vonatkozóan. Bemutatja a lehetőségeket az iskoláknak és a cégeknek, mint a 

leginkább érintett célcsoportoknak. Végül bemutatja magát az LdV/ToI projektet. Így ez a kiadvány 

használható lesz a projekt marketinghez és TAKE TECH módszer általános terjesztéséhez más 

európai országokban is. 

http://www.take-tech.eu/
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE
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19. ábra: A TAKE-TECH tartalomjegyzéke – Általános leírás 

 

b) TAKE TECH – Kézikönyv iskoláknak:  

 

20. ábra: Iskolák számára készített TAKE-TECH kézikönyv címlapja 
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Letöltés: 

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE 

Az általános információk mellett a TAKE TECH módszertan, a kézikönyvben tartalmaz hasznos 

információkat a tanárok számára is arra vonatkozóan, hogyan tervezzék meg a céglátogatást 

szakmai és fenntartható módon, és hogyan ágyazzák be a különböző tárgyak tartalmát az oktatási 

folyamatba. Ebben a tekintetben a kézikönyv néhány tervezési eszközt és ellenőrző listát is bemutat a 

tanároknak. Továbbá ismertet néhány gyakorlatot és tevékenységet az iskolai gyakorlati órákhoz, 

hogy a diákokat a legjobb módon készítsék fel. Sablonokat a szülőknek és sok egyéb igazoló 

dokumentumot is tartalmaz a kiadvány. Az utólagos értékelés nagyon fontos, hogy biztosítható legyen 

minden információ és a kiadvány mutasson néhány lehetséges utat a céglátogatások rövid és 

középtávú utóértékelésére. Minden gyakorlat és tevékenység világosan leírt és az elrendezése 

szabványosított. Az iskoláknak készült TAKE TECH kézikönyv egy nagyon hasznos „eszköztárat” is 

bemutat, ami segít a tanároknak a szervezésben, az előkészületekben, a kivitelezésben, és a 

céglátogatások profi utóértékelésében. A kézikönyv elérhető Angliában, Németországban, 

Bulgáriában, Észtországban, Magyarországon, Olaszországban, és Görögországban. 

c) TAKE TECH – Kézikönyv vállalkozások számára: 

Letöltés:  

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE 

Ez a második TAKE TECH kézikönyv különbözik az elsőtől a szókincs szempontjából és tartalmában, 

mivel ennek célja a cégek elérése. Két fő részre osztható, egy elméletire és egy gyakorlatira. Ez 

szintén elérhető angol, német, bolgár, észt, magyar olasz és görög nyelven. 

 

Az elméleti rész bemutatja a TAKE TECH módszertanát, a vállalatoknak nyújtott szolgáltatásokat és 

néhány általános információt a tervezéshez, a céglátogatáshoz különböző korú tanulók körében. 

Ebben az esetben megválaszolnak néhány olyan alapvető kérdést, amelyet a vállalatoknál a felelős 

alkalmazott feltehet magának, mielőtt meghívja a diákokat a céglátogatásra. Továbbá ez a fejezet 

magába foglal egy nagyon egyszerű, de hasznos sematikus „dramaturgiát”, ami bemutatja, hogyan 

kell lefolytatni egy-egy céglátogatást és végül bemutatja ezt egy példán keresztül is. 

A gyakorlati részben bemutatja a módszereket és az iránymutatásokat, amelyeket figyelembe kell 

venni a fiatalok figyelme érdekében. Miután néhány alapvető információt ismertetett a tanulók 

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE
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típusáról, rámutat a tanulók aktivitásának fontosságára, és biztosít néhány dokumentumot az 

előkészületekhez és a látogatások utóértékeléséhez. A gyakorlati rész gyakorlati feladatokat is ad, 

amelyeket a céglátogatások során el lehet végezni a diákokkal. Mindegyiket részletesen bemutatja a 

szükséges időtartammal és anyagokkal stb. Így a vállalat úgy tudja használni ezt a kézikönyvet, mint 

egy “eszköztárat”, a tervezéshez és a fiatalok látogatásának megvalósításához. Végül a TAKE TECH 

vállalatoknak szóló kézikönyve biztosít üres tervezési-sémákat és további űrlapokat gyakorlati 

használatra. 

 

A jelenlegi helyzet a projekt vége után: 

A TAKE TECH LdV/Toi projekt hivatalos vége után a kezdeményezés nagyon sikeres módon 

folytatódott. Az European elnyerte a legjobb gyakorlati projekt címet az Osztrák Nemzeti irodánál 

OeAD Gmb. által. Továbbá az Európai Bizottság úgy nevezte meg, mint a legjobb gyakorlati projektet, 

és a “Directorate General for Education and Culture” úgy írta le, mint egy “sikertörténetet” (interjú 

Susanne Reiberrel / SFG). 

Azonban Bécs és Brüsszel megnyerése nem az utolsó lépése volt a TAKE TECH projektnek, 

eredményeit felhasználták európai projektekben, hogy erősítsék a regionális tevékenységeket és a 

TAKE TECH-et még mindig használja az SFG és 2017-ben folytatják (lásd: 

https://www.sfg.at/cms/2743/Take_Tech/). Ez egy fix része az SFG portfóliójának és számos stájer 

iskolának és a vállalatok évről évre egyre több különböző tevékenységet használnak fel úgy, mint a 

szemináriumok előkészítése, hálózati események vagy útmutatások. 

 

https://www.sfg.at/cms/2743/Take_Tech/
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21. ábra: A TAKE-TECH Facebook oldala Stájerországban 

A TAKE TECH bemutatásra került számos helyi és regionális médiában és Stájerország regionális 

kormánya támogatta. Az elmúlt néhány évben a középiskolai tanárok sok helyi céggel ismerkedtek 

meg. Ezenkívül, a Facebook közösségi használata több fiatalt vonzott (21. ábra; 

https://www.facebook.com/SFG.TakeTech/ ). 

Végül a szlovák kereskedelmi kamara megpróbált létrehozni egy projektet a “TAKE TECH II” –t, mint 

“Stratégiai Partnerséget” az új oktatási, ifjúsági és sport Erasmus+ európai programban. Sajnos a 

javaslat a nemzeti értékelési eljárás során megbukott, de a vezető partner Szlovákia a következő 

évben újra meg szeretné próbálni (Interjú Susanne Reiber / SFG). Szóval a TAKE TECH még mindig 

aktív európai szinten annak ellenére, hogy az LdV/ToI projekt 2013. szeptemberében befejeződött. 

 

Becslések a projekt fenntarthatóságának kritériumairól: 

A TAKE TECH egy jó példa a már meglévő kezdeményezések kiterjesztésére és átvitelére regionális 

szintről egy európai szintre az európai finanszírozási programok felhasználásával. A fő oka annak, 

hogy ez egy fenntartható projekt lett, hogy az SFG-vel, mint koordináló intézménnyel alaposan 

https://www.facebook.com/SFG.TakeTech/
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megvizsgálták a lehetséges projekt utáni stratégiákat a tervezési fázisban. A projekt csapat egy 

meglévő struktúrát tud használni az európai szintű szinergiák létrehozására. Ez a projekt kiemeli az 

abszolút szükséges ellenőrzések, és a lehetséges utólagos ellenőrzések forgatókönyvét az európai 

projektek megkezdése előtt. A regionális kezdeményezett TAKE TECH, körülbelül két évig létezett, 

mielőtt az SFG elkezdte az LdV/ToI projekt tervezését. 

Közvetlenül a projekt végét követően, az SFG különösen jól tudta használni az anyagokat a regionális 

tevékenységek fejlesztésében és a szereplőkhöz való eljuttatásában nemzeti és európai szinten. Ez 

volt az oka annak, hogy a szlovák kereskedelmi kamara tervezte projekt, a “TAKE TECH II” sajnos 

megbukott a nemzeti értékelésen Szlovákiában. De néhány más országban működő hivatalos 

szervezet a projekt végét követően felvette a kapcsolatot a koordinátorokkal, mert szerettek volna 

felhasználni néhány részt saját hálózatukhoz (interjú Susanne Reiber). 

TAKE TECH-et még mindig használják Stájerországban, mintegy 2 400 fiatal 80 vállalatot keresett fel, 

körülbelül 130 különböző vállalati látogatás keretén belül (SFG Website, 2016), és a szlovák 

kereskedelmi kamara elhatározta, hogy ad egy második esélyt az Erasmus+ programnak. 
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5.3 INTERCULTURAL MEDICAL COMMUNICATION IN EUROPE – 

IMED-COMM-EU (Interkulturális Egészségügyi Kommunikáció 

Európában) 

Snezana Jovanova-Mitkovska / University “Goce Delcev” Stip 

Jadranka Runceva / University “Goce Delcev” Stip 

Nikola Smilkov / University “Goce Delcev” Stip 

Olivera Pasterk / external translator University “Goce Delcev” Stip 

 

 

Projekt címe: Interkulturelle medizinische Kommunikation in Europa - Interkulturális Egészségügyi 

Kommunikáció Európában - http://www.imed-komm.eu/ 

 

Időtartam: 2012. október 2. – 2014. szeptember 30. 

 

Projekt Száma: DE/12/LLP-LdV/TOI/147501 

 

Ország: Németország 

 

Projekt koordinátor: IIK- Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V.  

IIC Institute for Intercultural Communication e.V. Johann Sebastian Bach Platz 7 

D-91522 Ansbach  

 

A projekt bemutatása: 

Az Interkulturális Kommunikációs Intézet (IIC) célja, hogy előmozdítsa a nemzetközi tudományos, 

kulturális, és gazdasági együttműködést a nyelvtanárok, a diákok, a szakképzett alkalmazottak, a 

kézművesség, a kereskedelem, a szociális szektor és a turizmus között. A szolgáltatások más 

http://www.imed-komm.eu/
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kedvezményezettjei közé tartoznak a tudósok és valamennyi érdekelt fél Európán kívül és belül. Az 

IIC német kurzusok széles választékát kínálja fel úgy, mint integrációs és orientációs kurzusok. 

További intézkedések a hazatelepülésre, kurzusokat nőknek, A1-, A2-, B2 és C1 szint, VET-orientált 

nyelvi kurzusok, stb. Ezen kívül speciális német tanfolyamokat kínál a külföldi orvosoknak, nyári 

kurzusokat a külföldi diákoknak, nyelvi kurzusokat, TestDaF előkészítő tanfolyamokat és DaZ nyelvi 

szintet javító kurzust a nem német diákoknak, valamint üzletembereknek és nemzetközi projektekkel 

összefüggésben szakma-specifikus tanfolyamokat. Vizsgálatokat folytat különböző szinteken a közös 

európai keretrendszerek szintjén és az ECL-vizsgák stb. szintjén és még az orvostudomány és az 

egészségügyi ellátás területén is. 

Az LdV/ToI program keretein belül az Európai Bizottság, az Interkulturális Kommunikációs Intézet 

(settled in Ansbach, Berlin, Jena, Erfurt), mint a projekt koordinátora továbbfejlesztette a projektet, 

“Interkulturelle medizinische Kommunikation in Europa - Interkulturális Orvosi Kommunikáció 

Európában” bolgár, cseh, magyar és szlovák partnereivel. 

Partnerek: 

- Institute for Intercultural Communication e.V. (Coordinator / Germany) 

- Medical University Varna (Bulgaria) 

- Institute for Linguistic and Intercultural Communication GmbH (Slovakia) 

- South Bohemian University Ceské Budejovice (Czech Republic) 

- University Pécs (Hungary)  
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22.ábra: www.imed-comm.eu Projekt weboldal (2016. július 21.) 

A program célkitűzései: alkotás, rendszerezés, modernizálás, tesztelés, korrekció, javítás és 

fenntartható használata modern terjesztése, újítás, nyelvi tananyagok, vizsgálati és tanúsítási 

technikák (ECL) a kultúrák közötti szakmai nyelvi kommunikációhoz a külföldi orvosoknak és 

egészségügyi szakembereknek a konzorcium országaiban, valamint más európai tagállamokban. 

Évek óta erősen ingadozott minden európai országban az egészségügyi személyzet nagysága. 

Bizonyos esetekben úgynevezett “orvos-migrációról” beszélhetünk. Annak érdekében, hogy 

jóváhagyják, hogy más országokban dolgozzanak, kell bizonyos okleveles nyelvtudás. Az általános 

nyelvtanfolyamok közös nyelvi készségeket ajánlanak anélkül, hogy fókuszálnának bizonyos orvosi 

kritériumokra (orvosi nyelv). A projekt megfelel az európai igényeknek. A projekt célcsoportjai: 

orvosok, orvosi kar, klinikák, oktatási központok, stb. A projekt után úgy tervezték, hogy a 

célcsoportok jobban ki tudják használni az adott lehetőségeket az európai kommunikációs és a 

határokon átnyúló munkákban, az EU tagállamokban. 

Első lépésként a partnerországok hasonló projektjeit, a már meglévő anyagokat és egyéb a 

transzferprojektekben kifejlesztett anyagokat vizsgálták meg. A kutatás alapján szükség van elemzési 

és tanítási tapasztalatokra, a projekt partnerek és koordinátorok kifejlesztettek egy modern, innovatív, 

befogadó nyelvtanulási segédanyagot, valamint vizsgálati és tanúsítási technikákat (ECL) a kultúrák 

közötti szakmai nyelvi kommunikációhoz, a külföldi orvosoknak és egészségügyi szakembereknek a 
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konzorciumból (D, BG, HU, CZ, SK), valamint az Európai Unió más tagállamaiból. Készítettek egy 

weboldalt, mint a tanárok és tanulók kézikönyvét Németországban, Bulgáriában, Magyarországban, 

Szlovákiában és Csehországban. A legfontosabb darabok gyakorlatiak, a moduláris képzések 

teljesen komplex online és offline gyakorlatokat tartalmaznak az orvosi kommunikációhoz és a 

modern turizmus orvosi szempontjaihoz. 

A tanfolyamok általában tartalmazzák a következő részeket: (programozott) öntanuló gyakorlatok, a 

jelen szakaszra gyakorlatok, szószedetek, kézikönyvek az oktatóknak és a tanulóknak. 

A kurzusokat (11 kurzuson, mint lényegi terméken mintegy 1.800 órát dolgoztak) kiegészítették 

önkitöltős tesztek és vetélkedők, podcastok/videocastok, blogok és WIKI-k, amelyek szintén 

ingyenesek. A portálnak szintén vannak példái Európa szerte elismert vizsgálatokra az orvosi 

kommunikációhoz, és további részletes információja a tanároknak és a diákoknak, amelyek 

megtalálhatók speciális szószedetekben / tanácsadásokban (online-enciklopédiák, szótárak, 

szószedetek) vagy további linkeken. 

A projekt 2012 októberében indult, és 2014 szeptemberében ért véget. Ez alatt az idő alatt a 

konzorciumnak öt projekt találkozója volt, az alábbi témakörökben: felhasználási és terjesztési 

eredmények, interkulturális tanulás, egész életen át tartó tanulás, nyitott és távoktatás, nyelvi 

tréningek, folyamatos képzések, ICT, felsőoktatás és esélyegyenlőség megvalósítását célul kitűző 

projekt. 

 

A termék bemutatása: 

Az IMED-COME-EU nyelvi projekt létrehozott öt összekapcsolt, komplex, kevert tanulási portált az 

interkulturális orvosi kommunikációhoz a külföldi orvosoknak és egészségügyi alkalmazottaknak 

Németországban, Bulgáriában, Magyarországon és Szlovákiában. Ennek része a projekt 11 átfogó 

kevert tanulási kurzusa, ahol a fejlesztések magukban foglalták a mindegy 1 800 órányi tananyagot, 

valamint sokféle tesztet az interkulturális orvosi kommunikációról. Az anyagokat megvizsgálták és 

optimalizálták a partnerországokban, de használatuk messze túlmutatott a partnerországokon. 

Később egyéb feladatokat adtak hozzá, az orvosi szempontú modern turizmusra koncentrálva. 

A modulokat fokozzák saját vizsgálatokkal, kvíz, podcastokkal/videocastokkal, blogokkal, valamint 

WIKI-kel, amelyek mindegyikéhez szabadon hozzá lehet férni az interneten. Ezeket a teszteket 



 

66 

TOI TOI TOI Irányelvek 

bármely partnerintézmény átveheti. A gyakorlat-orientált modulok egy olyan platformot nyújtanak az 

orvosoknak és a nővéreknek, amelyet használni tudnak az orvosi kommunikációban online és offline 

egyaránt. Továbbá, a jelentkezők elérhetik a példákat az ECL gyakorlati tesztekből. A tanárokat és 

diákokat orvosi lexikonok és kézikönyvek is segítik. A kimeneteket kiegészítették tanári 

útmutatásokkal. 

A nyelvtanfolyamok (programozott és nem programozott gyakorlatok a jelenlegi fázisokban) 

beágyazódtak a kijelölt helyeken (például nagyobb fotók) a külső weboldalakba. A modulokban 

különböző szövegeket és helyzeteket találhatunk, amelyek fontosak lehetnek a tanfolyamon 

résztvevőknek. Az elején kötelező feladatokon mennek keresztül, például speciális írott szövegeken, 

hogy illeszkedjenek a munkaköri leírásukhoz. A következő egy kvíz, ez iránymutatást ad a 

résztvevőknek, hogy milyen szakmai és nyelvi ismeretekkel rendelkeznek az adott területen. Ezután, 

a moduláris elv szerint a felhasználók eldönthetik, hogyan szeretnének haladni és melyik egységeken 

és kérdéseken szeretnének dolgozni. 

A tanfolyamok négy készséget céloznak meg: olvasás, hallgatás, írás, beszéd. Ez kihívást jelentő 

feladat, hogy fejlesszék ezeket a készségeket, nyelvtanulással a részvevők változatos hátterének 

köszönhetően és számos belső és külső tényezővel, különösen a tevékenységi terület által. 

A négy nyelvi készség fejlesztése szerint a fő cél a tanítási helyzetek sajátosságainak és az 

alkalmazott technikai eszközöknek a használata. A programozott gyakorlatokkal kapcsolatban vannak 

feladatok az olvasásra, a hallott szöveg megértésére és az ellenőrzött írásra. Az utolsó fázisban 

elsősorban a beszéd és a “szabad” írás fejlődik. A választott szókincs alapvetően meghatározza a 

kiválasztott szöveget, audio és video anyagokat, az írásbeli és szóbeli kommunikációhoz. A fő célok a 

nyelvi problémák kezelése, a szokásos orvosi kommunikáció szabályozása. 

További részletes információk találhatók tanároknak és diákoknak speciális szószedetekben/ 

útmutatókban orvosi nyelven (online kézikönyvek, szótárak, szószedetek, interkulturális 

kommunikációról szóló könyvek, stb.). 

 

A jelenlegi helyzet a projekt vége után: 

A projekt befejezése után, minden partner folytatta a nyelvi kurzusokat és körülbelül évente 700 

ember csatlakozott a kurzusokhoz a partnerországokban. Összességében több mint 200 000 
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felhasználó használja a weboldalt, több mint 10 millió látogatóval. Továbbá több mint 1 000 ember 

vett részt a terjesztési érvényesítési eseményeken. A terméket alkalmazták menekültek is. A legújabb 

fejlesztés, hogy a termékeket kiterjesztették és új modulokat hoztak létre. 

Hasonló a helyzet a partnerországokban. Számos országban IMED-COM nyelvtanfolyamokat 

kínálnak menekülteknek és ezt a platformot még mindig sok tanuló használja. A nagyszámú napi 

felhasználó az oldalon grafikusan is bemutatásra kerül: http://www.imed-komm.eu/stats/ .Users97fq: 

orvosok, kórházi személyzet, klinikák és oktatási központok, akik előnyt szereznek a projekt 

eredmények használatából. Eközben a tanfolyamot hozzáigazították és továbbfejlesztették más 

projektekhez (pl.: http://www.imed-komm.eu/kurs_gesundheitstourismus). 

 

Becslések a projekt fenntarthatóságának kritériumairól: 

A partnerek földrajzi eloszlása megmutatta, hogy a legtöbb partnerország a szomszédos országokból 

került ki, mint például Magyarország, Szlovákia, Cseh Köztársaság és Bulgária. A partnerek hosszú 

távon együttműködnek a képzésben és más EU-projektekben. 

Minden partner egy kiterjedt hálózatban tanít, kiterjedt oktatási anyagokkal dolgozik, modern 

berendezéssel és kiterjedt online közösséggel. Továbbá, saját weboldalaik vannak az állatorvosoknak 

- felnőtt oktatás és elkészített tananyag, oktatási anyagok és jártassak a kevert tanulás módszerében. 

Néhány ezek közül az ECL-ben szintén megtalálható. Nagyon fontosak a szakemberek az orvosi 

gyakorlatból és az orvosi hálózatok, amelyek közvetlenül részt vesznek a projektben. Végezetül, 

kiterjedt kutatások zajlottak a partnerországokban a projekttel kapcsolatban, annak bizonyítására, 

hogy biztosítsák azt, hogy a termék célja a célcsoportok valós igényeivel találkozzon. 

Hálózatok és multiplikátorok kulcsfontosságú szerepet játszottak a levelezés használatán keresztül, 

hírlevelekhez, információs eseményekhez, interjúkhoz, meetingekhez, workshopokhoz, 

konferenciákhoz, kiadványokhoz, stb. Minden partner elkötelezetten dolgozott, így minden az 

elvárásoknak megfelelően zajlott. A közvetlenül kapcsolatban álló személyek száma (pl. találkozókon 

és konferenciákon) több volt, mint 1 000 fő. A külföldi orvosok és egészségügyi személyzet a 

partnerszervezetek konzorciumaiban döntő szerepet játszottak a nyelvtanfolyamok felhasználásában, 

a célcsoportok elérésében és az új felhasználók elérésében. 

http://www.imed-komm.eu/stats/
http://www.imed-komm.eu/kurs_gesundheitstourismus
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Végezetül a projekt teljesen megfelelt az igényeknek a konkrét termék kidolgozásával. Az egységes 

módszertani-didaktikai koncepciót kifejlesztették, hogy összekösse az öt platformot. Ez a módszertani 

kialakítás biztosítja, hogy minden további kiegészítése a terméknek, betartsa a szabványt, ugyanúgy, 

mint az eredeti 11 tanfolyam. 

Minden egyes projekt bizonyos keresletre alapoz és ennek fedezése a fő termék fejlesztése, amelyik 

illeszkedik a célcsoportok igényeihez. Az IMED-COM-t a hiányzó orvosi nyelvtanfolyamok, 

tanfolyamok pótlására használták és egy hasznos eszköz kifejlesztésére, ami a projekt 

fenntarthatóságát eredményezte. 
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5.4 “3C for Sustainable Cities” – Technikák és módszerek az 

éghajlat változás adaptációhoz a városok számára 

 Eisingerné Balassa Boglárka / Széchenyi István Egyetem, Győr 

 

 

Projekt címe: Technikák és módszerek az éghajlatváltozás adaptációhoz a városok számára- 3C for 

Sustainable Cities, - www.3c-project.eu 

 

Időtartam: 2013. október 1. – 2015. szeptember 30. 

 

Projekt Száma: 2013-1-HU1-LEO05-09613 

 

Ország: Magyarország 

 

Projekt koordinátor: Budapest University of Technology and Economics  

Műegyetem rakpart. 3, HU-1111 Budapest 

 

 

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) kimondja, hogy az éghajlatváltozás enyhítése 

mellett a másik lehetőség megtanulni alkalmazkodni a változásokhoz és az ezzel járó szélsőséges 

hőmérséklet emelkedésekhez és extrém eseményekhez. Az IPCC jelentésében bemutatatott Közép- 

és Kelet-Európa és Délkelet-Európa (CEE-SEE) országaira irányuló előrejelzési klímaparaméterek 

azt mutatják, hogy egyre több és gyakoribb szélsőséges időjárási jelenséggel kell megbirkóznunk és 

ezért felül kell vizsgálni azt, hogy mennyi vízre van szükségünk és az emberek képességeit és 

felkészültségét is javítani kell. Ezen tények ellenére a városok problémái még mindig nem oldódtak 

meg. Az EEA tagországok az előkészületekben a nemzeti alkalmazkodási stratégiák kidolgozásában 

http://www.3c-project.eu/


 

70 

TOI TOI TOI Irányelvek 

és végrehajtásában különböző szinten állnak. A fejlesztés a megfigyelt hatások nagyságától és 

jellegétől, a jelenlegi és jövőbeli gyengeségek felmérésétől és az alkalmazkodási képességtől függ. 

Néhány cselekvést és intézkedést egyre inkább regionális és helyi szinteken hoznak meg (National 

Adaptation Strategies, EEA Website, 2012). 

A projekt konzorcium a Tempus Közalapítvány alatt alakult, két oktatási intézményből, egy regionális 

magáncégből, és két képviselőből állt, akik az országos települési vízi közműveknél dolgoztak. A 

projekt célja, hogy átadja az éghajlatváltozás adaptáció “know-how”-ját Magyarországnak és 

Romániának. Magában foglalja a módszertant/megközelítéseket a témaelemzésekhez, forgatókönyv 

készítési technikákhoz, LLL oktatási anyagokhoz és egy útmutatóhoz, a helyi kézikönyvhöz, ami a 

cseh DHI iroda számos projekt eredményén alapul. Továbbá elmagyarázza, hogy a települések 

hogyan tervezték enyhíteni a klímaváltozás hatásain és milyen cselekvéseket és intézkedéseket 

végeztek, hogy alkalmazkodni tudjanak a jelenségekhez. A projekt alapja a világszerte elfogadott 

legmodernebb ICCP ismerete. 

Partnerek: 

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Koordinátor / Magyarország) 

- Észak Dunántúli Vízmű Zrt. (Magyarország) 

- DHI a.s. (Cseh Köztársaság) 

- Technical University of Civil Engineering Bucharest (Románia)  

- S.C. Apa Nova Bucharest (Románia) 

- Magyar Vízközmű Szövetség (Magyarország) 

Románia és Magyarország messze elmaradt az alkalmazkodási és mérséklési tervtől, ez érvényes az 

oktatáson túl különösen a városi vízellátás területére. A projekt célja, hogy megoldást találjon a 

problémára a módszerek és a megoldások átadásával, bemutatja, hogy a lehetséges forgatókönyvek 

hogyan mentik meg a létet és a vagyont. Strukturált okleveles képzéseket és szemináriumokat 

szerveztek Magyarországon és Romániában, hogy a városi vízgazdálkodáshoz kapcsolódó 

intézmények és szervezetek vezetői között a sürgős kérdésekben ösztönözzék a fejlesztésre irányuló 

együttműködést az igények alapján. Az ötlet az, hogy megoldást nyújtsanak az éghajlatváltozás 

mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra, a szakértelem és felkészültség javításával, az 

ismerethiány városi szintű leküzdésével. 
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4 ábra: Projekt weboldal - „3C a fenntartható városoknak” (www.3c-project.eu; 2016. július 21.) 

 

A termékek bemutatása: 

A projekt szellemi termékeket nyújt az alkalmazottaknak, szakértőknek (oktatóknak): a városi 

területeken módszertani ismereteket ad a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, összpontosítva a 

vízellátásra, csatornázásra és városi vízelvezetőre. A feladatot követően, tanfolyamokat és a 

konzultációkat szerveztek a megszerzett tudás terjesztésére. Ezeket különböző nyelvű, testre szabott 

útmutatókkal támogatták. 

A projekt fő termékei: 

1. Kézikönyv az éghajlatváltozás adaptációhoz, a városi területeken 
2. A helyi döntéshozóknak és a vízi mérnököknek készülő kézikönyv 
3. Műszaki szeminárium az éghajlatváltozással összefüggő kérdések bevezetésére 
4. Tanulmány (gép analízis) 
5. Intenzív tréning és workshopok 
6. Nemzeti képzések (szakképzések, szakmai napok) 
7. Akkreditációs képzések és a Magyar Mérnöki Kamara általi képzések 
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A kézikönyvek, mint módszertani dokumentumok, beleértve a nemzetközi tapasztalatok áttekintését 

és a megoldásokat az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, részletes áttekintést nyújtanak az 

érintett témakörökben, a tananyagokban és oktatási segédanyagok fejlesztésében. 

A nagyszámú kézzelfogható termék mellett a projekt csapat szervezett és végzett terjesztési 

tevékenységeket például közös, határokon átnyúló eseményeket a magyar-román határon, 

tanulmányutat a Cseh Köztársaságban és záró konferenciát. Ezeket az eseményeket felhasználták 

egyrészt a projekt marketingre, másrészt a figyelem felkeltésére. Így a projekt eredmények 

támogatják és kiegészítik egymást. 

 

Becslések a projekt fenntarthatóságának kritériumairól: 

A konzorcium szerkezete a fenti célok elérését szolgálja. A nemzetközi tanácsadó cég a DHI a.s. 

Prága, mint innováció szállító jó tapasztalatokkal rendelkezik az ilyen típusú tevékenységekben a 

szakképzett személyzetével a partnerországokban. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem a legjobb egyetemek között vannak az országukban, és 

terjesztik az innovatív tudást. Úgy működnek, mint a VET oktatási központjai. Partnerek: North 

Transdanubian Water Utility Ltd. Tatabánya, and S.C. Apa Nova Bucharest. Elvégezték a kísérleti 

munkát, így a tudást közvetlenül átvitték a rendszerükbe. 

A projekt tagok motiváltak, felkészültek, pontosak voltak. A tagok már ismerték egymást és 

tapasztaltak voltak az európai projektekben, különösen a Lifelong Learning Programme-ban. Fontos, 

hogy az intézmények felkészültek ilyen két-három évig tartó nagy projekt adminisztrációjára. A projekt 

minden résztvevője egyformán fontos volt. 

Végezetül, ingyenes anyagokat fejlesztettek az Európai Bizottság javaslatára. Ha a projekt csapat egy 

ingyenes hivatalos akkreditációs tanfolyamot tud indítani, ez lehet a legjobb útja a projekt 

eredmények/termékek hosszú távú megvalósításának, legalább nemzeti szinte.
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Az Európai Bizottság támogatja a kiadvány bemutatását, azonban annak tartalmi jóváhagyását nem tartalmazza, 

amelyek kifejezik a szerzők meglátásait. Továbbá a Bizottság nem tartozik felelősséggel a kiadványból származó 

bármely információhasználatért. 
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