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Háttér, előzmények 

• Európai szintű igény 

• Pályázatok 20-25%-ban a disszemináció 

és hatás nem megfelelő minőségű 

• A brit és szlovén nemzeti iroda dolgozta ki 

10 másik NI közreműködésével  

• hiánypótló a kezdő, kevésbé gyakorlott 

pályázók és kedvezményezettek számára 

 



Impact+ Tool 

Célja:  

• A intézményen belül munkatársakkal/ 

partnerekkel közösen átgondolni a projekt 

várt hatásait és eredményeit,  

• tudatosan tervezni azokat a 

tevékenységeket, amelyekkel ezek 

megvalósulását mérni fogják 

 



Mikor érdemes alkalmazni? 

• A projekttervezés, pályázatírás korai 

szakaszában 

• Projekt kezdetén 

• Projekt futamideje alatt 

• Projekt végén  

 





Hogyan alkalmazzuk? 

1. lépés: Mit szeretnének elérni a projekttel?  

• Gondoljon arra a problémára vagy 

kérdésre, amire keresik a választ.  

• Fontos: rövid és világos megfogalmazás 

 



Hogyan alkalmazzuk? 

2. lépés: Várt hatások és eredmények az 

alábbi területeknek megfelelően:  
• tanulók (diákok/tanulók/hallgatók, vagy 

oktatók/személyzet)  

• projekt személyzet (akik menedzselik és koordinálják 

a projektet)  

• rendszerszintű (iskola/ képzőhely, szektor, 

kedvezményezettek hálózata, szakmapolitikai vagy 

jogszabályi változás) 

• partnerszervezetek 

 



Hogyan alkalmazzuk? 

3. lépés: Értékelje a várt hatások / 

eredmények fontosságát  

• az egyes területeken felsorolt hatások és 

eredmények fontossága 

• nem lehet mindegyik egyformán fontos! 

4. lépés: Válasszon ki 3-4 legfontosabb 

hatást / eredményt a legmagasabban 

értékelt területről! 

 



Hatások/eredmények 

elhelyezése 
• cél: 

 helyezze el a kiosztott lehetséges hatásokat/eredményeket a 
szinteknek megfelelően  

 döntsék el közösen melyik hatás hova illeszkedik leginkább  

• dönthet úgy is, hogy van amelyik hatás/ eredmény nem 
releváns  - meg tudja magyarázni, h miért?  

• az Önök csapata dönthet úgy, hogy egy teljesen újat ír – üres 
kártyák állnak a rendelkezésre  

 



• Az átfogó projektcél(ok) tekintetében 

mennyire fontosak az egyes területeken 

felsorolt eredmények/hatások? 

 

• Mindenki jelölje meg az általa leginkább 

fontosnak vélt hatást/eredményt! 

 

• Válasszák ki a legfontosabb 1-2 hatást! 

 



Hogyan alkalmazzuk? 

Honnan tudom, hogy a változás 

bekövetkezett?  

 

 



Hogyan alkalmazzuk? 

 

5. lépés: A kiválasztott 3-4 legfontosabb 

hatás/ eredmény esetében hogyan lehet 

mérni azok megvalósulását?  

Ezek lesznek az indikátorok! 

 



Indikátorok elhelyezése 

• cél: 

 helyezze el a kiosztott lehetséges indikátorokat a 
hatásoknak/eredményeknek megfelelően  

 döntsék el közösen melyik hatás hova illeszkedik leginkább  

• dönthet úgy is, hogy valamelyik indikátor nem releváns  - meg 
tudja magyarázni, h miért?  

• az Önök csapata dönthet úgy, hogy egy teljesen újat ír – üres 
kártyák állnak a rendelkezésre  

 



Hogyan alkalmazzuk? 

6. lépés: Az kiválasztott 3-4 legfontosabb 

hatást/ eredményt és indikátorokat 

milyen módszerrel fogják mérni?  

• Adatforrás és adatgyűjtés módszereinek  a 

megnevezése  

• Ki, mikor és hogyan gyűjti az adatokat? 



Adatforrás példák 

 kérdőívek  

 interjú a célcsoporttal  

 csoportos megbeszélések 

 tesztképzések visszajelzései 

 Workshopok, 

 döntéshozókkal folytatott 
workshopok  

 fejlesztési terv 

 tankerületi dokumentáció 

 

 emlékeztetők 

 személyes beszámolók  

 videó napló  

 igazolások  

 munkáltatók visszajelzései  

 szakmai fejlesztési ajánlások 

 munkaközösségi szakmai 
dokumentumok 

 rendezvény dokumentumai 

 

 

 



A végén … 



Folyamatos teendők 

• áttekinteni és pontosítani az indikátorokat, 

az adatgyűjtés módszereit, megtervezni és 

megvalósítani az adatgyűjtést  

• nézzük át és fedezzük fel a fontosabb 

összefüggéseket, szinergiákat az egyes 

eredmények, hatások és indikátorok között 

• Mutassuk be a projekt eredményességét, 

hatását!   

 



Rugalmasság! 

• A bemutatott, elérhető anyagok csak útmutatók!  

• A cél, hogy beszéljenek a hatásról/eredményekről, ezért 

bármilyen módon használhatják. 

– Csoportban vagy egyénileg 

– Lehet csak egyetlen területet vizsgálni (pl. tanulók) 

– Nem tetszik a hatások szintje? Változtassa meg!  

– Partnerekkel közösen, vagy mindenki egyénileg 

készíti el 

– Minden típusú projektre alkalmazható 

 



Impact+ Tool  

 

• Impact+ Tool elérhetősége:  

• https://www.erasmusplus.org.uk/impact-

assessment-resources  

• Honlapunkon: 

http://tka.hu/palyazatok/6880/a-

hatasmeres-tervezese  
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