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LUKÁCS JULIANNA
ECVET felhasználói csoport tagja,  Nemzeti 

ECVET szakértői hálózat koordinátora

A 2014-ben indult első stratégiai partnerségi projektek döntően lezárul-
tak. Megkérdeztük a projektgazdákat, mennyire vált be náluk az Erasmus+ 
programban új lehetőségként felkínált forma, mit tartottak benne jól ki-
használható erősségnek, miért szeretik?
Hat szervezet válaszaiból állítottunk össze válogatást, mellyel reméljük, 
hogy segíteni tudunk a pályázatok benyújtását tervezőknek, hogy célja-
iknak, felkészültségüknek megfelelő pályázati keretet tudjanak választani.

  MI VOLT A CÉL A PROJEKTTEL?
	
	 „A		partnerek	kölcsönös	találkozásai	során	tanuljunk	egymástól.	Új		munkamódszere-
ket	láthattunk	és	közös	megfigyeléseket	folytattunk.	Szervezeteinknél	dolgozó	minél	több	
szakember,	munkatárs	külföldi	utazását	akartuk	lehetővé	tenni,	mert	a	megszerzett	szakmai	
tudás	mellett	hatalmas	motiváció	és	 inspiráció	 is	születik.	Munkánk	mintegy	20-25	éves	
múltra	 tekint	vissza,	 kevés	 írott	 szakirodalommal,	 kutatással	 rendelkezik,	 eredményei	 in-
kább	megfigyelésen	alapulnak.	Ezért	volt	fontos	számunkra,	hogy	egy	ilyen	közös	tanulási	
folyamat	során	megosszuk	egymással	az	általunk	használt	jó	gyakorlatokat.”	
	 „Szerettünk	 volna	 részt	 venni	 és	 koordinálni	 és	 egy	 olyan	 inspiráló	 projektet,	 amely	
során	 lehetőségünk	nyílik	 jó	gyakorlatokat	megosztani	és	egymásra	megtermékenyítően	
hatva	egy	új,	integráló	módszertant	kidolgozni.”
	 „Az	intézményi	szinten	felmerülő	szakmai	igényeket,	esetleges	hiányosságokat	megvizs-
gálva	kerestünk	más	országokban	bevált	és	jól	működő	példákat,	válaszokat.
	 „Feltérképeztük	a	közös	módszertani	fejlesztés,	valamint	a	módszer	helyspecifikus	imple-
mentációs	lehetőségeit,	és	a	bevezetés	esélyeit.”
	 „Egymástól	való	tanulásra	törekedtünk	elsősorban.	Nem	akartunk	képzési	anyagot	fej-
leszteni	közösen,	mert	először	fel	akartuk	mérni,	hogy	mit	csinálnak	külföldön	a	témában,	
és	utána	egy	esetleges	következő	projektben	szerettük	volna	folytatni	fejlesztéssel.”
	 „A	projekt	célja,	hogy	saját	munkatársainkat	fejlesszük,	hogy	ügyfeleinknek	magasabb	
szintű	szolgáltatást	tudjunk	nyújtani.”

MEGKÉRDEZTÜK …

 ECVET eves fórum

Az	ECVET	éves	fóruma	október	19-20-án	Mál-
tán	került	megrendezésre.	A	 rendezvényt	2010	
óta	tartják	meg,	és	célja	a	különböző	szintű	szak-
képzési	 szereplők	 összehívása,	 akik	 a	 releváns	
minisztériumokból	és	más,	szakképzésért	felelős	
szervezetektől	kerülnek	ki,	 illetve	 lehetőség	van	
a	szakképzésben	érintett	egyéb	fontos	szereplők	
bevonására	 is.	A	 fórum	témája	az	volt,	hogy	a	
foglalkoztathatóság	hogyan	növelhető	az	ECVET	
elvek	 alkalmazásával	 megteremtett	 rugalmas	
tanulási	 utakkal.	 Közel	 140-en	 vettek	 részt	 a	
rendezvényen,	az	Európai	Unió	tagállamaiból	és	
néhány	EU-n	kívüli	országból	(pl.	Norvégia)	ér-
keztek	a	résztvevők.

Az	 ECVET	 ugyan	 nem	 kreditrendszer,	 azon-
ban	 a	 rugalmas	 tanulási	 utak	 biztosításának	
eszköze,	 amely	 a	 kölcsönös	 bizalmon	 (kredi-
ten)	 alapul.	 A	 fórum	 foglalkozott	 azzal,	 hogy	
a	 tagállamok	 szakképzési	 rendszerei	 milyen	
mértékben	segítik	elő	a	foglalkoztathatóságot,	
és	 milyen	 további	 lépésekre	 van	 még	 szük-
ség	 a	 rugalmas	 tanulási	 utak	 biztosításához.	

A	validáció	szükséges	feltételei:	
•	 világos	nemzeti	stratégia;	
•	 jogi	keretek	megteremtése;	
•	 az	érdekelt	felek	bevonása;	
•	 a	 validációs	 rendszer	 összekapcsolása	 a	
nemzeti	képesítési	keretrendszerrel;	

•	 a	 tanulási	 eredmény	 alapú	 foglalkozási	
sztenderdek	alkalmazása.

A	munka	alapú	tanulás	szempontjából	a	ta-
nulási	eredmények,	a	unitok	és	az	elismerés	
a	legfontosabb	alapelv.

MENNYIRE VÁLT BE A JÓ GYAKORLATOK CSERÉJE 
PÁLYÁZATTÍPUS TERVEIK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ?
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TANULÁS MINDEN SZINTEN

Jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek projektek elérhetők:
www.tka.hu » pályázatok » Erasmus+

  MENNYIRE VÁLTOTTA BE AZ 
  ELVÁRÁSOKAT A VÁLASZTOTT
  JÓ GYAKORLAT?
	 „Nagyszerű	 volt	megismerni	 számunkra	 teljesen	 új	megközelí-
téseket,	 módszereket,	 szemléleteket,	 gondolatokat.	 Izgalmas	 volt	
rálátni	a	hasonlóságokra	és	a	különbözőségekre.	Ez,	valamint	a	sa-
ját	módszerünkre	kapott	visszajelzések	nagymértékben	mozdították	
előre	a	munkánkat.”
	 „A	partnerszervezetekkel	sikerült	erős	kapcsolatokat	építeni,	me-
lyek	a	projekt	után	is	fennmaradtak.	Mindenki	tovább	vihette	magá-
ban	a	többiektől	tanultakat,	és	akár	képzésbe	is	forgathatta.”
	 „Számunkra	valóban	a	tapasztalatcsere,	egymástól	történő	ins-
piráció	szerzése	az,	ami	az	értéket	képviseli	ebben	a	projektben.	Elvá-
rásainkat	felülmúló	gyorsasággal	tudtuk	a	tapasztalatokat	beépíteni	
mindennapi	munkánkba.”

  MIBEN BIZONYULT JÓ     
  MEGOLDÁSNAK?
	 „A	projekt	 ideje	alatt	minden	partner	 jelentősen	 fejlődött	me-
nedzsment	terén,	és	szervezési	kérdésekben	is	sokat	tanultunk	egy-
mástól.	Sokrétű	célcsoport	élvezte	a	projekt	előnyeit	és	hasznát.”
	 „Önálló	módszertanokat	képviselő	szervezetek	tudtak	kreatív	és	
konstruktív	módon	kapcsolatba	kerülni	egymással.	Lehetővé	vált	a	
valódi	 közös	gondolkodás,	 fejlesztés.	A	 jó	módszerek	 cseréje	pedig	
mindehhez	egy	olyan	fókuszt	ad,	ami	hosszú	távú	eredményeket	hoz	
a	 folyamatban	 részt	 vevő	 minden	 szervezetnek	 és	 célcsoportjaik-
nak.”
	 „Szervezetünknek	még	sosem	volt	EU-s	pályázata	–	mint	afféle	
próbakör	nagyon	biztonságos	volt.	A	hálózatépítés	és	tudásmegosz-
tás	15	hónapja	világossá	tette,	hogy	kivel	érdemes	folytatni	a	part-
nerséget.	Az	is	látszik,	hogy	milyen	szakértelem	hiányzott	a	partner-
ségből,	milyen	tudásra	kell	bevonjunk	egy	későbbi	fázisban	további	
partnereket.	Nem	volt	 rajtunk	a	teher,	hogy	esetleg	egy	konfliktus	
közepén	még	szellemi	terméket	is	közösen	kell	előállítanunk.”	
	 „Adminisztrációja	 egyszerű,	 eredményközpontú,	 nem	 von	 el	
feleslegesen	 erőforrásokat.	 A	 tapasztalatcsere	 folyamán	 a	 legtöbb	
használható	információt	az	apró	részletek	teszik	ki,	és	a	projekt	 le-
hetővé	teszi,	hogy	csak	a	párbeszédre	fókuszáljunk,	és	saját	magunk	
szabjuk	meg,	milyen	formában	és	módszerrel	hozzuk	ki	magunkból	
és	egymásból	a	tudást.”
	 „Ez	a	forma	szerintünk	egy	első	lépésnek	jó.	Ha	nincsen	folyta-
tása,	 valódi	 fejlesztés	 nem	 tud	 létrejönni,	mert	minimális	 szakmai	
anyag	tud	csak	elkészülni	ebben	a	keretben.	Ha	van	folytatás,	az	erős	
garanciát	jelenthet	egy	későbbi,	szorosabb	szakmai	együttműködést	
követelő	munkára.”

  AJÁNLANÁ-E EZT A TÍPUSÚ
  PARTNERSÉGET? HA IGEN:   
  ELSŐSORBAN KIKNEK? 
	 „Olyan	szervezeteknek,	akik	esetében	a	legfontosabb	a	közös	is-
meretszerzés.”	
	 „Azoknak	ajánlanánk	ezt	 a	projekttípust,	 akik	 szívesen	gondol-
kodnak,	dolgoznak	horizontális	kapcsolatokban	és	nyitottak	új,	közös	
értékek	felfedezésére.”
	 „A	 pályázattípus	 lehetőséget	 biztosít	 azonos	 téma	 egységes,	
vagy	hasonló	nézőpontok	szerinti	bemutatására,	a	későbbiekben	pe-
dig	azok	saját	gyakorlatba	történő	beépítésére.	Ezért	azoknak	ajánl-
juk,	akik	új	módszereket,	gyakorlatokat	szeretnének	megismerni	és	
azokat	felhasználva	saját	módszereik	fejlesztését	szeretnék	elérni.”
	 „Olyan	 szervezeteknek,	 akik	 nem	 gyakorlottak	 (EU-s)	 pályáza-
tokban	és	olyan	projektben	gondolkodnak,	ahol	nem	a	módszerta-
ni	 fejlesztés	 a	 lényeg,	 hanem	egy-egy	nagyon	 konkrét	 jógyakorlat	
megnézése	vagy	egyszerűen	más	hasonló	területen	dolgozó	szerve-
zetek	megismerése	a	cél.”
	 „Talán	azoknak	 jó,	akik	szeretnének	valamit	 fejleszteni,	de	még	
nem	tartanak	ott,	hogy	belevágjanak,	esetleg	olyan	területen	cserél-
nének	tapasztalatot,	ahol	nem	jártasak	annyira…
Annak	ajánljuk,	aki	megfelelő	motivációval	rendelkezik	ahhoz,	hogy	a	
kapott	tudást	használja.”

Projektgazdák válaszaiból (Békés Megyei Kormányhivatal, Budapesti 
Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Integrált Kifejezés- és 
Táncterápiás Egyesület, Magyar Pszichodráma Egyesület, Magyar 
Zsonglőr Egyesület, Nonprofit Információs és Oktató Központ Ala-
pítvány) a válogatást készítette JAKABNÉ	 BAJÁN	 ILONA	 és	 KERN-
BETHLENI	ZSUZSANNA,	Tempus Közalapítvány, Erasmus+ partner-
ségi csoport.

A	részletesebb	válaszokat	a	honlapunkon	olvashatják.	


