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Tájékoztató a Békés Megyei Kormányhivatal által koordinált „Work-based Learning in 

CVET” 2015-1-HU01-KA202-013646 számú projektről 

 

A Tempus Közalapítvány koordinálásával, a Békés Megyei Kormányhivatal által vezetett 

nemzetközi konzorcium keretében megvalósított ERASMUS+ program KA2 Stratégiai 

Partnerségek típusú, Work-based Learning in CVET” című projekt háttere: 

 A munkaadói igényeknek nem felel meg a szakképzésből kilépők gyakorlati tudása, a 

szakképzésből kikerülő felnőttek nem rendelkeznek olyan, a gyakorlatban azonnal 

alkalmazható szakmai gyakorlati tudással, munkavállaláshoz szükséges 

kulcskompetenciákkal, amelyeket a munkaadók igényelnek.  

 A hazai felnőttképzési rendszerben a szakképzésre vonatkozóan a gyakorlati képzés 

lefolytatása nincs leszabályozva, jelenleg nem áll rendelkezésre egységes módszertan, 

ezért az iskolarendszeren kívüli szakképzésben erősíteni kell a munkaalapú, gyakorlati 

képzéseket, és szabályozni szükséges a gyakorlati képzés folyamatait.  

A projekt ezen igények kielégítését célozza meg a felnőttképzésben, ezen belül a 

munkanélküliek és a munkanélküliséggel veszélyeztetett felnőttek szakképzésében a 

munkaalapú tanulás bevezetésével, a képzés minőségének javításával és a képzésben 

résztvevők alap-és transzverzális készségeinek fejlesztésével. 

A projekt kiemelt célja: 

A felnőttek szakképzésében alkalmazható munkavégzésen alapuló gyakorlatközpontú képzés 

(work-based learning) komplex módszertanának kidolgozása nemzetközi együttműködésben 

finn, német és olasz modellek alapján.  

A projekt fő/elsődleges célcsoportja: 

A projekt fő célcsoportja a munkaügyi szervezet által támogatott felnőttek szakképzésében és 

foglalkoztatásában érintett szervezetek szakemberei, vezetői, a munkahelyen történő 

gyakorlati képzésért felelős szervezetek szakemberei, oktatói, mentorai, vezetői. 

A projekt végső felhasználói /indirekt célcsoport/: 

A szakképzetlen és/vagy a munkaerő-piacon nem keresett szakképzettséggel rendelkezők, az 

elhelyezkedéshez szükséges kompetenciákkal nem rendelkező álláskeresők, illetve a 

munkáltatónál munkaviszonyban álló, de képzés nélkül munkanélküliséggel veszélyeztetett 

felnőttek. 

A nemzetközi konzorcium vezetője: 

 Békés Megyei Kormányhivatal  

A projektben részt vevő partnerek: 

 Gyulahús Kft. 

 ALFA KISOSZ Érdekvédő és Felnőttképző Egyesület 

 Etelä-Savon Koulutus Oy /Finnország/ 

 C.I.O.F.S. Formazione Professionale /Olaszország/ 

 Wissenschaftsladen Bonn Ev /Németország/ 

 



A projektet az Európai Unió támogatta. 
A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.  

A projekt időtartama: 2015. december 1 – 2017. november 30. 

A projekt legfőbb terméke: 

A projekt fő eredménye a nemzetközi partnerségben kidolgozott, felnőttek szakképzésében 

alkalmazható work-based learning komplex módszertana. 

Az újonnan kifejlesztendő komplex módszertani kézikönyv szakemberek számára készül, az 

EQAVET munkacsoport által meghatározott mind a 6 építőelemre ((Design, Improve, 

Respond, Comminicate, Train, Assess) vonatkozóan komplexen tartalmazza az egyes 

elemekben meghatározott követelmények kielégítését célzó képzési folyamatszabályozásokat, 

módszereket és a hozzá kapcsolódó dokumentummintákat is.  

A külföldi partnerszervezetek nemzetközi találkozók alkalmával mutatják be az általuk work-

based learningben alkalmazott legjobb gyakorlatokat, továbbá egységes szempontrendszer 

szerint készítik el átadásra az általuk alkalmazott módszerek leírását és a 

dokumentummintákat is tartalmazó módszertani kézikönyvüket. 

A 3 ország által átadott módszertan alapján a partnerség által közösen kifejlesztett 

módszertani kézikönyv tervezet tesztelésre előkészített változata a magyar partnerek 

bevonásával egy képzés keretében kerül kipróbálásra. A külföldi partnerek értékelő 

látogatások alkalmával vizsgálják a módszertan adaptálásának folyamatát, a 

teszteredményeket és javaslatot adnak a módszer javítására. A tesztelés alatt megszerzett 

tapasztalatok, a hatásmérés érdekében lebonyolított két kérdőíves felmérés eredménye és a 

partnerek értékelő javaslatainak figyelembevételével kerül véglegesítésre a módszertani 

kézikönyv, amely angol, magyar és a partnerszervezetek saját nemzeti nyelvén is elérhető lesz 

minden érdeklődő számára. 

Az új komplex work-based learning módszertani kézikönyvet minden partner széles körben 

terjeszti, a partnerség valamennyi országában multiplikációs rendezvényen népszerűsíti. 

A projekt keretében kifejlesztett módszertant nem csak a Magyarországon, hanem várhatóan 

az Európai Unió valamennyi tagállamában is hasznosíthatják, hasznosítják, hiszen az 

összhangban van az Európai Uniós törekvésekkel.  

A projekt első nemzetközi találkozójára 2016 februárjában került sor, ahol a partnerség 

tagjai bemutatkoztak és beszámoltak a tevékenységükről, a projekt célokhoz történő 

kapcsolódásukról. A találkozón a tagok bemutatták, egyeztetették és elfogadták projekt 

szabályozó dokumentumait. Ezen felül elfogadásra került a külföldi partnerszervezetek 

módszertanának átadásához készített szempontrendszer is, mely garantálja, hogy az 

adaptálásra és továbbfejlesztésre átadandó módszertani kézikönyvek egységes szerkezetben, 

az EQAVET munkacsoport által meghatározott 6 építőelem szerinti struktúrában készüljenek 

el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első nemzetközi találkozó résztvevői 


