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TÁMOGATÓ
A projektet az Európai Unió támogatja az Élethosszig Tartó
Tanulás Program (Lifelong learning Programme) Leonardo da
Vici alprogram Innováció Transzfer akciója keretében.
Megvalósításának időtartama 2008. október 1. – 2010.
szeptember 30.

KOORDINÁTOR
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Karának
Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszéke.

PARTNER-INTÉZMÉNYEK
 Kecskeméti Regionális Képző Központ (KRKK), Kecskemét
 Brantner Walter GmbH, Krems, Ausztria
 PÁZS Bt., Szombathely
 Bluewaters Environmental Consultant, Wien, Ausztria
 Vasi Tálentum Bt., Szombathely
 Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet, Veszprém
 Klein GmbH, Perl, Németország
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Projekt változások
Az elmúlt év végén a projekt megvalósítására szerződött partnerek létszámában jelentős változás
következett be.
Három partnerünk:
A recan GmbH Ratingen, Németország
ÉAI Magyarország Kht, Magyarország
Tiszavasvári Önkormányzat, Magyarország
felmondta az együttműködési szerződést.
A Budapesti Corvinus Egyetem, mint koordinátor, és projekt megvalósításában továbbra is részt
vevő partnerek tudomásul vették a partnerek kilépésének indokait, és elfogadták azokat.
A partnerek kilépése következtében előállt helyzet megoldására 2009. december 17-én Budapesten
egy újabb workshopra került sor, amelyen a következő döntések születtek:
-Mivel a projektnek legalább három országból származó résztvevőket kell tömöríteni, a kilépő recan
GmbH helyett egy új külföldi partner bevonása elengedhetetlen.
-A kilépő magyarországi partnerek feladatait a projekt megvalósításában továbbra is részt vevő
partnerek felosztják, és felosztják ennek megfelelően is a projekt anyagi eszközeit is.
A döntés, és szerződésmódosítás következtében a projekt megvalósításában részt vevő
partnerek listája, a következő:
 Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Budapest
 Kecskeméti Regionális Képző Központ (KRKK) Kecskemét
 Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet Veszprém
 Brantner Walter GmbH Krems Ausztria
 Vasi Tálentum Bt. Szombathely
 Pázs Bt. Szombathely
 Klein GmbH Perl, Németország
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A MUNKACSOMAGOK FELELŐSEINEK VÁLTOZÁSA, A PARTNERKILÉPÉSEK NYOMÁN
MUNKACSOMAG

ELSŐDLEGES FELELŐS

ÚJ FELELŐS

1. MCS – Koordináció és
menedzsment / WP1 –
Coordination and Management

Budapesti Corvinus Egyetem /
Corvinus University of Budapest (P0)

Változatlan

2. MCS – Szükségletelemzés
és tanmenetek adaptálása /
WP2 – Needs Analysis and
Adaptation of the Curriculum

VASI TÁLENTUM Tanácsadó,
Oktatási és Szolgáltató Bt./ VASI
TÁLENTUM Consulting, Education
and Company Service

Az első szerződésmódosítás
nyomán bekövetkezett
változás.

PÁZS Kereskedelmi és Szolgáltató
Bt./ PÁZS Economic Consulting Ltd.
3. MCS – A tréningek
tananyagának kidolgozása /
WP3 – Elaboration of Training
Materials
4. MCS – Fordítómunka /
WP4- Translation

5. MCS – A tréningek
megtartása / WP5 –
Implementation of the Courses
6. MCS – terjesztés és
informatikai támogatás / WP6
– Dissemination and ICT
Application

Kecskeméti Regionális Képző
Központ / Kecskemét Regional
Training Centre

Változatlan

Radioökológiai Tisztaságért
Társadalmi Szervezet / Social
Organization for Radio Ecological
Cleanliness Veszprém
Kecskeméti Regionális Képző
Központ / Kecskemét Regional
Training Centre
ÉAI Magyarország Kht / Interest
Group for the Recycling of Used
Aluminium Beverage Cans, Packaging

Változatlan

Változatlan

Radioökológiai Tisztaságért
Társadalmi Szervezet /
Social Organization for
Radio Ecological
Cleanliness Veszprém

7. MCS – Értékelés és
minőségmenedzsment / WP7 –
Evaluation and Quality
Management

Recan GmbH

A kilépés következtében a
belépő partner Klein GmbH
Perl, Németország

8. MCS – Fenntarthatóság /
WP8 - Sustainability

VASI TÁLENTUM Tanácsadó,
Oktatási és Szolgáltató Betéti
Társaság/ VASI TÁLENTUM
Consulting, Education and
Company Service
PÁZS Kereskedelmi és Szolgáltató
Bt./ PÁZS Economic Consulting
Ltd.

Változatlan

W.A.S.T.E. projekt hírlevél

5. oldal

Események
Hírek és benyomások az eddig megtartott tréningekről:
Az Európai Unió által támogatott „Waste management systems and recycling industry in adult education
- Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci sub-programme Transfer of Innovation action
(Supported by the European Comission)” program keretében az első kísérleti képzésre a Dél-alföldi
Régióban, Kecskeméten került sor.
A Kecskeméti Regionális Képző Központ, mint a megvalósító konzorcium tagja volt felelőse annak a
munkacsomagnak, amelynek keretében adaptálásra, illetve kidolgozásra kerültek a képzési program
moduljai és maga a képzési program.
Ez a folyamat felölelte az átvenni kívánt jó gyakorlatok és tananyagok adaptációját, a magyar képzési
igényeknek megfelelő „átszabását” és a magyarországi bevezetés feltételeinek kidolgozását.
A kidolgozási szakaszt képzési igényfelmérés előzte meg, amelyben a konzorcium minden tagja a maga
régióján belül kérdőíves felmérést végzett, feltárta a helyi tapasztalatokat, képzési és továbbképzési
igényeket, és ezek alapján közösen meghatároztuk a képzési program célját, tématerületeit.
E folyamat eredményeképpen született meg a képzés 3 szakmai modulja: a Környezeti fenntarthatóság
(kidolgozója a KRKK), a Hulladékgazdálkodás (kidolgozója az ÉAI Magyarország) és a Vállakozásgazdaságtani alapismeretek (kidolgozója a Corvinus, Vasi Tálentum Bt, és a PÁZS Bt.). Mindhárom
modul tartalmát a konzorcium tagjai közösen határozták meg, műhelymunkák keretében, a helyi igények
figyelembevételével és képviseletével, valamint az adaptálni kívánt anyagok útmutatásai alapján.
A megvalósító konzorcium azonban úgy döntött a magyarországi igény-felmérés után, hogy szükség van
még 1 témakör kidolgozására – ez pedig a módszertani/oktatástechnikai készségek megerősítése és
fejlesztése a majdani képzők számára.
Ezzel azt igyekszünk elérni, hogy a programban részt vevő oktatóknak rendelkezésére álljon egy
„módszer-leltár”, amelynek elemeit az oktatott célcsoporttól függően olyan kollégák is alkalmazni
tudják, akik kevésbé gyakorlottak a felnőttoktatásban. Ennek kidolgozását a KRKK oktatói vállalták
magukra.
Ilyen előzmények után zajlott le Kecskeméten az első kísérleti képzés.
A kísérleti képzés elsődleges célja a tananyagok tartalmi és módszertani tesztelése volt, ennek
megfelelően a képzés résztvevői a régióban felnőttképzést, felnőttoktatást folytató szakemberek közül
kerültek ki.
A résztvevőket első körben e-mailben kiküldött szórólapokkal toboroztuk, majd nyomtatott szórólapokat
juttattunk el több intézményhez. A téma fontosságát és időszerűségét az is mutatja, hogy a kurzus
meghirdetése után két nappal már megvolt az indításhoz szükséges 12 fős létszám, majd a harmadik
napon már elértük a 16 fős maximális létszámot is. A jelentkezéseket lezártuk, a kurzus elindult 2009.
11. 09-én.
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A kísérleti képzés inkább műhelymunkára hasonlított, mint képzésre. A résztvevő oktató kollégák már a
jövőre nézve szemlélték a kapott modulokat, tananyagokat, és helyben korrigálni tudtuk az esetleges
javítanivalókat, beépítettük a közösen elfogadott javaslatokat, elkészítettük a végleges tananyagokat.
A kurzus befejezése után a konzorcium tagjai részére már a korrigált, véglegesített tananyagokat tudtuk
elküldeni.
Ez alapján 2009. decemberében már indult is a következő képzés a Dél-dunántúli Régióban.
A második tréning lebonyolítását 2009. december – 2010. január között Dombóváron tartottuk és fejeztük
be. A tréning résztvevőinek több mint fele, az Ovi-Arts képzőközpont által szervezett felvilágosító és
népszerűsítő programjaiból értesült a tréning lehetőségről.
Az Ovi-Arts munkájának köszönhetően a projekt célcsoportjának szélesebb körét tudtuk elérni.
A tréningen részt vett hallgatói körében kérdőíves felmérés keretében kérdeztük a hallgatókat a képzési
tapasztalataikról. Az értékelést követő eredmények azt mutatják, hogy a hallgatók a képzés szervezettségét
kiválónak tartották, a képzéshez használt írásos segédanyagokat a hallgatók jónak, az előadások tartalmát
kiválónak, az ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságát jónak ítélték meg. A résztvevők az előadók
felkészültségével elégedettek voltak, a trénerek munkáját kiválónak minősítették. Összefoglalóan
elmondhatjuk, hogy hallgatók a tréning tartalmi és formai elemeivel is elégedetek voltak.
A tréningen részt vett hallgatók döntő többségének véleménye szerint a tréningeken felvázolt megoldások
javíthatnak az olyan családok helyzetén, amelyeknek a tagjai dolgozni akarnak. Kisebb részük volt azon a
véleményen, hogy ez a megoldás legfeljebb alkalmi jövedelem-kiegészítésre lehet elég.
A munkát folytatjuk!
Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Transfer of Innovation
LLP-LdV-TOI-2008-HU-019 WASTE Management Sytems and Recycling Industry in Adult
Education
Supported by the European Committee

TEMPUS beszámoló
Elkészült a 2008. október 01.-2009. szeptember 30. időszakra vonatkozó Időszaki
Beszámoló, amelynek kiértékelése a TEMPUS Iroda részéről folyamatban van.
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Tervek
A partnerkilépések nyomán kötelező szerződésmódosítás, valamint az azt követő
partnerszerződések módosítása folyamatban van.
A programban felvállalt nyolc tréning tervezett időpontjai:
-

2010. március – április: Budapest és Veszprém

-

2010. április – május: Szombathely és Kecskemét

-

2010. május – június: Szombathely és Veszprém

A tervezett tanulmányutakra március és június hónapokban kerül sor.

Elérhetőség
W.A.S.T.E. projekt kordinátor:
Dr. Kajári Karolina
Corvinus Egyetem-Budapest
Telefon: 36-1-482-6177
Fax: 36-1-209-0961
E-Mail: karolina.kajarik@uni-corvinus.hu
Website:
www.wasteproject.eu

Szerkesztette:Jobbágy Viktor, Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet

