KICK-OFF MEETING
2015. OKTÓBER 22.
MAGYARORSZÁG

Munkaprogram:
Tab Város Önkormányzatának nagyterme:
10:00
Gelencsér Géza, a Koordinátor szervezet, Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület
elnöke a Partner szervezetek résztevőinek köszöntése és a napirend véglegesítése után
előadásában ismertette a projekt (Szövetség az Európai Megújuló Energetikai Szakképzésért SZ E
M E SZ) időtartamát, célját és a pályázatban vállal projektfeladatokat, melyek a következőek:
- 7 db nemzetközi partnertalálkozók szervezése (Kick-off meeting, Ausztriai gyakorlat
előkészítése, Értékelő módszertan egyeztetése, E-tananyag fejlesztés egyeztetése, Közbülső
értékelés, Együttműködési koncepció megvitatása, Projekt zárás megbeszélése)
- 7 db szellemi termék létrehozása (Gyakorlati oktatási kézikönyv, Gazdaságtani oktatási
segédanyag, E-tananyag, Műhely felszerelés terv, SKILLDA módszer adaptációja, Háromnyelvű
szószedet, Együttműködési koncepció)
- 2 db multiplikációs rendezvény szervezése (Tabi nyílt nap, Záró konferencia)
- 5 alkalommal tanulási, oktatási és képzési tevékenységek szervezése az osztrák partnernél (1
alkalommal tanárok/munkatársak rövid távú képzése, 4 alkalommal tanulók rövid távú képzése)
10:30
Schmidt Jenő, Tab Város Önkormányzatának polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd
bemutatta Tab városát, annak megújuló energetikai fejlesztéseit és a Rudnay Gyula
Szakközépiskolát, valamint részletezte, hogy a pályázatban miért Tab Város Önkormányzata
képviseli az iskolát.
A Rudnay Gyula Szakközépiskola képviselőinek bemutatkozása.
A BFI Burgenland képviselőinek bemutatkozása.
A lendvai Kétnyelvű Középiskola képviselőinek bemutatkozása.
11:00
A szakmai munkaterv részleteinek közös kidolgozása: tartalom és időterv, felelősök és egyéb
személyes közreműködők tisztázása. Feladatok áttekintése. Kérdések tisztázása.
A 2015. évi tennivalók részletes megtervezése. A résztvevők megállapodtak az Ausztriában a BFInél lebonyolítandó első két oktatási és képzési tevékenység időpontjában. A tanárok/munkatársak
rövid távú képzési hete 2015. november 9-13. között kerül megszervezésre, 2-2 fő lendvai és
magyar szaktanár részvételével. Pinczési Ferenc elmondta, hogy a képzési héten a BFI futó
megújuló energetikával kapcsolatos képzéseit szeretnék majd megtekinteni nagyobb hangsúlyt
fektetve a gyakorlati oktatásra, és kíváncsiak arra, hogy a partner intézményben hogyan működik
a duális képzés. A BFI képviselői ígérték, hogy október végére összeállítják a tanári képzési hét
tervezett programját, melyet elküldenek a koordinátor szervezetnek és az érintett partnereknek. A
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tanulók rövidtávú képzési hetének időpontját 2015. november 23-27. között határozták meg. A
résztvevők megállapodtak abban, hogy a projekt időtartama során 4 alkalommal 4 különböző
tanulói csoportot visznek el a tanulói képzési hetekre, melyek során a résztvevők 3 napot a BFI
képzőközpontban töltenek el, 2 napon pedig szakmai tanulmányutakon vesznek majd részt. A
tanulói képzési hét programját a tanári képzési hét lezajlása után állítja össze és küldi el a BFI a
koordinátor szervezetnek.

12:00
Ebéd

Rudnay Gyula Szakközépiskola:
13:00
A résztvevők a Rudnay Gyula Szakközépiskolába látogattak el, ahol megtekintették a hegesztő,
gépész, lakatos, informatikai és elektronikai műhelyeket. Az iskolai vezetői hangsúlyozták, hogy a
mezőgazdasági, illetve általános gépész szakközépiskolai alapképzésre épülő megújuló energetikai
technikus képzés kísérleti beindítása áttörést jelentene az iskola életében. Mivel ez a képzés
választ ad a rendkívül dinamikusan fejlődő és terjedő megújuló energia termelési és hasznosítási
technológia egyre növekvő szakember igényére, ezért beindítása fellendítené a szakközépiskolát,
növelné oktatási tevékenységének színvonalát és sikerességét.
13:30
Pinczési Ferenc bemutatta a résztvevőknek a program webes felületét, mely minden partner
számára elérhető, valamint egy az iskola által már használt e-learning felületet. A projekthez
kapcsolódó e-learning felület kialakítása igen fontos például az ausztriai tanulói képzési hetekhez
kapcsolódó feladatok dokumentálására és a diákok közös értékelésére (BFI, KKI Lendva, Tab
Rudnay).
14:00
Madarász Anna tájékoztatta a partnereket a projekt finanszírozási rendjéről, a Nemzeti Iroda és a
koordinátor szervezett között létrejövő Támogatási Szerződés megkötésének várható időpontjáról,
Partnerszerződések megkötésének menetéről, a partnerelőlegek elutalásáról, a kötelező
beszámolókról és ellenőrzésekről. Bemutatta az ERASMUS+ KA2 projektekhez kapcsolódó pénzügyi
rendelkezéseket: kiemelve, hogy a partnereknél felmerült költségek 100 % egységköltség-térítés
formájában történik. A résztvevők megbeszélték az egységköltség-térítésre vonatkozó
rendelkezéseket, valamint hogy milyen alátámasztó dokumentumok szükségesek majd a projekttel
kapcsolatban felmerült kiadások igazolására.
14:30
Kérdések tisztázása.
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Fotódokumentáció:
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