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ANGYAL ÁRPÁD 

Az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ  

Kht. fejlesztési projekt disszeminációjának 

eredményei 

Bevezetés 

Annak a tágabb értelmezésnek elkötelezett híve vagyok, mely azt állítja, hogy a 

disszemináció nem egy végső, záró tevékenység, nem a „legnagyobb ékkő a koronán 

mely csillogásával elkápráztat másokat és dicsőíti azt, aki azt a főjén viseli, hanem 

inkább a korona váza”, egy spirálisan felívelő folyamat állandóan jelenlévő része, 

mely egy adott projekt csíráinak megjelenésekor, alapjainak lerakásakor már meg-

mutatkozik, azaz érzékelhető a pályázati innovációs ötlet megjelenésében, végigkí-

séri a menedzsment toborzási-kiválasztási procedúráját, és természetesen ott van 

akkor is, amikor időközben, illetve a projekt végén nyilvánossá teszik az e lért ered-

ményeket, újra értékelik a hibákat, és a tapasztalatokat visszaforgatják a továbblépés 

reményében. A dolgozat része a disszeminációs folyamatnak, mely az Egri Térségi 

Integrált Szakképző Központ Kht. tevékenységének egy oldalát mutatja be. A 

disszemináció nem választható el a mindennapok vezetési folyamatától . 

Természetesen vannak olyan publikációk is (Rádai Péter1) melyek elsősorban a 

szűkebb értelmezésre utalnak. Létezik egy „minimalista” felfogás is, mely azt mond-

ja ki, hogy néhány projekt esetében a hasznosulás egyfajta automatizmusként műkö-

dik: „a résztvevők tapasztalatokkal gazdagodtak, amelyet magukkal visznek, ilyen 

módon tudásuk révén hasznosul a mobilitási program”.2 Bővül azon szakemberek 

köre, akik a fogalomalkotás szintjén is már a szélesebb körű felfogásukról adnak 

tanúbizonyosságot (Tordai Péter3). 

A disszemináció nem csak az adott pályázat megvalósításán munkálkodó me-

nedzsment felelőssége. Annak ellenére, hogy a disszemináció legközvetlenebb esz-

közei a projektmenedzsment kezében vannak, a kimeneti eredmény olyan alapvető 

tényezőkön múlhat, mint a projektmenedzsment kijelölése (toborzása), a munkába 

bevontak attitűdjei, a közvetlen és tágabb környezet projekthez való hozzáállása. 

Egy új szervezet (esetünkben az Egri TISZK Kht.) üzleti bevezetésének meghatározó-

                                                           
 A szerző szakdolgozatának cikkváltozata. 
1 Rádai Péter: „A disszemináció az a folyamat, amikor valaki a megszerzett információkat, a 

szakmai tapasztalatait és eredményeit továbbadja másoknak”. 
2 Tót Éva: Disszemináció – gyakorlat és lehetőségek a Leonardo projektekben 
3 Tordai Péter: A disszemináció a projektek eredményeinek terjesztése annak érdekében, hogy a 

projekt által kiváltott hatás és ezáltal a projekt megvalósítására fordított források hasznosulása a 

lehető legnagyobb lehessen. Magában foglalja mind a projektek során megszületett termékek (új 

képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök stb.), mind a projektmegvalósítás tapasztalatainak 

(projektmenedzsment, együttműködés, módszertan stb.) átadását.  
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ja lehet a lobbitevékenységhez megfelelő erővel, elismertséggel, formális és infor-

mális kapcsolatokkal rendelkező „ötletgazda” intézmény bábáskodása.  

A teljesség igénye nélkül azt igyekszem bemutatni, hogy az Egri TISZK Kht. ki-

alakításának folyamatát, beindítását, munkájának és eredményeinek megítélését 

miként befolyásolták azok a körülmények és hatások, melyek egyben disszeminációs 

tevékenységnek is tekinthetőek. A disszemináció elejét veheti a konfliktusok és a 

szakmai irigység kialakulásának is, mivel határozott véleményem – a hazai beideg-

ződésekkel ellentétben –, hogy nem csak a siker az, amit nyilvánossá kell tennünk. 

A kudarcok, zsákutcák és tévutak közzététele is „megér egy misét”, hiszen (főleg 

hálózati működés terén) nem szabad engednünk, hogy más (közös forrásból finanszí-

rozott) intézmények is olyan, vagy hasonló csapdákba eshessenek, melybe mi már 

egyszer belekerültünk. 

1. A disszemináció fogalmának megjelenése és 

elterjedése a hazai oktatás, szakképzés területén 

Az eddigi disszeminációs tevékenység elsősorban két – jó értelemben vett szélsőség-

re – koncentrált. Amikor az elért eredményeket széles körben terjesztették, feltéte-

lezhető volt, hogy többnyire üzleti reklámcélok jelentek meg a háttérben, ha pedig a 

terjesztés szűk rétegeket irányzott meg, többnyire olyan tudományos kutatások 

eredményét tette közzé, mely csak kevesek által volt emészthető. A korábbi 

disszeminációk kevésbé, vagy egyáltalán nem koncentráltak a tudásmenedzsment 

olyan irányú alkalmazására, mely a tanulószervezet sajátosságait figyelembe véve 

feltételezi a közös munka, ezzel a tapasztalatok megszerzésének és átadásának haté-

kony módszerét. Be kell vallanom, nem szívesen használom a „disszemináció” kife-

jezést (mint ahogy a HR, PR, coaching, stb. kifejezést sem). Sajnálom, hogy lassan 

elveszítjük azt a sokszínűséget, a szinonimaalkotó-képességünket, mely eddig a 

magyar nyelvre jellemző volt, s melyre hagyományaink predesztinálnak bennünket. 

A hazai szakirodalom egyelőre nem bővelkedik olyan magyar szakkifejezésekben, 

amely megfelelő pontossággal adná vissza a szó eredeti jelentését, így előbb -utóbb 

az angolszászból átvett szóhasználat fog gyökeret verni a köztudatban.  

Amikor korábban publikusan iskolát adtunk át, újságokban és egyéb helyeken 

hirdettünk, szak- és egyéb folyóiratokban az oktatással, képzéssel kapcsolatos cikket 

írtunk (vagy bértollnokok írták ugyanezt rólunk), konferenciákat és szülői értekezle-

teket rendeztünk még nem tudtuk, hogy disszeminálunk. Ez csak akkor  honosodott 

meg nálunk, amikor a kilencvenes években egy sor EU kezdeményezés indult (töb-

bek között hazánkban is) az oktatás, a szakképzés és a kutatás területén az innováció 

támogatására, annak érdekében, hogy növekedjen az EU versenyképessége.4 

1999-ben zárult le a közösségi programok első szakasza, mely feltárta, hogy 

egyes projektek hatása meglehetősen belterjes volt, elsősorban a projektben résztve-

vő intézmények „belügye” maradt, nem intézményesült5 a külső intézmények köré-

ben. Ez azt vonta maga után, hogy az uniós források felhasználásának valamennyi 

                                                           
4 Többek között ilyen volt az 1995-ben kezdődő Leonardo da Vinci projekt is, melyet még ma is a 

szakképzés innovációs laboratóriumaként tartanak nyilván. 
5Tordai Péter, Az eredmények terjesztése a strukturális alapok esetében: „A Leonardo program 

első szakaszának európai értékelése nyomán az Európai Bizottság arra a döbbenetes eredményre 

jutott, hogy a projektek keretében kifejlesztett tantervek, modulok, tananyagok és taneszközök 90 

százaléka nem került használatra.” 
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terültén sokkal jelentősebb figyelmet kellett fordítani az eredmények olyan típusú 

terjesztésére, mely átfogja a projektek teljes (beleértve a tervezési – pályázati – vég-

rehajtási fázisok) időszakát. 

2. Az Egri TISZK Kht. projektindítása, első szakaszának tapasztalatai 

2.1 A projekt 

A szakképzés területén felmerülő országos problémák megjelentek az egri kistérség-

ben is. Az, hogy Magyarországon a szakképzésben résztvevők száma a kilencvenes 

évek elejétől folyamatosan csökkent6, ugyanakkor a szakképzési programokat kínáló 

intézmények száma másfél évtized alatti közel megduplázódott ,7 azt jelentette, hogy 

az önkormányzatok és más iskolafenntartók között nincs vagy nem megfelelő a 

kommunikáció. Kis földrajzi térségekben, rövid idő alatt kialakul t az a helyzet, hogy 

több képző szervezetnél azonos szakmákban egymással párhuzamosan, gazdaságta-

lan képzéseket folytattak. A képzési kínálat nem, vagy nem mindig tükrözte a gazda-

ság elvárásait. A beiskolázásokat elsősorban a tanulói (szülői) érdeklődés és  a ren-

delkezésre álló iskolai felszerelés determinálta, kevésbé, vagy egyáltalán nem volt 

meghatározó a valós munkaerő-piaci kereslet. Így a rendszer folyamatosan azzal a 

kettősséggel küzdött, hogy egyszerre volt jelen a túlképzés és a szakemberhiány . A 

munkaerőpiac strukturális feszültségeit és az iskolarendszerű képzés hiányosságait a 

felnőttképzés sem volt képes kellő mértékben korrigálni mivel a leszakadók folya-

matosan újratermelődtek, sőt számuk folyamatosan emelkedett. A szak- és felnőtt-

képzés intézményrendszerének működése nem volt költséghatékony,  mivel az iskolák 

döntő többsége kis tanulószámmal, szűk képzési kapacitással működött. Az általános 

képzés (általános iskola, gimnázium) iskolai vezetői (a fenntartók hallgatólagos 

hozzájárulásával, sokszor általuk kikényszerítve) „megélhetési” szakképzésbe kezd-

tek, a szakképzésből befolyó összegekkel biztosítva az intézmény forráshiányos 

gazdálkodását. A gondokat tetézte, hogy a pályaválasztást, pályaorientációt, pálya-

korrekciót szolgáló rendszer nem töltötte be funkcióját, működése nem volt haté-

kony. Nem állt rendelkezésre (és sajnos jelenleg sincs) jól hasznosítható, a szakkép-

zésből kilépőket regisztráló pályakövetési rendszer.  Hogy lenne képes egy iskola 

mindezen feladatok megoldására, amikor egy olyan országos hálózat, mint az ÁFSZ 

képtelen naprakész információkat kapni erről a témakörről? Mindezek mellett az 

iskolafenntartók (főleg az önkormányzatok) az elmúlt időszakban csak nagy nehéz-

ségek árán tudták biztosítani a működéshez és a fejlesztéshez szükséges forrásokat. 

Kénytelenek voltak a napi gondok megoldásához egyszerre többféle finanszírozási 

csatornát is igénybe venni. 

A források biztosítására kialakított pályázati rendszer még az azonos fenntartói 

körrel rendelkező intézményeket is eltávolította egymástól, mert azok versenytársa-

ként tűntek fel, ami egyfajta elzárkózásra, az eredmények eltitkolására ösztönözte 

őket, hiányzott közöttük az igazi együttműködés. 

2.2 A projekt indítása 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a fentiekben vázolt időszakban arra az 

elhatározásra jutott, hogy az intézményi integráció ösztönzésére térségi integrált 

                                                           
6A szakiskolákban a 2004/2005-ös tanév tanulólétszáma az 1990/91-es tanév 58%-ára esett vissza. 
7 14 év alatt 42%-kal emelkedett. 
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szakképző központ létrehozására ad be pályázatot. Ez – korábban a városi fenntartá-

sú intézményeknél véghezvitt profiltisztítás miatt  – a tényleges intézményi integrá-

ciót megvalósító megoldás helyett inkább a gyengébb együttműködési (konzorciumi) 

forma megvalósításával járt. Mivel az önkormányzat a TISZK-be (máig érthetetlenül) 

nem vitte be az általa fenntartott összes intézményt, így a pályázat az NFÜ előírásait 

csak akkor tudta teljesíteni, ha más konzorciumi partnereket sikerül megnyernie az 

együttműködésre. Ennek az lett a következménye, hogy egy-egy intézménnyel be-

szállt a Konzorciumba Heves Megye Önkormányzata, illetve az Egri Számítógépes 

és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány is. A profiltisztítás önmagában nem 

oldhat meg minden problémát és párhuzamosságot. Az önkormányzati fenntartású 

intézmények hiába teszik meg ezt, a munkaerő-piaci erővonalak mentén hiába mon-

danak le egyes képzések indításáról (pl. csökkentik a gimnáziumi osztályok számát) 

nem, vagy csak nagyon kis mértékben tudják befolyásolni egy adott térség más (üz-

leti alapokon szerveződő) iskoláinak szakindításait.8 A disszeminációs gyengeséget 

és a város érdekérvényesítő képességeinek hiányát mutatja, hogy Eger egyik megha-

tározó alapítványi fenntartású iskolája, mely a legnagyobb önkormányzati fenntartá-

sú intézménnyel párhuzamos képzési struktúrával rendelkező, és a munkaerő-piac 

igényeinek kielégítése szempontjából kiemelkedő fontossággal bíró CNC-forgácsoló, 

és hegesztő képzéseket folytat, a konzorciumi szerződés aláírása előtti napokban 

kilépett az együttműködésből. 

A 2004-ben létrehozott konzorcium sikerrel szerepelt a „HEFOP 3.2.2 Térségi In-

tegrált Szakképző Központok létrehozása” (ESZA), valamint a „HEFOP 4.1.1 Térségi 

Integrált Szakképző Központok infrastruktúrájának fejlesztése” (ERFA) pályázato-

kon. A kétkomponensű projekt végrehajtására a konzorcium 2005. 06. 01 -vel létre-

hozta az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kht-t, mely a projekt 

2008. 05. 31.-ig tartó futamideje, és a 2008. december 31-ig tartó alprojekt ideje 

alatt összesen több mint 1 milliárd Ft. pályázati összeg és konzorciumi önerő fel-

használásával, hat társintézmény bevonásával valósította meg az Egri TISZK létreho-

zását és infrastrukturális fejlesztését. 

A pályázatírási megbízását egy országosan elismert pályázatíró cég nyerte meg. 

Eredményes munkájuk volt, mert a szerződésbeli feltételeket teljesítették, azaz nyer-

tes pályázatot alkottak. Ha azt nézzük, hogy a város közvéleménye, az iskolák, azok 

dolgozói, tanulói, a szülők, munkaadók mennyire folyhattak be az előkészületekbe, 

és mennyire készítették fel őket egy új szervezet kialakításának folyamatára, sajnos 

meg kell állapítani, hogy nagyon sok olyan problémát feloldhattak volna az 

„inszemináció” folyamán, melyek lokalizálása a későbbiek során kommunikációs 

erőfeszítést igényelt a fenntartóktól és menedzsmenttől egyaránt. Valamennyi 

disszemináció projekt- és környezetfüggő, így minden egyes projekt esetében saját 

                                                           
8 Az alapítványi iskolák, képzési vállalkozások egyre-másra indítják az állami szektorban jól 

prosperáló képzéseket, ugyanakkor az együttműködés helyett még mindig csak abban látják a 

párhuzamosságok felszámolásának lehetséges útjait, ha az állami/önkormányzati intézmények 

„önként és dalolva” lemondanak azon képzéseikről, melyek fenntartása számukra is rentábilis 

lehet. Így történhet az meg ma Magyarországon, hogy az helyett, hogy az NFT I. keretén belül 

indult elsőkörös TISZK-et a konzorcium – a lehetséges jogi megoldásként ismert átalakítással – 

mielőbb szakképzés szervezési társasággá alakította volna, és újabb partnereket szólított volna 

meg a csatlakozáshoz, csak asszisztált ahhoz, hogy a városban egy új,  teljesen párhuzamos képzési 

palettával rendelkező II. körös modellnek megfelelő TISZK jöjjön létre. 



Az Egri TISZK Kht. fejlesztési projekt disszeminációjának eredményei 

 75 

disszeminációs stratégiát és cselekvési tervet javasolt kidolgozni, melyet nem tettek 

meg. Az előkészítés és a végrehajtás sokkal hatékonyabb lehetett volna, ha a straté-

gia és a cselekvési terv már a pályázat elkészítése és beadása előtt szakember bevo-

násával megszületik. A kulcs a partnerek szemléletmódjának (lehetőleg belátáson 

alapuló) módosulása, ezért a közös konszenzus kialakítása inkább az előkészítés, 

mintsem a megvalósulás folyamatának kell, hogy része legyen.  

2.3 A projektmenedzsment kiválasztása 

Fontos a megfelelő szemléletmóddal rendelkező, a projekt sikerét magában hordozó, 

az elvárásoknak megfelelő kompetenciákkal bíró menedzsment életre hívása, ami a 

disszemináció egyik fontos velejárója. Miért? Annak ellenére, hogy egy projekt a 

támogatási szerződésben lefektetetteteknek megfelelően erősen determinált, előbb 

utóbb felveszi a menedzsment, elsősorban a projekt szempontjából meghatározó 

jelleggel bíró vezetők életfilozófiájának jegyeit. Az attitűdök, hozzáállások, innova-

tív tevékenységük az amire ráhatással bírnak, előbb-utóbb változni is fog. Többek 

között ezért sem találunk az ország tizenhat elsőkörös TISZK-jei között két ugyanúgy 

működő modellt. A projektvezetőt célszerű lett volna már a pályázatírást megelőző-

en kiválasztani, szerencsés lett bevonni őt annak előkészítésébe és kialakításába. A 

többi vezető alkalmazása előtt pedig meghatározó lett volna, ha egy (pl. DACUM 

módszerrel végrehajtott) munkakörelemzés előzi meg a toborzást és kiválasztást.  
Szerencsés lett volna az is, ha az Oktatásfejlesztési Observatory Iroda részvéte-

lével mintegy 12 tagállamot átfogó, a hazai szakképzési vezetők (intézményvezetők, 

igazgatók, helyettesek, tanműhelyvezetők, munkaközösség-vezetők, stb.) körében 

végzett kutatások során összegzett munkakörelemzések részeredményei korábban 

megjelennek. EU-s projekt lévén továbbá nem ártott volna figyelembe venni a Kop-

penhágai nyilatkozatot9, és a Mastrichti kommünikét10, az EU-s szakképzési szakem-

berek kompetenciáiról történő gondolkodás e két meghatározó dokumentumá t. 

A projektmenedzsment egy felszámolás alá eső multinacionális vállalat második 

körös vezetőiből került ki. Ez akár jó megoldás is lehetett volna, ha a választást 

azzal indokoljuk, hogy korábbi vállalati szocializációjuk alap a projekt sikeres leve-

zénylésére. Mint később kiderült, pont ez volt az, ami megakadályozta az eredmé-

nyes munkájukat. Korábbi cégeiknél ismeretlenek voltak a napi szinten előforduló 

disszonanciák, mint amivel a közoktatásban és a szakképzésben nap, mint nap talál-

kozniuk kellett. Vannak olyan elsőkörös TISZK-ek ahol a menedzsment az ügyvezető 

igazgató kivételével társ-, vagy tagintézmények vezetőiből állt össze, így teljes rálá-

tással bírtak a szakképzés napi eseményeire. Természetesen az előnyök mellett en-

nek is vannak hátrányai, de talán náluk jobban tapasztalható volt a napi problémák 

ismerete, a szervezeti kötődés, és a feladat partneri szintre történő lejuttatásának 

hatékonysága. 

Gondot jelentett, hogy a multinacionális vállalatnál mindenkinek megvolt a fel-

adatköréhez meghatározott kompetenciája (nevezettek elsősorban specialisták vol-

tak). A TISZK projekt jellege megkívánja azt, hogy mindenki egyszerre több dolog-

                                                           
9 „Continuing competence development of teachers and trainers in VET. The examination of the 

specific learning needs and changing role of vocational teachers and trainers. Teachers and trainers 

should be supported in their essential role as innovators facilitators in the learning environment.”  
10 “Giving attention to the learning needs of teachers and trainers . Training of teachers and trainers 

in vocational education and training” 
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hoz értsen, és generalistaként sokszor az ötletgazda, tervező, szervező, irányító fel-

adatkör kiegészül a végrehajtói tevékenységekkel is. A fizetés és a megkívánt telje-

sítmény (akár befektetett munkaórát, akár kimenetet nézünk) sem volt arányban a 

korábbi munka- és felelősségi körben kapott juttatásokkal. Ez ahhoz vezetett, hogy a 

menedzsment egy fő kivételével lemorzsolódott, pótlásukra több esetben csak késve, 

részmunkaidős munkatárs felvételével volt lehetőség. Sajnos a projekt determinálta 

a személyi juttatásokat is, és nem volt tekintettel arra, hogy pl. az infrastrukturális 

fejlesztésekért felelős – lehetőleg okleveles gépész, vagy villamosmérnöki végzett-

ségű, nagy gyakorlattal rendelkező – szakmai vezetőt nem lehet a munkaerőpiacon 

egy közalkalmazotti kategóriának megfelelő bérezéssel beszerezni.  

A későbbiek során elvégzett elemzések is azt igazolták, hogy az Egri TISZK Kht-

nál lévő munkakörök – az adott egyedi, más TISZK-ekhez nem hasonlítható körülmé-

nyek miatt11 – egy, az átlagosnál szélesebb generális, de egyben speciális tudásra 

kell, hogy épüljenek. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy egyes munkakörökben a heti 

40 órás munkaidő nem elegendő a feladatok ellátására, mivel a projekt keretei és a 

delegált felelősségi körök több, egymástól eltérő szakterületet ölelnek fel. Olyano-

kat, melyeket egy hasonló kaliberű (költségvetésű, alkalmazotti és bedolgozói, va-

lamint partnerhálózattal rendelkező) szervezet – optimális esetben – több munkatárs-

sal lát el. A vezetői és egyéb munkakörök számának bővítése a projekt keretében 

nem megoldható. A „bedolgozó” (megbízotti, vagy vállalkozói jogállású) munkatár-

sak – ugyancsak az egyedi körülmények miatt – csak a szakterületek egy-egy speciá-

lis részét tudják lefedni, ezért a feladatok teljesítése célirányos menedzseri hozzáál-

lást kíván meg. Ráadásul a delegált feladatok/feladatcsoportok a projekt előrehalad-

tával folyamatosan bővültek. Hasonló eredményt hoztak a TTnet „Defining VET 

Professions” c. projekt eddigi háttérmegfigyelései is, melyet a szakképzés vezetőire 

vonatkozóan folytattak le. 

2.4 A disszemináció tervezése 

A majd teljes egészében megváltozott személyi állományú menedzsmenttel (nevez-

hetnénk akár válságmenedzsmentnek is) vissza kellett lépni a stratégia és egyben a 

disszemináció újratervezésének fázisába. T. Kiss Tamás szerint „A gyakorlati szak-

embereknek és a szakképzésnek folyamatosan célmeghatározásokkal, öndefiniálási 

kényszerekkel és szakmai identitási kérdésekkel kellett és kell ma is… szembesül-

nie”.12 Más régióban – pl. Miskolcon a helyi körülmények hatására – a szakmai fele-

lősségi körök, az abban végzett tevékenységek, a munkamódszerek egy része, a 

lehetséges megoldások variánsai változatokat hoznak létre, melyek csak helyben, az 

adott feltételek mellett kecsegtethetnek sikerrel. 

Az új vezetés új munkamódszerek bevezetését, új hozzáállást kívánt meg a 

munkatársaktól, ezért szinte mindenben vissza kellet nyúlni az alapokhoz. A pro-

jektből már több mint egy év eltelt, de az addig még szinte meg sem kezdett 

disszeminációs tevékenységet meg kellett reformálni. Ennek első lépése volt egy 

cég, nevezetesen az Insomnia Reklámügynökség Kft. közbeszerzési eljárás lefolyta-

tását követő bevonása, mert látszott, hogy a prognosztizálható disszeminációs fel-

adatok teljesítése profi támogatás nélkül bukásra van ítélve.  

                                                           
11 A munkakört érintő pozitív – negatív tendenciák 
12 T. Kiss Tamás: Foglalkozás, szakma, hivatás = KÉK 2002/II. 105. p.  
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A közös munka gyümölcseként a korábbi hiányos kommunikációs terv marke-

ting tervvé bővült, melyben meghatároztuk, hogy a stratégiai terv mely részei kama-

toztatnák a marketinget, kitűztük a marketingcélokat, ismételten pozícionáltuk szer-

vezetünket, meghatároztuk lehetséges marketingeszközeinket, mely alapján elké-

szültek, megújultak terveink. A folyamat és az eredményértékelés céljából első kör-

ben három, és a későbbi alprojekteben még egy, a tanulói, szülői, pedagógusi és 

munkáltató köröket szondázó, a TISZK tevékenységével, ismertségével kapcsolatos 

hatékonyságmérési sorozatot vezettünk be. 

3. A disszemináció szintjei és tartalma az Egri TISZK Kht-nál 

3.1 Az Egri TISZK Kht-nál annak ellenére, hogy a vezetők többsége a projekt beindí-

tását követően, sokszor az előd általi betanítását, helyzetbehozást nélkülözve érke-

zett, fel tudta szedni a fonalat és képes volt folytatni, megújítani a korább i munkát. 

A vezetési folyamat tartalma, nyomon követése, az információk rendszeres áramol-

tatása hivatott biztosítani a projekt megvalósításához szükséges intézményi erőforrá-

sok optimális mozgósítását, szükség esetén átcsoportosítását. 

Ugyan ez vonatkozik arra a szakértői, támogatói körre is, mely bár nem vesz 

részt a napi feladatokban, monitoring tevékenységében érzékelheti a munka során 

előforduló disszonáns eseteket. Ebbe az első szintbe tartoznak a jogi, közbeszerzési, 

tananyag-fejlesztési területen dolgozó tanácsadók, valamint az intézmény gazdasági 

könyvelését végrehajtó szervezet, a TISZK konzorciumának Tulajdonosi Tanácsa, a 

Szakmai Tanácsadó Testület, az Igazgatók Tanácsa, valamint a Fejlesztési Koordi-

nációs Bizottság tagjai. 

A második szint, azaz társiskolák információval történő ellátása fontos, mert an-

nak ellenére, hogy az Igazgatók Tanácsát, valamint a Fejlesztési Koordinációs Bi-

zottságot a fenntartók képviselői mellett az iskolák által delegált (általában igazgató, 

vagy helyettesi szintű) személyek töltik be, további hangsúlyt fektetünk az informá-

ciók alsóbb szintre történő lejuttatására. Az információ egyik sajátossága az, hogy 

áttételek esetén módosul, sokszor a személytől függően kiegészül, vagy elsikkad. 

Így sokszor a „mezei pedagógusnak” fogalma sincs arról, mi történik a projektben, 

vagy az adott tevékenységre, beszerzésre miért van szükség, hiszen a hiányos infor-

mációk miatt képtelen meglátni az összefüggéseket. Ennek a területnek az erősítésé-

re a nyílt napok bevezetése, illetve az iskolai nyilvános (főleg szakmai) rendezvé-

nyeken való megjelenés, valamint a szóróanyagok kijuttatása látszott a legalkalma-

sabb eszköznek, mivel ezek felhasználásával irányítottan, valóban koncentráltan 

tudtunk információt nyújtani. 

Az elektronikus hírújság annak ellenére, hogy széles rétegeket szólít meg, nem 

mindig talált megfelelő fogadókészségre, sokan csak kéretlen levélszemétként kezel-

ték, és automatikusan törölték levelezésükből. Kiemelem az informális kapcsolati 

rendszer szerepét, melyet munkatársaink egy-egy adott fejlesztés, utazó tanácsadás, 

vagy egyéb közös rendezvény (pl. pedagógus továbbképzés, tréning, közös utazás, 

feladatmegoldás) keretében építettek ki. Az ilyen csatornákon kért és áramoltatott 

információk talán még hatásosabbak voltak, mint a formá lisak. 

A disszeminációs tevékenység területi megosztottságának városi megjelenését 

testesíti meg az a helyi szintű tevékenység, mely során Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által életre hívott Ifjúsági Cselekvési Program keretén belül olyan 

más, a pályára irányítás területén dolgozó intézményekkel működünk együtt, mint az 

Egri Kistérségi Iroda, az Egri Nevelési Tanácsadó, a Heves Megyei Kereskedelmi és 
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Iparkamara (HKIK), a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közmű-

velődési Szolgáltató Intézménye. Érdemes megemlíteni azt az együttműködést, mely 

a város más intézményeivel egyetemben a HKIK vezetésével közös képzési adatbázis 

és távoktatási felület létrehozásán fáradozik. Helyi tömörülés az a klaszter, mely az 

OKJ 5-ös szakmacsoportja köré tömörülve próbálja meg a munkaerő-piaci és képzési 

anomáliákat feloldani. 

A regionális szintű fejlesztések összehangolását, az erőforrások hatékony ki-

használását segítheti elő az Észak-magyarországi Integrált Szak- és Felnőttképzési 

(ÉMISZÉF) Hálózat, melynek tagjai vagyunk. A hálózati együttműködés résztvevői 

valamennyien a munkaerőpiac és területfejlesztés magas minőségszintet képviselő 

elismert szervezetei. Erősségeinkhez és lehetőségeinkhez mérten a hálózat közös 

tevékenységterületeit a közös információs rendszer kialakításában, tartalomfejlesz-

tésben és az infrastruktúra összehangolt fejlesztésében határoztuk meg.  

A pozitív és negatív tapasztalatok megosztásának nemzeti szintjét a TISZK-ek Or-

szágos Egyesületének életre hívása biztosítja. Sajnos az ESZA Kht. és az IH által 

működtetetett másik fórum, a kezdetekben havi, majd kéthavi rendszerességgel ösz-

szeülő, általában a TISZK menedzsmentek vezetői szintjének részvételével folyó 

Konzultatív Testületi Ülések (KTÜ) befejeződtek. Ezek megtartását azért tartanánk 

továbbra is célszerűnek, mert mindamellett, hogy az országos TISZK hálózat mind a 

16 intézménye részt vett ezeken a rendezvényeken, a rendezvén fórumszerű, min-

denki számára (beleértve az ESZA Kht., az IH és az SZMM munkatársait is) interaktív 

kommunikációt tett lehetővé. 

A brit iskolarendszerű szak- és felnőttképzés tanulmányozása céljából rendezett 

londoni tanulmányút, illetve a Leonardo Mobilitás projekt kapcsán a tanulók külföl-

di szakmai gyakoroltatására kiépített finnországi, oului kapcsolat lehetővé tette a 

disszeminációs tevékenység nemzetközi színterűvé való válását. A kapcsolatok ki-

alakításával, későbbi bővítésével azok két-, vagy többoldalúvá való válásával nem 

csak eddigi tevékenységünknek kívánunk megerősítést szerezni. Emellett fontossá 

vált az is, hogy segélyezett szerepkörből átlépjünk innovációs gazdai szerepkörbe.  

4. Az Egri TISZK Kht. célcsoportjai 

Ahhoz, hogy disszemináció kellő módon érthető és hatékony legyen a megcélzott 

csoportokat mindenképp másképp kell megszólítani. Hiszen nem mutathatjuk be az 

Egri TISZK Kht. tevékenységét ugyan úgy egy pedagógusokból álló csoportnak, mint 

a diákoknak, vagy mint a vállalati szférák képviselőinek. Nemcsak a tartalomnak, a 

formának de a közlés módszerének is el kell térnie egymástól, hiszen mindegyik 

csoport másra kíváncsi, másképp szólítható meg és másképp ragad meg benne az 

általunk közvetíteni kívánt információ. 

4.1 Elsődleges célcsoportok 

− A TISZK tanárai, oktatói: Cél a pedagógusok, oktatók folyamatos felkészítése és 

továbbképzése, szakmai, módszertani ismereteinek bővítése a gyakorlati képzés-

sel, új módszerek alkalmazásával, pedagógiai programokkal kapcsolatban. 

− A TISZK intézményeinek tanulói: Az iskolai rendszerű oktatás keretei között 

elsajátított tudás meghatározó módon befolyásolja a munkaerőpiacra belépők 

munkavállalási esélyeit és lehetőségeit. 

− Hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással fenyegetett tanulók és családjaik:  A 

testi- és értelmi fogyatékkal élőkkel és a szociálisan hátrányos helyzetű fiata-
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lokkal kapcsolatban kiemelt feladat a tanulási, képzési lehetőségek vonzóvá, 

hozzáférhetővé tétele, igényeikhez való igazítása. Kiemelendő a hátrányos 

helyzetűek – ezen belül a hátrányos helyzetű romák – szakképzéshez való 

hozzáférésének problémája. 

4.2 Másodlagos célcsoportok 

− A TISZK vezetői: A TISZK irányítását non-profit szervezet (Kht.) végzi, míg a 

szervezet működtetési feladatait, az irányító szervezet döntéseinek végrehaj-

tását a projekt menedzsment látja el. 

− Gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést folytatók:  A TISZK központi 

képzőhelyét működtető szakembergárda aktívan támogatja a vállalati gyakor-

lati képzés módszertani fejlesztését, hogy az illeszkedjen az iskolák által  vég-

zett oktatáshoz. A TISZK tanácsadói tevékenységet nyújt a gazdálkodó szerve-

zetek gyakorlati képzést folytatói számára a gyakorlati oktatás helyszínén kü-

lönböző témákban. 

− Felnőttképzésben résztvevők: A TISZK a már dolgozók számára a felnőttokta-

tás, de elsősorban a felnőttképzés területén kialakítja képzési kínálatát, hogy a 

felnőttek az iskolarendszeren kívüli tanulási lehetőségekkel is élhessenek. Ki-

emelt felnőttképzési tevékenységként az inaktívak átképzésével és tovább-

képzésével is foglalkozik a TISZK. 

Amikor egy-egy a célcsoport felé disszeminálunk, abban a tudatban tesszük, 

hogy ennek a későbbiekben pozitív hozama lesz az intézmény részére.  Ezért már a 

tervezés folyamán célcsoportonként végig kell gondolni és meg kell határozni azokat 

a várható előnyöket, melyek nemcsak névlegesen növelhetik szervezetünk adott 

időszakra szóló reputációját, hanem esetleg más erőforrások igénybevételét is elér-

hetővé teszik 

5. Az Egri TISZK Kht. disszeminációjának csatornái, eszközei, módszerei 

Itt a kezdeményezések közül a Road Show ötletünk nyújthat újat a disszeminációs 

módszerek és eszközök mások által naponta használt arzenáljában. Ezt a városi pá-

lyaorientációt végző valamennyi szervezet összefogásával, az ÉRÁK tulajdonában 

lévő, utazó tanácsadói szolgáltatásokat biztosítani képes „Omnibusz” bevonásával, 

Eger és az Egri kistérség összevont szülői – pedagógusi – diák értekezleteim kíván-

juk megvalósítani. Ezzel a szakterületek minden szereplőjének együttes esélyt, kon-

takt, valamint megjelenési lehetőséget kívánunk biztosítani, elkerülve ezzel a hiá-

nyos, szakszerűtlen pályára irányítás lehetőségét is. 

A disszeminációkban alapvetően két módszert különítünk el egymástól. Az 

anyagi termékeket létrehozó részfeladatok eredményei (pl. a műszakilag átadott, 

berendezett épület installált eszközökkel, vagy a 226 órányi digitális tananyag) vi-

szonylag jól azonosíthatóak. Ezek ismertté tétele, népszerűsítése viszonylag egysze-

rűen megvalósítható. Egy átadó ünnepség keretében, kiadvány és/vagy interneten 

digitális letölthetőséggel ellátott formátumban való megjelenítésük nem okoz gon-

dot. Itt annyit jegyzünk meg, hogy az információk naprakészen tartása miatt át kell 

térnünk a honlap napi frissítésére. (Megújult honlapunk /www.egertiszk.hu/ – mely-

nek URL címe valamennyi megjelenésünkben szerepel). A digitális csatorna biztosí-

tását kifejezetten fontosnak tartom, hiszen egy-egy jól célzott üzenet formátummal 

több eredményt érhető, mint kötelező olvasmányok tucatjával.  
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Annak ellenére, hogy magát az olvasás szeretetét magam is fontosnak tartom, 

tudomásul kell venni, hogy az a tanuló, aki majd három éves korától interaktív videó  

játékokon, az interneten szocializálódott, ingerszegénynek fogja tartani nem csak az 

olvasás, hanem a hagyományos keretek között zajló frontális oktatás útján szerze tt 

információkat is. Itt egyedül kérdőjelezhető meg, hogy az a réteg – beleértve a funk-

cionális analfabetizmussal küszködő halmozottan hátrányos helyzetben élő tanulók-

tól az élethosszig tartó tanulást elutasító továbbfejlődni képtelen pedagógusig – akit 

az információs sztrádán el kívánunk érni, rendelkezik-e azzal a technikai hozzáférési 

háttérrel, valamint olyan informatikai kompetenciákkal, mely lehetővé teszi a fel-

használói szintű alkalmazást?) A disszeminációs megjelenések során törekedni kel-

lett az egysíkúság elkerülésére, mert egy-egy akciónk csak meghatározott rétegeket 

ér el. Ennek záloga, hogy marketing tevékenységünk végzéséhez az 5P
13

 marke-

tingmix módszert választottuk. 

Ugyanez már nem mondható el azokról a programokról és eredményekről, me-

lyek a célcsoport személyes tudásának, tapasztalatainak gazdagodásával járnak. 

Ezek csak ritkán mérhetőek, és átadásuk akadályokba ütközik még akkor is, ha kívá-

natos lenne, hogy ezeket mások számára is hozzáférhetővé tegyük. Sajnos még nem 

általános az a törekvés, hogy a résztvevők a termék terjesztésén túlmenően megosz-

tanák másokkal a fejlesztés során sikeresnek bizonyult eljárásokat és munkaszerve-

zési módszereket, amelyek az adott eredmény elérését lehetővé tették.  Hosszú szer-

vezés után tudtuk csak elérni, hogy például tananyagok fejlesztésében jártasságot 

szerzett pedagógusaink ki merjenek állni a nyilvánosság elé és felvállalva az esetle-

ges kritikák veszélyét is, eszmét merjenek cserélni a TISZK országos hálózatában 

hasonló feladatokat ellátó kollégákkal, szakértőkkel és egyéb felhasználókkal. 

Az interperszonális kapcsolatok bővítése érdekében minden olyan rendezvé-

nyen, konferencián, szakmai vitanapon megjelentünk, ahol erre lehetőséget biztosí-

tottak számunkra. Ezen kívül nem csak utaztunk, hanem mi magunk is rendezünk 

ilyen találkozásokat. A TISZK társiskoláinak pedagógusai részére szervezett, mintegy 

400 főt megmozgató bejárásokon kívül a 2007/2008-as tanév befejezése előtt, és a 

tanév kezdetekor nyílt napokat rendeztünk a város és a kistérség általános - és közép-

iskolai tanulói számára. Valamennyi szakkabinetünket (CNC forgácsoló, nyomda-

ipari, elektrotechnikai, vállalkozási, tanbolt, tanbüfé) illetve közösségi szolgáltató 

helyiségeinket un. „támogatói est” keretében, a kabinet szakmai összeállítását végző 

társiskolák érintett munkatársain kívül a kistérség, vagy a megye, de egyes alkal-

makkor (mint pl. a nyomdaipari kabinet esetében is) régiós, a szakmában domináns, 

stratégiailag a jövőben velünk együttműködni szándékozó gazdálkodó szervezetek 

jelenlétében avattuk, illetve adtuk át. 

Az olyan interaktivitás lehetőségét mellőző eszközök révén, mint pl. a TISZK-ben 

és társiskoláiban tanított szakmákról szóló kiadványaink, az egyes képzéseinket, 

felnőttképzési és közösségi szolgáltatásainkat népszerűsítő szórólapjaink és hirdeté-

seink, a projekt előrehaladásáról szóló kompendiumaink és elektronikus hírlevelünk  

által igaz, hogy egyszerre szélesebb kört lehet megszólítani, de kevéssé tudjuk mérni 

ezek tényleges hatását. Nem tudjuk ezek valóban eljutottak-e a célcsoporthoz. Némi 

derűre adhat okot, hogy folyamatosan emelkedik a honlapunkra látogató, vagy annak 

                                                           
13 5P: termék (Product), célcsoport (Publics), ár (Price), elosztás (Place), és a reklám (Promotion)  
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egyes részeibe betekintést nyerni kívánó látogatóink száma. A fizetett hirdetéseket 

célzott közönségnek, az egyes sajtóorgánumok profilját és közönségét figyelembe 

véve jelentetjük meg. Más jellegű fellépést és tartalmat kíván az Eger Tv Pénzvilág 

szakpolitikai műsora, mint a helyi rádiónak adott riport. Kénytelenek vagyunk kissé 

mellőzni az országos sajtót, mivel egyrészt a bekerülés csak nagy nehézségek és 

anyagi ráfordítások árán valósulhatna csak meg, másrészt nem biztos, hogy a szá-

munkra fontos célközönség ajtaján kopogtatnánk vele. 

A külső (szakmai, tematikus szektoriális és szektorközi) tájékoztató hálózat sok-

szor jobban működik, mint a belső, társiskolákat átfogó  hálózat. Ebben talán szere-

pet játszik a pedagógus társadalom fásultsága és az egyéni, vagy csoportos kezde-

ményezésre, alulról induló innovációk hiánya is. 

Olyan időszakban, amikor az iskolák sorát bezárás, a pedagógusokat pedig a 

csoportos elbocsátások veszélye fenyegeti, fontosságunkat elsősorban pedagógiai és 

szakmai munkánk eredményeinek közvetítésén keresztül tudjuk a köztudatba elültetni. 

6. A disszemináció, mint a visszacsatolás alapja 

A projektben megpróbáltunk minél több interaktív elemet beépíteni . Ha az informá-

cióközlés csak egyirányú kommunikációt tesz lehetővé nincs lehetőség az interakti-

vitásra, azaz nem érkeznek vissza reakciók, melyek beépítésével megvalósulhat a 

folyamatos értékelés és a visszacsatolás, mely auditált ISO 9001 minőségbiztosítási 

rendszerünk, és intézményi felnőttképzési, valamint program akkreditációink alapját 

is képzi. Honlapunkon és e-szolgáltató központunkban digitálisan is elérhető az a 

felület, ahol lehetőség van felénk információk közlésére. Hasonlóan megragadjuk a 

felnőttképzési tanfolyamzárásokat is arra, hogy a rendszer működtetésének érdeké-

ben építő javaslattal élhessenek tanulóink. Recepciónknál egy un. „Beadványok 

könyvét” helyeztünk el, mely az ügyelfogadások periódusaival együtt a képzések 

atipikus időszakaiban is lehetőséget ad információk befogadására. 

Az indirekt megoldások mellett, az alprojektre lekötött felméréssel együtt az Eg-

ri TISZK Kht. négy alkalommal szondázta a kistérség számára meghatározó célcso-

portokat. A közel félévente lefolytatott méréseknél a kérdőíveket úgy állítottuk ösz-

sze, hogy egyes állandó szakterületekről (pl. közösségi szolgáltatások, elérhetőség, 

design, reakciógyorsaság, rugalmasság, ismertség, kívánalmaknak történő megfele-

lés, stb.) beérkező adatokból bizonyossággal összehasonlítható elégedettségi muta-

tókat lehessen kiolvasni. Ugyancsak törekedtünk arra, hogy az egyedi akciótervek 

alapján lezajlott rendezvények, megjelenések hatását is mérni tudjuk. Mindezek 

mellett javaslatokat kértünk a következő időszak hasonló eseményeinek szervezésé-

vel, tartalmával kapcsolatban. A mérések adta eredmények feldolgozását követően 

módosítottuk eredeti elképzeléseinket, így mind ismertségünk, mind minőségi muta-

tóink valamennyi kategóriában folyamatosan emelkedtek.  

7. Az Egri TISZK Kht. számszerűsíthető eredményei 

Az Egri TISZK Kht. a számszerűsíthető eredmények tükrében teljesíti a támogatási 

szerződésben vállalt indikátorokat. Az infrastrukturális fejlesztés projektje lezárult, 

az indikátormutatók nagyobb része túlteljesült, illetve nincs olyan mutató, melynél a 

TISZK ne érte volna el az előírásokban szereplő legalább 90%-os teljesítményt úgy, 

hogy a jóváhagyott költségvetés közel 100%-a felhasználásra került. A 3.2.2-es 

projekt (attól függetlenül, hogy az alprojekt 2008. 12. 31 -ig meghosszabbításra ke-

rült) már minden eredmény-, valamint a hatásindikátorok nagy részében is sikeresen 
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teljesítette feladatát. A „Szakképzésben végzett tanulók száma” mutató szerződésben 

meghatározott végső értékének eléréséhez még öt év áll rendelkezésünkre. A túltel-

jesítések hátterében a disszeminációs munka bizonyítottan eredményes volt, hiszen 

az indikátorok között a lemorzsolódottak arányán kívül nem találunk olyan mutatót, 

mely valamely tekintetben ne lenne egyben közvetlen disszeminációs tevékenység is. 

Felvetődik a hogyan tovább kérdése? A projektzárást követően is fent szeretnénk 

tartani az általunk elért eredményeket. Ebben várjuk a konzorciumi partnerek, és 

más kívülállók segítségét is, hiszen a támogatási szerződés ötéves fenntarthatóságot 

célzott meg. Az infrastrukturális fejlesztések során beszerzett technikai eszközök öt 

éven belül biztosan elavulnak, és az általunk készített programok, tananyagok is –

változó mértékben, de előbb-utóbb – avíttá válnak. Ehhez pályázati úton, vagy a 

gazdasági társaság által termelt profit formájában meg kell teremtenünk a megfelelő 

anyagi hátteret, hiszen nem várhatjuk el a fenntartó konzorciumtól, hogy ezen irányú 

kiadásainkat fedezze. 
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