
 

1 
 

Szakmai beszámoló kiegészítése 

Előzmények 

Sajnos a Beneficiary Modul felület a hibákat nem tudta a záróbeszámoló benyújtásáig javítani, emiatt 

egyes kérdésekre nem tudtunk válaszolni. A hibákról és a fejlesztési javaslatokról készítettünk egy 

mellékletet, melyet csatolva küldünk. 

A beküldött beszámolónkat ezúton egészítjük a tevékenységek egyesével történő értékelésével, 

melyhez látványos bemutatókat is készítettünk: 

 Eredmények 

 Megvalósított mobilitások, alapelvek 

Szakmai látogatás 

• A résztvevők esetében 100%-os az elégedettség és meg voltak elégedve a programokkal. 

• A felkészítést szintén hasznosnak érezték, minimális volt azon résztvevők száma, akik 

igényeltek volna további felkészítést. 

• Szakmai látogatás esetében nem annyira releváns a mentor kijelölése, hiszen több emberrel 

találkoznak egy fogadó szervezetnél, de ez az arány így is 84% feletti. Erre a jövőben több 

figyelmet fordítunk majd, hogy a résztvevőkben egyértelmű legyen, hogy ki a kijelölt 

kapcsolattartó. 

• Ezen tevékenységtípus esetén volt a legkisebb az aránya azoknak, akik úgy érezték megfelelő 

nyelvi felkészítést kaptak, így erre a jövőben több figyelmet fordítunk, számukra több 

felkészülési lehetőséget fogunk biztosítani, ennek ellenére 80,77% jelezte, hogy fejlődtek 

nyelvi készségei. 

Erősségek: 

• Magas szintű elégedettség. 

• Vegyes mobilitások megvalósítása. 

Fejlesztési pontok: 

• Több nyelvi felkészítés. 



 

2 
 

• Kijelölt kapcsolattartó a fogadó szervezetnél. 

• Több zöld utazás megvalósítása. 

• Nemzetközi tevékenységek számát növelni – Anglia, Svájc bevonása.. 

Oktatási vagy képzési tevékenység 

• 1 fő vett részt ilyen tevékenységben, ő mindennel maximálisan meg volt elégedve. 

Erősségek: 

• Magas szintű elégedettség. 

• Ritkán alkalmazott tevékenységtípus megvalósítása. 

Fejlesztési pontok: 

• Több oktatási tevékenység megvalósítása. 

• Virtuális felkészítés az oktató által a külföldi csoportnak. 

• Zöld utazások megvalósítása. 

• Nemzetközi tevékenységek számát növelni – Anglia, Afrikai országok. 

Tanfolyamok és továbbképzések 

• A résztvevők esetében 100%-os az elégedettség és meg voltak elégedve a programokkal. 

• A felkészítést szintén hasznosnak érezték, minimális volt azon résztvevők száma, akik 

igényeltek volna további felkészítést. 

• Ezen tevékenységtípus esetén csak 73,91% jelezte, hogy kapott nyelvi felkészítésre 

támogatást, ennek ellenére 88% jelezte, hogy fejlődtek nyelvi készségei. 

Erősségek: 

• Magas szintű elégedettség. 

• A képzések színvonalával való szinte maximális elégedettség. 

• Fogadó szervezetnél egyértelmű volt a kijelölt kapcsolattartó. 

Fejlesztési pontok: 

• Zöld utazások megvalósítása 
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• Ezen tevékenységtípus esetében sokszor a felékszülés nagy része önfejlesztéssel valósul meg, 

a jövőben ennél is érdemes szervezett felkészítést tartani. 

Szakképzési szakmai versenyeken való részvétel 

• A résztvevők általános elégedettsége magas volt, tudták mit fognak csinálni és milyen 

programon vesznek részt. 

• A résztvevők elég magas százaléka, 18,18% igényelt volna további felkészítést. 

• Nyelvi támogatást 70% érezte, hogy kapott volna, mivel itt diákok utaznak ki, akiknél 

elsődleges a nyelvi fejlesztés, erre jobban kell figyelnünk a jövőben. 

Erősségek: 

• Magas szintű elégedettség. 

• Sok zöld utazás megvalósítása 

Fejlesztési pontok: 

• Több nyelvi felkészítés 

• Több általános felkészítés – nagyon specifikusak a versenyek, emiatt erre több időt is kell 

fordítani 

Szakképzésben tanulók rövid távú tanulási célú mobilitása 

• Sokkal több résztvevőt sikerült bevonni, mint amennyit terveztünk, intézményünk kiemelt 

területe a diákok mobilitásának támogatása, így ezt nagyon jó eredménynek értékeljük. 

• Magas szintű a vegyes mobilitás, melyre rengeteg energiát és időt fordítottunk a COVID 

időszak alatt a partnereinkkel együttműködve. 

• Egyes résztvevők értékeltek volna még több felkészítést, általánosat és nyelvit is. 

• Továbbra is támogatni kell a nyelvi felkészítést, melyre már vannak eszközeink. 

• Magas szintű elégedettség egy szkeptikus korosztálytól. 

Erősségek: 

• Magas szintű elégedettség. 

• Sok résztvevő bevonása. 
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• Vegyes mobilitások magas aránya. 

Fejlesztési pontok: 

• Több nyelvi felkészítés 

• Több általános felkészítés  

• Több zöld utazás megvalósítása 

Szakképzésben tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitása (ErasmusPro) 

• Kritikus időszakban is meg tudott valósulni, találtunk résztvevőt és partnert is. 

• Kiemelt tevékenységet teljesítettünk. 

• Kialakítottunk egy jól működő partnerkapcsolatot. 

• A résztvevő maximálisan meg volt elégedve mindennel. 

• A felkészítéssel itt a résztvevő maximálisan meg volt elégedve. 

Erősségek: 

• Magas szintű elégedettség. 

• Vállalás teljesítése. 

• Kiemelt tevékenység megvalósítása. 

Fejlesztési pontok: 

• Több zöld utazás megvalósítása 

• Több ErasmusPro tevékenység megvalósítása 

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 

Erősségek: 

• Magas szintű résztvevői elégedettség. 

• A felkészítés minőségével 92,92 % elégedett volt. 

• Magas arányban vontunk be kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőket. 

• Sok vegyes mobilitást valósítottunk meg. 

• A felkészítő anyagaink minősége sokat javult. 

• Rengeteg sajtómegjelenés, hír, közösségi média jelenlét (melléklet) 
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o Megjelenéseink 

Fejlesztési pontok 

• Erasmus Tervben meghatározott célszámok elérése. 

• Egyszerre egy projekt megvalósítása (2022-ben 12 futó Erasmus+ projektünk volt a 11 

iskolánkban). 

• Több ErasmusPRO program megvalósítása. 

• Több zöld utazás megvalósítása. 

• Több nemzetközi tevékenység megvalósítása. 

• Nyelvi fejlesztés javítása, oktató anyagok készítése diákoknak és munkatársaknak egyaránt. 

Mindenképpen fontos elmondanunk, hogy az idei akkreditációs eredményeink messze túlszárnyalják 

a korábbi projektjeink értékelését, a százalékos elégedettség sosem volt még ilyen magas. 

Intézményünk a munkatársak körében először tesztelte a mobilitás utáni saját kérdőívet, ugyanis a 

Beneficiary Modult által készített tesztet nem láttuk előre, szerettünk volna saját eredményeket látni. 

Ebben hasonló eredményeket kaptunk, mint a BM-ban, azonban mértük a tudás változását a 

következőkről is: 

- fogadó ország kultúrája 

- fogadó ország oktatási rendszere 

- program nyelve 

- képzés tematikája 

A válaszokat és a kérdéseket a mellékletek között küldjük: 

- Erasmus+ program értékelése 2021-1-HU01-KA121-VET-000007347_EREDMÉNYEK 

- Erasmus+ program értékelése 2021-1-HU01-KA121-VET-000007347_KÉRDŐÍV 

A fenti eredmények alapján egyértelműen bővült a tudás, ezen kívül a legmagasabb eredményt a 

projektkoordinátor munkája kapta (4,95/5), mely szintén kiváló visszaigazolás a végzett munka 

megfelelő minőségéről. 

A jövőben a kérdőívet átalakítjuk és csak azokról a kérdésekről kérdezzük a résztvevőket, amiket a BM 

nem tesz fel. 


