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A disszeminációs terv esetében a legfontosabb kérdésekre, hogy mit mikor hogyan kinek és milyen
formában kívánunk terjeszteni fontos volt meghatározni.
A terjesztés és a mobilitások időtartama alatti disszeminálás fontos szempontokat képvisel, hiszen
a nemzetköziesítés és a résztvevők motiválása, a célcsoportok elérése kulcskérdés a projekt
sikeressége szempontjából.
Ennek alapján meghatároztuk azokat a célcsoportokat és érintetteket, akiknek az elért
eredményeket terjeszteni kívánjuk és ezt milyen formában kívánjuk megtenni. Fontos ismét
megjegyezni azt, hogy a projektet 11 tagintézményre készítjük, melynek összehangolt tervezése a
projektek egyik legfontosabb eleme.
A disszeminációval szemben támasztott intézményi követelmények:
 a disszemináció a megfelelő célcsoporthoz a megfelelő időben jusson el
 a projekttevékenységek alatti disszemináció meghatározó szerepet töltsön be a teljes
folyamatban
 a résztvevők aktív bevonása a terjesztési munkákba
 számszerűsíthető adatokkal tudjuk mérni az eredményeket
 kötelező nyilvánosság biztosítása
A disszeminációs tevékenységeket minden esetben a centrum marketing referense koordinálja
egyeztetve a nemzetközi koordinátorral. Ők alakítják ki a legfontosabb irányvonalakat, készítik a
projektekhez szükséges terveket a nemzetközi kapcsolattartóval és a marketing kapcsolattartóval
egyeztetve. Így tehát a tervezés centrum és iskola között a fenti szereplők között jön létre. A
Centrum létrehozásakor fontos volt az iskolai nemzetközi kapcsolattartó és a marketing
kapcsolattartó szerepét kijelölni, hogy a feladatok rögtön az elejétől egyértelműek legyenek, a
megvalósítás szakaszában a feladatkörök már ki legyenek jelölve.
A közvetlen kapcsolattartó személye a garancia arra, hogy a felsőbb vezetés a mindennapos
teendők mellett a feladatokat egy kézben tudja, a kapcsolattartók feladata pedig minden esetben
az adott intézményen belül a kommunikáció erősítése, az intézményvezetés tájékoztatása.
Sok iskola tapasztalata az, hogy amennyiben egy személyhez van kötve egy feladat, személyi
változás esetén a feladatok koordináció nélkül maradnak, nem folytatódnak egyes esetekben. Így a
kapcsolattartói pozíció (mint csatolt munkakör) nagyon fontos, hogy már a centrum
létrehozásakor megfogalmazódott és így ez ugyan jelenleg egy konkrét személy, de hosszútávon
egy pozíció, ami ha kell, megújításra kerülhet.
Ennek alapján hoztuk létre a disszeminációs tevékenységek szervezeti ábráját. Ez biztosítja tehát
az intézmények közti kommunikációt. (1.ábra)
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Ellenőriz:
főigazgató (projektmenedzser),
szakmai főigazgató helyettes
(projekt szakmai tanácsadó)
tagintézményvezetők

1. ábra:

Pálóczi:
nemzetközi
kapcs. tartó
marketing
kapcs. tartó

Pesti Barnabás:
nemzetközi
kapcs. tartó
marketing
kapcs. tartó

Toldi Miklós:
nemzetközi
kapcs. tartó
marketing
kapcs. tartó

Soós István:
nemzetközi
kapcs. tartó
marketing
kapcs. tartó

Bercsényi:
nemzetközi
kapcs. tartó
marketing
kapcs. tartó

Centrum
nemzetközi
koordinátor
disszeminációs
felelős

Dr. Szepesi:
nemzetközi
kapcs. tartó
marketing
kapcs. tartó

Lipthay:
nemzetközi
kapcs. tartó
marketing
kapcs. tartó

Fáy:
nemzetközi
kapcs. tartó
marketing
kapcs. tartó

Táncsics:
nemzetközi
kapcs. tartó
marketing
kapcs. tartó
Magyar Gyula:
nemzetközi
kapcs. tartó
marketing
kapcs. tartó

Varga:
nemzetközi
kapcs. tartó
marketing
kapcs. tartó

Támogat:
tanárok
diákok
vezetőség

A konzorciumon belül a kapcsolattartók és a koordinátorok feladata a disszeminációval
kapcsolatosan a következő:
nemzetközi koordinátor:
 ütemterv készítése minden projektidőszakhoz
 tevékenységek pontos megnevezése, résztvevők meghatározása
 projekt kötelező elemeinek meghatározása
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 nemzetközi kapcsolattartókkal egyezteti az egyes projekttevékenységeket, kapcsolódásukat
az iskolához
 kérdések esetén egyeztet a felsőbb vezetőséggel, iskolavezetéssel
disszeminációs felelős:
 ütemterv alapján disszeminációs tervet készít a projekthez
 ütemezi a kommunikáció irányát, csoportját, formáját
 marketing kapcsolattartókkal egyezteti a disszeminációs tevékenységeket
 figyelemmel kíséri a disszeminációs szakaszokat
 minden iskolai honlapon, és a centrum honlapján feltünteti a pályázati eredményeket
 kapcsolatot tart a sajtóval
 kérdések esetén egyeztet a felsőbb vezetőséggel, iskolavezetéssel
nemzetközi kapcsolattartó:
 iskolai szinten hirdeti a pályázati lehetőségeket kollégák és diákok körében
 figyelemmel kíséri a projektszakaszokat
 intézményvezetéssel egyezteti az esetleges kérdéseket, feladatokat
marketing kapcsolattartó:
 a meghatározott felületeken disszeminálja a projektet
 kezeli a honlapot
 javaslatokat fogalmaz meg
 népszerűsíti a kollégák és a diákok körében a pályázati lehetőségeket
A fentiek alapján jól látható kinek mik a feladatai kifejezetten a disszeminációval kapcsolatosan. A
nemzetközi koordinátor és a nemzetközi kapcsolattartók feladatait a nemzetközi ügyrend
részletezi tovább.
Minden általános, disszeminációval kapcsolatos feladatot és a disszeminációra használt legfőbb
felületeket a lenti táblázat tartalmazza részletesen.
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TÁJÉKOZTATÁS SZAKASZA

Disszeminációs terv - 1. projektszakasz disszeminációja
Hány
főnek
(célcsopo Mikor (időzítés)
rt
létszáma)

Mit (feladat)

Ki?

Kinek
(célcsoport)

Érdeklődők
tájékoztatása

projektmenedzsmen
t

KMASZC
vezetőség +
iskolai vezetőség

40 fő

Munkatársak

Tanulók

Érdeklődők
tájékoztatása

Érdeklődők
tájékoztatása

Nemzetközi
road-show

nemzetközi
kapcsolattartó,
marketing
kapcsolattartó
nemzetközi csoport,
kísérőtanárok,
tagintézményvezetők
nemzetközi
kapcsolattartó,
marketing
kapcsolattartó

Tanulók,
munkatársak

Milyen formában

ÜZENET

február

vezetői értekezlet

INDULUNK!

300 fő

február-március

tantestületi értekezletek,
facebook, nemzetközi hírlevél,
honlap

Európa rád
vár!

3400 fő

február-március

Osztályfőnöki órák /facebook,
nemzetközi hírlevél, honlap

Európa rád
vár!

március eleje

Információs pult felállítása,
részletes tájékoztatás a tanulási
eredményekről, jelentkezési
feltételek hangsúlyozása, képes
prezentációk, országismertetők,
munkanapló sablonok, kiutazási
segédlet

Ismerd meg
Európát!

4000 fő
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Szülői
értekezletek,
fogadó órák

nemzetközi csoport,
kísérőtanárok,
tagintézményvezetők

Felvételi
beszélgetések

nemzetközi csoport,
kísérőtanárok,
tagintézményvezetők

ECVET
szeminárium

Szaksajtó

Írásos
beszámoló és
értesítés

tanulók, szülők

tanulók, szülők

Nemzetközi
utakban érintett
nemzetközi csoport, munkatársak,
kísérőtanárok,
szakmai
tagintézménygyakorlati
vezetők
oktatásban
résztvevő
kollégák

marketing referens

MINDENKI

nemzetközi
koordinátor

Agrárminisztériu
m, Herman Ottó
Intézet, Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara,
együttműködő
partnerek

6000 fő

600 fő

30 fő

3000 fő

2000 fő
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márciustól
folyamatosan,
jelentkezések
előtt 1 hónappal
célzottan
tevékenységenké
nt is

bemutató a mobilitási
tevékenységről, jelentkezés
feltételei, országbemutató,
partnerintézmény bemutatása

Miért jó?

március

bemutató a mobilitási
tevékenységről, lehetőségekről

Gyere hozzánk
tanulni, velünk
bárhova
eljuthatsz!

április

kihelyezett szeminárium

Nem
végzettségre,
hanem
képességekre
van
szükségünk!

május

online cikk az elnyert támogatás
és az egyes mobilitási
tevékenységek bemutatásával,
interjú a projektmendzsment 1
tagjával, folyamatos interjú
projektenként 1 résztvevővel

Oktatás
minőségének
javítása a
mobilitásokon
keresztül.

május

az elnyert pályázatok részletes
bemutatása és értesítés a
megvalósítandó
tevékenységekről

Oktatás
minőségének
javítása a
mobilitásokon
keresztül.

AKTÍV DISSZEMINÁCIÓS SZAKASZ

Projektek
disszeminálása

tanulók,
kísérőtanárok,
munkatársak,
diákok, nemzetközi projektpartnerek
csoport, marketing
, szakmai
csoport
szervezetek,
szülők

3000 fő

kiutazás alatt

heti facebook bejegyzések iskolai
Kint vagyunk,
és centrum facebook oldalon,
jól vagyunk!
nemzetközi hírlevél

Projektek
disszeminálása

kísérőtanárok,
diákok

munkatársak

400 fő

iskolai tantestületi értekezletek Hasznosítsuk a
szakmai eredmények, tanulási
jó példákat,
eredmények bemutatása,
hazaérkezés után
ismerjük el a
szakmamódszertani
megszerzett
ismeretanyagok megosztása a
tudást!
kollégákkal

Projektek
disszeminálása

kísérőtanárok,
diákok

tanulók,
munkatársak,
szülők

6000 fő

hazaérkezés után

tantestületi értekezletek, képes
prezentációk elkészítése

Ilyen volt, ezt
tanultuk!

Nemzetközi
tábor, angol
nyelvű képzés

nemzetközi csoport

résztvevő
tanulók,
munkatársak

20 fő

július

aktív angol képzés,
felzárkóztatás, projektfejlesztés

Légy jobb!

Beiratkozás

nemzetközi csoport,
iskolatitkárok

tanulók, szülők

600 fő

augusztus

Ismerd meg
Európát!

marketing csoport,
tanárok

8. osztályos
tanulók,
középfokú
oktatásban
résztvevő
tanulók,
munkatársak,
szülők

bemutató a mobilitási
tevékenységről, jelentkezés
feltételei, ország-bemutató,
partnerintézmény bemutatása ISKOLÁNKÉNT

Pályaválasztási
kiállításokon
valómegjelenés

10000 fő
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szeptember március

képes prezentációk bemutatása
Gyere hozzánk
iskolánként és szakmánként,
tanulni, velünk
országismereti vetélkedők,
bárhova
EUROPASS önéletrajzok
eljuthatsz!
szerkesztése és nyomtatása

Kutatók
Éjszakája,
Múzeumok
Éjszakája

marketing csoport,
tanárok

Szakmai
fórumok

nemzetközi csoport,
tanárok

NAK
pályaválasztási
rendezvény Nemzetközi
sarok

marketing csoport,
nemzetközi csoport

Tempus
szemináriumok
on való
részvétel

nemzetközi csoport

Résztvevői
beszámolók

nemzetközi csoport,
kísérőtanárok,
résztvevő kollégák,
nemzetközi csoport

Projektbeszámoló 20
db képpel

kísérőtanárok,
résztvevők

8. osztályos
tanulók,
középfokú
oktatásban
résztvevő
tanulók,
munkatársak,
szülők
szakmai
partnerek,
szervezetek
8. osztályos
tanulók,
középfokú
oktatásban
résztvevő
tanulók,
munkatársak,
szülők
Pályázati
partnerek,
Tempus
Közalapítvány
MINDENKI

MINDENKI

200 fő

szeptember,.júni
us

100 fő

szeptembertől
folyamatosan

1000 fő

október vége

100 fő

szeptember június között

3000 fő

februártól

3000 fő

mobilitásokat
követő 1
hónapon belül
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interaktív szakmabemutatók,
nemzetközi sarok, lehetőségek
ismertetése

jó gyakorlatok megosztása,
nemzetközi stratégia
népszerűsítése
Információs pult felállítása,
részletes tájékoztatás a tanulási
eredményekről, képes
prezentációk, országismerteti
játékok EUROPASS önéletrajz
szerkesztés, találkozás és
személyes beszélgetés korábbi
résztvevőkkel
jó gyakorlatok megosztása,
nemzetközi stratégia
népszerűsítése

Gyere hozzánk
tanulni, velünk
bárhova
eljuthatsz!
Fejlesszük
együtt a
szakképzést!
Gyere hozzánk
tanulni, velünk
bárhova
eljuthatsz!

Fejlesszük
együtt a
szakképzést!

nemzetközi hírlevél havi szintű Mindenhol ott
kiküldése, interjú a résztvevőkkel
vagyunk!

Iskolai honlapok, facebook
oldalak

Ilyen volt, ezt
tanultuk!

ÉRTÉKELÉS SZAKASZA

Eredmények
mérése
Eredmények
beszámítása,
érvényesítése
Projektbeszámoló
értékelésének
terjesztése
Motiváció
növelése
Tempus
szemináriumok
on való
beszámolók
megtartása
Projektpartnerek felé
résztvevői
értékelés

gyakorlatvezető és kísérőtanár
értékelés a mobilitás
végén/vizsga
hazai gyakorlatvezető és
tagintézmény-vezető értékelés
és beszámítás

külföldi gyakorlatvezető, kísérőtanár

Tanulók,
munkatársak

180 fő

mobilitás ideje
alatt

hazai gyakorlatvezető/tanárok

Tanulók,
munkatársak

180 fő

mobilitás után 1
hónapon belül

résztvevők,
nemzetközi csoport,
marketing csoport

Tanulók,
munkatársak,
szülők, szakmai
szervezetek

6000 fő

értékelés után 1
héttel

online cikk, beszámoló

MEGCSINÁLTU
K!

résztvevők,
nemzetközi csoport

Tanulók,
munkatársak

4000 fő

következő
pályázati
szakaszig

résztvevők személyes
beszámolója társaiknak

Te is meg
tudod csinálni!

nemzetközi csoport

Pályázati
partnerek,
Tempus
Közalapítvány

100 fő

szeptember június között

bemutató megtartása

Osszuk meg a
tapasztalatoka
t!

30 fő

szeptember június között

elégedettségi kérdőívek
eredménye

Értékelés és
fejlesztés

nemzetközi csoport Projektpartnerek
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Megcsináltad,
elérted!
Elismerünk!

Felület
neve
KMASZC
honlap
Iskolai
honlap

Iskolai
honlap

Iskolai
honlap

Iskolai
honlap

Iskolai
honlap

Iskolai
honlap

Iskolai
honlap

Iskolai
honlap

Disszeminációhoz használt felületek bemutatása
Elérés
Kezelő
Leírás
Elérhetőség
formája
KMASZC marketing
KMASZC oldala
online
www.kmaszc.hu
referens
(konzorcium főoldala)
Közép-magyarországi
ASzC Pálóczi Horváth
Marketing
online
István Mezőgazdasági
www.paloczi.hu
kapcsolattartó
Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium
Közép-magyarországi
Marketing
ASzC Pesti Barnabás
online
www.pestibarnabas.hu
kapcsolattartó
Élelmiszeripari Technikum
és Szakképző Iskola
Közép-magyarországi
ASzC Táncsics Mihály
Marketing
online
Mezőgazdasági
www.vacimezo.hu
kapcsolattartó
Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium
Közép-magyarországi
ASzC Bercsényi Miklós
Marketing
online
Élelmiszeripari
www.bercsenyisuli.hu
kapcsolattartó
Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium
Közép-magyarországi
Marketing
ASzC Soós István
online
www.borasziskola.hu
Borászati Technikum és
kapcsolattartó
Szakképző Iskola
Közép-magyarországi
ASzC Toldi Miklós
Marketing
online
Élelmiszeripari
www.toldi-nk.sulinet.hu
kapcsolattartó
Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium
Közép-magyarországi
ASzC Fáy András
Marketing
online
Mezőgazdasági
www.faysulipecel.hu
kapcsolattartó
Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium

Marketing
kapcsolattartó

online

Közép-magyarországi
ASzC Dr. Szepesi László
Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium
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www.szepesiszki.hu

Iskolai
honlap

Marketing
kapcsolattartó

online

Iskolai
honlap

Marketing
kapcsolattartó

online

Iskolai
honlap

Marketing
kapcsolattartó

online

Facebook
oldal
Instagram
oldal

KMASZC marketing
referens
KMASZC marketing
referens

Közép-magyarországi
ASzC Magyar Gyula
Kertészeti Technikum és
Szakképző Iskola
Közép-magyarországi
ASzC Varga Márton
Kertészeti és Földmérési
Technikum és Kollégium
Közép-magyarországi
ASzC Lipthay Béla
Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari
Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium

www.magyulaiskola.hu

www.vmszki.hu

www.lipthay.hu

online

KMASZC facebook oldala

www.facebook.com/kmaszc

online

KMASZC instagram oldala

@kmaszc

Iskolai
facebook
oldal

Marketing
kapcsolattartó

online

Iskolai
facebook
oldal

Marketing
kapcsolattartó

online

Iskolai
facebook
oldal

Marketing
kapcsolattartó

online

Iskolai
facebook
oldal

Marketing
kapcsolattartó

online

Iskolai
facebook
oldal

Marketing
kapcsolattartó

online

https://www.facebook.com/P%
C3%A1l%C3%B3cziKözép-magyarországi
Horv%C3%A1th-Istv%C3%A1nASzC Pálóczi Horváth
Mez%C5%91gazdas%C3%A1giIstván Mezőgazdasági
Szakgimn%C3%A1ziumTechnikum, Szakképző
Szakk%C3%B6z%C3%A9piskolaIskola és Kollégium
%C3%A9s-Koll158431874204340
https://www.facebook.com/pa
Közép-magyarországi
ges/Pesti%20Barnab%C3%A1s
ASzC Pesti Barnabás
%20%C3%89lelmiszeripari%20S
Élelmiszeripari Technikum zakk%C3%A9pz%C5%91%20Isk
és Szakképző Iskola
ola%20%C3%A9s%20Gimn%C3
%A1zium/112020325490433/
https://www.facebook.com/T%
Közép-magyarországi
C3%A1ncsics-Mih%C3%A1lyASzC Táncsics Mihály
Mez%C5%91gazdas%C3%A1giMezőgazdasági
Szakk%C3%A9pz%C5%91Technikum, Szakképző
IskolaIskola és Kollégium
201774353239309/?fref=ts
Közép-magyarországi
ASzC Bercsényi Miklós
www.facebook.com/bercsenyis
Élelmiszeripari
uli
Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium
Közép-magyarországi
ASzC Soós István
https://www.facebook.com/so
Borászati Technikum és
osistvanboraszati
Szakképző Iskola
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Iskolai
facebook
oldal

Marketing
kapcsolattartó

online

Iskolai
facebook
oldal

Marketing
kapcsolattartó

online

Iskolai
facebook
oldal

Marketing
kapcsolattartó

online

Iskolai
facebook
oldal

Marketing
kapcsolattartó

online

Iskolai
facebook
oldal

Marketing
kapcsolattartó

online

Iskolai
facebook
oldal

Közép-magyarországi
ASzC Toldi Miklós
Élelmiszeripari
Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium
Közép-magyarországi
ASzC Fáy András
Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium
Közép-magyarországi
ASzC Dr. Szepesi László
Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium
Közép-magyarországi
ASzC Magyar Gyula
Kertészeti Technikum és
Szakképző Iskola
Közép-magyarországi
ASzC Varga Márton
Kertészeti és Földmérési
Technikum és Kollégium
Közép-magyarországi
ASzC Lipthay Béla
Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari
Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium

https://www.facebook.com/tol
di.iskola

https://www.facebook.com/fay
sulipecel

https://www.facebook.com/sze
pesiszki

https://www.facebook.com/ker
teszetiszakkozepiskola.magyarg
yula

www.facebook.com/vmszki

https://www.facebook.com/pa
ges/Lipthay%20B%C3%A9la%20
Mez%C3%B6gazdas%C3%A1gi%
20Szakk%C3%A9pz%C3%B6%20
Iskola%20%C3%89s%20Koll%C3
%A9gium/357771927628195/
https://www.facebook.com/agr
Agrármarketing Centrum
armarketingcentrum

Marketing
kapcsolattartó

online

Facebook
oldal
Európai
Bizottság
disszeminá
ciós
felülete

Agrárminisztérium

online

Európai Bizottság

online

Nemzetköz
i hírlevél

KMASZC nemzetközi
koordinátor

nyomta
KMASZC nemzetközi
tott ,
hírlevele, havi megjelenés
online

Iskolai
hirdetőfala
k

KMASZC + 11 iskola

nyomta
tott

Európai Bizottság
disszeminációs felülete

KMASZC + 11 iskola
hirdetőfala
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http://ec.europa.eu/programm
es/erasmus-plus/projects/

www.kmaszc.hu
hirdetőfalak

Szakmai
lapok

Szakmai szervezetek

nyomta
tott,
online

Szakmai szervezetek,
szakfolyóiratok

újság, honlap

Agrárminisztérium száz
http://www.hermanottointezet
Herman Ottó Intézet online százalékos tulajdonában
.hu/
működő Kft.
hazai agrár- és
élelmiszerszektor
erősítése, érdekeinek
érvényesítése, a magyar
Nemzeti
élelmiszerek
Nemzeti
Agrárgazda
versenyképességének
Agrárgazdasági
online
www.nak.hu
sági
támogatása, továbbá a
Kamara
Kamara
szaktanácsadás, ezen
kívül gyors, pontos és
megbízható információk
eljuttatása a
gazdálkodókhoz.
Pályázati pavilon
Pályázati
Tempus
nyomta
negyedévente megjelenő
Tempus szemináriumok
pavilon
Közalapítvány
tott
kiadványa
EUROPEA Europea szervezet
EUROPEA
online
http://europea.org/
honlap
nemzetközi oldala
https://www.facebook.com/EU
EUROPEA Europea szervezet
ROPEA-Internationalfacebook
EUROPEA
online
419162528179180/?ref=ts&fref
facebook oldala
oldal
=ts
e-Platform for Adult
Az európai felnőttképzés
EPALE
online
http://ec.europa.eu/epale/hu
Learning in Europe
elektronikus platformja
School Education
Schooleduc
Gateway Az iskolai
Schooleducationgate
https://www.schooleducationg
ationgatew
online
oktatás európai online
way
ateway.eu/hu/pub/index.htm
ay
felülete
Az európai iskolák
E-twinning
E-twinning
online
www.etwinning.net
közössége
Herman
Ottó
Intézet
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