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A PROJEKTMENEDZSMENT KÉPZÉS
HASZNOSÍTHATÓSÁGA A GYAKORLATBAN

I. A képzés szükségessége - a részvétel indokoltsága

Elöljáróban azzal kezdem a mondandómat, hogy olyan területet és korcsoportot
képviselek, amelyre nem annyira jellemző az új befogadása, legyen az szemlélet, módszer
vagy bármi. A múzeumokat és az ott dolgozókat általában konzervatívnak szokták
emlegetni csak úgy, mint a nyugdíj előtt álló korosztályt. Ez pedig nem mindig van így.
Ezt igazolom én is és még néhányan a szakmából. Tény, hogy a rendszerváltás a humán
területeket sem hagyja érintetlenül. Ezt egyre inkább bebizonyosodik. Itt is lépést kell
váltani, amelyhez azonban szemléletváltás szükséges. Ennek megalapozásához segítenek
hozzá az olyan típusú képzések, mint amilyeneket a Tempus Közalapítvány szervez,
irányít. Az általam képviselt korosztály, de talán még fiatalabbak sem kaptak az
alapképzésükben olyan ismereteket, amelyeket a projektmenedzsment-képzés különböző
fokozatain meg lehetett/lehet szerezni. Bár nem végeztem felmérést, hogy a
közművelődési-közgyűjteményi és oktatási intézmények irányításában milyen a
kormegoszlás, de talán nem állok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy
intézményeink többségét a 40-60 éves korosztály vezeti. Nem érdektelen tehát ennek a
célcsoportnak a bevonása a képzésbe, így is elősegítve a szemléletváltást. Tovább megyek:
a civil szervezetek fejlesztésében is szükség van a képzésre a felvállalt feladatok
ellátásához és a lehetőségek kiaknázásához. Ugyancsak magamat felhozva példának:
hagyományőrző, kulturális és tudományos egyesületeket is képviselek, amelyek
fejlődéséhez ugyancsak szükség volt ennek a lépésnek a megtételéhez. Ezen civil
szervezetek - lévén az amúgy is elmaradott Észak-Alföldi Régióban - tevékenységéhez
nem dől a pénz, nincsenek nagy, tőkerős támogatók, adományozók, de még a helyi
önkormányzatok is zömmel forráshiányosok. Szembesülni kellett tehát ezeknek a
szervezeteknek a hogyan tovább? kérdéssel. Erre a válaszunk a humánerőforrásunk
fejlesztése.

II. A képzés feltételeinek biztosítása - a részvétel feltételeinek előteremtése

A képzési kínálat piacán szétnézve, információkat, tapasztalatokat szerezve végül a
Tempus Alapítvány képzéseinél kötöttem ki. Nem titkolom azt sem, hogy 2000-től más
képző intézményeket is kipróbáltam vagy kipróbáltak munkatársaim. A többlépcsős
múzeummenedzsment képzést azonban itt tartom a legsikeresebbnek. Miért?

Egyik tényező talán éppen az egymásra épülő képzési sor. Másik a hasznosítható
ismeretek, harmadik a kiváló előadók, negyedik a csoport keretei.
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A projektmenedzsment képzés hasznosíthatósága a gyakorlatban

Nézzük röviden ezeket a tényezőket!
A.)Egyéb EU-s és kultúra ismeretek után elvégeztem a „Projektmenedzsment lépésről

lépésre", majd részt vettem a „Multiplikátor" képzésen és végül a „Projektvégrehajtás"
című anyagot sajátítottam el.

B.) Egymásra épülő és hasznosítható, gyakorlatorientált ismereteket kaptam minden szakasz-
ban. Még azt is mondhatom, hogy gyakran saját tapasztalatommal, egyéni megoldása-
immal (projektírás, megvalósítás) ütköztetni, kontrolálni tudtam. Az ösztönös vagy más-
kor kezdeti lépéseim helyességét igazolni, kudarcaimat megérteni is segített a tananyag.
Természetesen sok újat kaptam mind módszerben, mind ismeretekben egyaránt.

C.) Az előadók jól felkészültek voltak. Egyéni előadói készségük egyféle rangsort állított fel
bennem, amely szerencsésen találkozott azzal a véletlennel, hogy ugyanazt az előadót
több képzésen is hallgathattam. És számomra mindig újat, hasznosat mondott. Az
előadók elfogadását az is segítette, hogy ismereteket ők maguk is a gyakorlatban
kipróbálták, továbbfejlesztették, valamint hogy az egész projektmenedzsment
tevékenységgel, a pályázási rendszerrel, a projektmegvalósítás és ellenőrzés rendszerével
mindkét oldalról (megvalósító és megvalósíttató, ellenőrző, értékelő) tisztában vannak.

D.) Ugyancsak fontos volt a csoport létszáma és összetétele. A legeredményesebb munkát
a 7-10 fős csoportokban és a hasonló előképzettséggel rendelkezőkkel lehetett végezni.
A túl nagy csoportban az egyén elvész, az előadó és a csoport kapcsolata formálissá
válik. Ezt bizonyára a vizsgák eredményei is mutatták. Ha valaki feljebb került a
képzési sorban és nem volt előképzettsége vagy gyakorlata menedzsment munkában,
az nehezen tudott felzárkózni.

A képzés anyagi feltételeinek előteremtésében az én esetemben több szereplő volt:
Kezdődött az egyéni áldozatvállalással (pénz, idő, energia), ezt követte a főmunkahely
időkedvezménye, majd a civil szervezetem részéről a részvételi díj átvállalása. A legutolsó
fordulóban pedig a VATI-tól nyertem támogatást a ROP 3.1.2. programok
keretösszegéből. Különösen ez utóbbira nagy szükség van a nagyobb képzési összegeknél.
Megtérülését a civil szervezetek, az intézmények és az egyének szintjén egyaránt
elkönyvelheti a társadalom. Egy ember képzésével tehát gyakran három szférát is támogat
a társadalom.

III. A képzés megvalósulása (körülmények, előadók, tananyag, megmérettetés)

Erre most részletesen nem térek ki. A lényeget már az előzőekben kiemeltem. Talán
annyival egészíteném ki, hogy fontos a hallgatók és a képző intézmény kapcsolatának ki-
alakítása, majd annak ápolása. Szerencsés volt - más nagy képző szervezetekkel, konzor-
ciumban megvalósuló képzésekkel ellentétben - hogy itt nem több szereplős volt a képző-
szervezet. Átlátható volt a mechanizmus. Ugyanazok voltak a szervezők és a lebonyolítók,
azaz a Tempus Közalapítvány. A tananyag több csatornán (tankönyv, bemutató, elektro-
nikus és nyomtatott formában, előadás, konzultáció) való biztosítása ugyancsak szerencsés
volt. A terem, a bútorzat és a rendelkezésre álló technikai eszközök is hozzájárulnak a
képzés eredményességéhez.
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„NEMZEDÉKEK KUTATOUTON"

IV. A tanultak hasznosításának lehetőségei (pályázatírás, projektvégrehajtás)

Míg az első képzés elsősorban az alapismereteket kínálta fel a hallgatóknak és
előkészített a szemléletváltáshoz, a második már alapos ismereteket adott a pályázatok
elkészítéséhez, megváltoztatta a célcsoport mentalitását, szemléletét. A harmadik képzés
pedig gyakorlati ismereteket adott a projektmegvalósításhoz. A képzés minden fázisát
kijárok pályázók, projektmegvalósítók és lehetséges hogy a későbbiekben majd kerülnek
ki közülük képzők vagy más státuszúak is. Én itt most pályázó és projektmegvalósító
szerepben állok önök előtt. Talán ez utóbbiról kell még bővebben szólnom, hiszen a
képzések e feladatra csak ritkán képezik ki a résztvevőket. Jóllehet a projektmegvalósítás
irányítása nagyon felelősségteljes és sokirányú feladatot jelent. Abban a szerencsés
helyzetben voltam, hogy mikor ezt a képzést elkezdhettem, akkor kezdődött egy ROP
3.3.1. projekt megvalósításunk. A képzésen a fő hangsúly a vállalt feladatok végrehajtásán,
a beszámolók és elszámolások követelményrendszerének megismerésén volt. Erre nagy
szükség van, hiszen a követelményrendszer nyelvezetét el kell sajátítani, igaz már a
pályázatoknál is szembesültünk azzal a ténnyel, hogy azonos fogalmak alatt nem azonos
tartalmat ért a pályázó/megvalósító és a pályáztató/ellenőrző szerv. A szakmai tanácsok,
jóindulatú figyelmeztetések, ötletek egyaránt segítették a feladatra való felkészülésemet.
Erre azért is szükségem volt, mert nyilván nem érthetek mindenhez egyformán (pl. a
pénzügyet, az elszámolási rendet nekem nehezebb volt megérteni, mint az egyébként
főkönyvelőként dolgozó kollégáknak. Ugyanakkor a szakmai beszámoló pedig nekik
okozott nagyobb nehézséget). Mivel a képzés más információs csatornák felé is nyitott,
így a további ismeretszerzést is segíti (pályázatok, honlapok, szervezetek stb.) A
projektmegvalósító tanfolyamon szerzett ismeretek azért is fontosak, mert felkészítenek a
feladat önálló végzésére, így ritkábban kell fordulni az amúgy is nagyon leterhelt
Közreműködő Szervezethez vagy az Irányító Hatósághoz. Nagyobb az esély arra, hogy
sikeresen lebonyolíthatjuk a projektünket.

Az alábbiakban bemutatom projektszervezetünket egy ábrán, amely a „Nemzedékek
kutatóúton ..." címet viseli és a Felsőfokú Intézmények és civil szervezetek
együttműködésében megvalósuló két éves kutatási program az Észak-Alföldi Régió
kistérségeiben. (A projekt száma: ROP 3.3.1.-05/1-2006-02-0007/37). A projekt irányítója
a Szolnoki Főiskola, a megvalósításban partnerek: Túrkevei Kulturális Egyesület, MTA
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, a Szolnoki Főiskola Mezőtúri
Fakultasi Önkormányzat, Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület és a Mozgássérültek
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete. A projektünkről részletesebben olvashatnak
Mikroközösségek című konferenciakötetben, a Jászkunság folyóirat 2007. évi számaiban,
valamint az Interneten (Pl. www.fmtamuzeum.hu honlapon).1

T Lásd: ürsi Julianna (szerk.): Mikroközösségek. Társadalom- és gazdaságkutatási eredmények és módszerek innovációja.
Túrkeve - Szolnok, 2007, valamint Jászkunság L. évf. 2007. 1-2 szám és 3-4. szám több cikkét!
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A projektmenedzsment képzés hasznosíthatósága a gyakorlatban

V. A képzés társadalmi hasznosultsága (szemléletváltás, innovációra való fogé-
konyság, ismeretszerzés és átadás, humánerőforrás fejlesztés, disszeminacio)

A képzés társadalmi hasznosultsága több szinten mérhető.
A képzésben résztvevő hallgatók új ismeretekhez jutottak és magukévá tették a

menedzser szemléletet. A változtatásra való hajlandóságuk növekedett, kialakult az
innovációra való fogékonyságuk. Az egyénen keresztül a gazdaságban (vállalkozások),
közszférában és a civil szférában is fejlődött a humánerőforrás. Valamennyi említett
szektor ezáltal fejlődési pályára állítható. Mivel kulcsemberek képzése valósul így meg,
biztosítható a képzés hatékonysága és a disszeminacio. Mindhárom területen tovább adják
az ismereteket és további résztvevőket generálnak a képzési folyamatba való
bekapcsolódásra, illetve a pályázatírásra, projektmegvalósításra. A képzésben résztvettek
és a képzőszervezet kapcsolatának további fenntartása nemcsak az utánkövetés
szempontjából, de a képzési kínálat bővítése, a képzési rendszer fejlesztése szempontjából
is fontos.

Dr. Orsi Julianna projektvezető beszámolót tart az egyéves munkáról
- Tudomány Nap Túrkeve, 2007
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1. ábra. A ,,Nemzedékekkutatóúton"projektszervezet

PROJEKTMENEDZSMENT
Főkedvezményezett: Szolnoki Főiskola
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Túrkevei Kulturális Egyesület
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MTA JNSZ M. Tudományos Egyesület

P3 .közreműködő partner Hallgatói Önkormányzat
P4. közreműködő partner Körösvölgyi
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