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Magyar siker az Európai Mobilitási Nívódíj  
átadásán 

Kiugró siker az Európai Mobilitási Nívódíj átadóján: két magyar  
Leonardo projekt is a legjobbak között. Európai Mobilitási Nívódíjat 
nyert a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza és a Pergamo 
Bt. A nemzetközi elismerést 2006. május 10-én Grazban adták át az 
osztrák elnökség égisze alatt a legjobb Leonardo mobilitási projek-
teknek. 
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A Leonardo da Vinci szakképzési program  
a projektek tükrében 

Az Európai Bizottság Leonardo da Vinci szakképzési programjának 
célja a szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének erősítése, az 
elméleti és gyakorlati szakmai tudás, valamint a szaknyelvi készségek 
fejlesztésének elősegítése. A mobilitási projektek fiatalok külföldi szak-
mai gyakorlatát, illetve szakoktatók, trénerek tanulmányútjait teszik lehe-
tővé. Magyarországról 2005-ben 1280 tanuló, hallgató, fiatal dolgozó 
vagy friss diplomás külföldi szakmai gyakorlatát, valamint 360 oktató ta-
nulmányútját támogatta a program.

Az elmúlt évek során a mobilitási projektekre vonatkozó világos 
minőségi kritériumrendszer alakult ki. Támogatásban csak azok a pro-
jektek részesülhetnek, amelyek a kiutazók nyelvi, szakmai, kulturális és 
lélektani felkészítésére kellő hangsúlyt fordítanak, részletesen bemutat-
ják a szakmai gyakorlat vagy a tanulmányút célját és szakmai program-
ját, a kiutazók pedagógiai és gyakorlati problémáinak támogatására 
mentort, illetve tutort biztosítanak, és biztosítják a külföldön szerzett  
 



kompetenciák hazai elismerését. A minőségelvű szemlélet megerősödé-
sének nyomán kezdődött meg a mobilitási nívódíjak odaítélésének 
gyakorlata, eleinte osztrák kezdeményezésre még csak nemzeti szinten, 
majd két éve már európai szinten is. 

A kezdeményezés célja, hogy elismerésben részesítse a legkivá-
lóbb projekteket, amelyek modellként szolgálhatnak más pályázók 
számára, ugyanakkor kézzelfogható, valódi példákon keresztül mutassa 
be a Leonardo program eredményeit és hatását a széles szakmai kö-
zönség számára. 

A magyar projektek tavaly is nagy sikert arattak, akkor a 4 jelölt pro-
jekt mindegyike bejutott a legjobbak közé, a Békés Megyei Munkaügyi 
Központ pedig el is nyerte az Európai Mobilitási Nívódíjat az oktatók ka-
tegóriájában. 

Idén a részt vevő országokból 235 jelölés érkezett az Európai Mobi-
litási Nívódíjra, közülük nemzetközi zsűri választotta ki azt a huszonné-
gyet, amelyek öt kategóriában (szakmai alapképzés, felsőoktatás, fiatal 
dolgozók és friss diplomások, tanárok és trénerek, illetve vállalkozások) 
versengtek a díjért. 

A Tempus Közalapítvány keretében működő magyar Leonardo 
Nemzeti Iroda 4 jelölést adott le, közülük mind a négy projekt bekerült 
a legjobb 24 közé:  

– a felsőoktatási hallgatók célcsoportjában a Budapesti Gazdasági 
Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának Ibér-Amerikai Inté- 
zete,  

– az oktatói tanulmányutak mezőnyében a budapesti Magyar Gyula 
Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola,  

– a fiatal dolgozók/friss diplomások között a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Kórháza,  

– a vállalkozások által megvalósított projektek közül pedig a 
Pergamo Bt. képviselte hazánkat, és közülük e két utóbbi intéz-
mény saját kategóriájában el is nyerte a legjobbnak járó díjat. 

A grazi díjátadó ünnepségen bemutatták a Leonardo program 
„nagyköveteit” is, akik arcot adnak a Leonardo programnak: ők olyan fia-
talok, akik kiváló minőségű szakmai gyakorlatot valósítottak meg a prog-
ram támogatásával. Magyarországot Balla Viktória képviselte, aki 15 he-
tet töltött az Egyesült Királyságban, ahol a helyi ifjúsági központok mű-
ködését tanulmányozta. 

 
 
 

 



Magyar sikerek az Európai Mobilitási Nívódíjért  
folyó versenyben 

Pergamo Bt. – Állattenyésztési gyakorlat Belgiumban 
Európai Mobilitási Nívódíj „vállalkozások által megvalósított projektek” 
kategóriában 

A projekt keretében egy friss diplomás állatorvos 22 hetes szakmai 
gyakorlatot töltött a belga N. V. Keros cégnél, ahol elsősorban szaporo-
dásbiológiával, állattenyésztéssel, állatgyógyászattal foglalkozott. A pro-
jektet egy mezőgazdasági területen működő vállalkozás kezdeményezte. 
Céljuk az volt, hogy hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása után is 
meg tudják őrizni versenyképességüket, amihez jelentősen hozzájárul a 
kedvezményezett által a szakmai gyakorlata során megismert korszerű 
technológiák mielőbbi adaptálása.  

A pályázó cég humánerőforrás-fejlesztési szándékkal tervezte meg 
és hajtotta végre a projektet, amelynek egyik fő erőssége a kedvezmé-
nyezett kiutazás előtti 3 hónapos szakmai és szaknyelvi felkészítése, va-
lamint a felkészítést végző szakemberek bevonása a szakmai gyakorlat 
értékelésébe. A kedvezményezett gyakorlati naplót vezetett, emellett heti 
beszámolókat küldött haza, így tapasztalatait a küldő intézményben tu-
lajdonképpen már az ő távolléte alatt is hasznosítani tudták. 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza – Fiatal dolgozó  
ápolók szakmai tudásának fejlesztése 
Európai Mobilitási Nívódíj „fiatal dolgozók / friss diplomások szakmai 
gyakorlata” kategóriában 

 
A projekt keretében 20 ápoló, illetve diplomás ápoló töltött 8 hetet 

dán és német oktatókórházakban szakmai ismereteik fejlesztése és 
nyelvtanulás céljából. A kedvezményezettek a kórházak különböző szer-
vezeti egységeiben, rotációs rendben kapcsolódtak be a mindennapi 
munkába. 

Követendő példaként szolgálhat, hogy a pályázati dokumentáció 
kidolgozását megelőzte egy, a dolgozók körében végzett elégedettségi 
felmérés, amelyet a szakmai gyakorlat befejeztével megismételtek, és az 
pozitív eredményt hozott. 

A külföldi gyakorlat a résztvevők számára szakmai és nyelvi szem-
pontból jelentős előrelépést tett lehetővé, interkulturális szempontból 
pedig nagymértékben fejlődött és változott szemléletmódjuk. A záróbe-



számolóból is kiderül, hogy a külföldi gyakorlat egyfajta kitörési 
lehetőségként is szolgálhat az egészségügyi dolgozók körében. 

Intézményi szinten a projekt legnagyobb mértékű hozadéka a 
külföldi módszerek átvétele volt, de pozitívumként értékelhető az is, hogy 
a küldő intézmény nemzetközi kapcsolatai a projekt során erősödtek, 
hiszen a két intézmény további együttműködést és csereprogram 
lebonyolítását tervezi. 

 
Tempus Közalapítvány 

 

 


