


Értékelés, 
minőségmenedzsment
Alapja a projekt Quality Management Kézikönyve



A minőségmenedzsment szerepe

 A projektben zajló folyamatok 
figyelemmel kísérése

 A partnerek közti 
kommunikáció és kritikai 
szemlélet biztosítása

 A projekttermékek 
minőségének biztosítása

 A tevékenységek folyamatos 
fejlesztése

 A pályázatban vállalt 
indikátorok teljesítése

 Krízismenedzsment (például a 
pandémia idején)

 A projekt során végzett munka 
hatékonyságának biztosítása



QM eszközök:
Dokumentum-

sablonok

Például a DMC alkalmazások 
beküldéséhez, fordításához, hírlevélhez, 
stb. (célja az egységes tartalom és forma 
biztosítása, a dokumentumtárban 
rendelkezésre állnak)

Együttműködési-
kommunikációs 

platform

A projekt weboldalán működő fórum 
használata, (a partnerek közötti 
beszélgetés helyszínévé vált) 
dokumentumtár (folyamatosan frissül, 
az új dokumentumok fel vannak 
töltve)

Projekttermékek 
(IOk), 

projektesemények 

Visszajelzés kérése a partnerektől, 
résztvevőktől (kérdőívek online és 
értékelési eszköz a projekt 
weboldalán)



Alkalmazott mérőeszközök

Belső értékelés

Külső értékelés
Multiplikációs 
rendezvények 
értékelő kérdőíve

A weboldalba beépített 
és online értékelő 
kérdőívek: 
• Nemzetközi 

meetingekről
• A lezárult 

projektszakaszokról 
(IO1, IO2)

A projektben résztvevők töltik ki

A külső résztvevők töltik ki



Mire irányulnak a kérdések?
• Általános vélemény
• Technikai feltételek
• Együttműködés/kommunikáció
• Projekttermék 
• Partnerek részvétele a 

megvalósításban
• Egyéni és partneri 

feladatteljesítés
• Disszemináció, hatás

• Javaslatok, megjegyzések



Értékelés, elemzés
Az online felmérések/kérdőívek lehetővé teszik az adatok/válaszok 
egyszerű és gyors összegzését, és diagramokon történő 
megjelenítését. 

A kérdések típusa az egyszerű vagy több választásos kérdésektől a 
Likert-skálán át a rövid egyéni vélemény megfogalmazásáig terjed. 
(objektív és szubjektív együtt)

Az elemzés eredményei segítségével látható, mi az, amin javítani kell 
a következő fázis/esemény során.

Az esetleges kockázatok időben felismerhetők.



IO1 és a Kickoff értékelése
7 fő töltötte ki a weboldalon elérhető 
elégedettségi kérdőívet.

14 válasz érkezett a Kickoff meeting 
elégedettségi kérdőívére.

100%-ban nagyon elégedettek voltak a 
találkozó szervezettségével

4 fő kivételével teljes mértékben 
tisztában voltak a projekt 
célkitűzéseivel

A válaszadók több mint 
80%-a maximálisan 
elégedett volt a 
koordinátor útmutatásaival



Multiplikációs rendezvények
lebonyolítása

 Rendezvény programja

 Jelenléti ív

 Prezentációk

 Értékelő kérdőívek 

 Összesítő jelentés a rendezvényről az elemzési 

adatokkal

 Rövid összefoglaló a rendezvényről

 Fotók 



E1 – 2022. 03.29. Budapest

Összesen 59 fő vett részt. 
Ebből 26 fő külsős 

résztvevő volt.

Összességében elmondható, hogy a rendezvény sikeres volt. Az 
elégedettségi kérdőívekben adott visszajelzések alapján szükséges 
lehet jobban odafigyelni arra, hogy a résztvevőkben felmerülő 
kérdések megválaszolásra több idő legyen.



Elmaradások pótlása, következő 
feladatok
 Elmaradt meetingek: M2 (Románia) 

és M3 (Szlovénia) nemzetközi 
meetingek

 IO2-ről rövid összefoglaló jelentés 
és a 2. Hírlevél elkészítése

(Felelőse az IO-leader)



Projekt cím Digitális módszertani tanártovábbképzés intézményi szintű beavatkozással

Rövid név VETWork

Projekt azonosító 2020-1-HU01-KA202-078760

Program Erasmus + KA2, Stratégiai partnerség

Célcsoport Szakképzésben dolgozó pedagógusok, intézményvezetők

Haszonélvezők Szakképzésben tanuló diákok

Partner országok Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia

Időtartam 2020. szeptember 1. – 2023. május 31.

Kapcsolat Prompt-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Projekt adatok



Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom 
jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető 
felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

Köszönöm a figyelmet!


