
Téma óraszám Modul
Munkaerő-piaci helyzet; a munkanélküliség területi jellemző különös tekintettel a 
résztvevő régiókra; szociális biztonság és foglalkoztatási stratégiák, ezek szerepe a 
munkanélküliség kezelésében.

4

A foglalkozási rehabilitáció helyzete és a résztvevő régiókban a lehetséges fejlesztési 
irányok; a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatása és munkaerő-piaci 
integrációjának támogatása.

4

Az Microsoft Windows operációs rendszer bemutatása, a számítógép felépítése, 
legfontosabb hardvereszközök. 4

A Microsoft Word szövegszerkesztő program alapvető funkciói és szolgáltatásai. 4
Szövegszerkesztés Microsoft Word alatt; eszköztárak. 4

A fájlkezelő rendszer megismerése és a táblázatok adatbázisként történő használata. 4

Az internet használata, az Internet Explorer böngészőprogram bemutatása, valamint az 
Interneten való keresés, letöltés, kapcsolatfelvétel lehetőségei. 4

Egyéb segédprogramok használata (tömörítők, vírusírtók). 4
Az EU fejlődéstörténete, szervezete, működése, jövője

EU kompetencia – nemzeti kompetencia; Magyarország és az EU intézményei
Az EU jog alapjai

Az intézkedésektől a pályázatokig
A támogatási programok céljai, eszközei – A Strukturális és a Kohéziós Alapok
Közösségi Kezdeményezések és a Közösségi Programok
Az EU regionális politikája 4
A Nemzeti Fejlesztési Terv és a pályázatok 4
Projekt Ciklus Menedzsment (PCM);
Logikai keretmátrix 4

Stratégiai tervezés, szervezeti erőforrás 4

Pályázati fogalmak és struktúra
Pályázati források, kiírások keresése, pályázati ötletek kialakítása, csoportok kialakítása 5

A partnerkeresés hazai, külföldi forrásai, hatékony partnerkapcsolat, konzorcium 
létrehozása - A partnerek bemutatása 3

A pályázatok fő tartalmi elemei, azok célja és sajátos vonásai;
EU-s és hazai pályázati kiírások értelmezése, összehasonlítása 4

Logikai keretmátrix (házi feladat ellenőrzése); Szükségletelemzés (Needs Analysis); 
Helyzetelemzés - Gyakorlatok 4

10. nap Munkaprogram - Gyakorlat:
(létező anyagok összehasonlítása, elemzése - pályázati szimuláció) 8

11. nap Disszemináció, monitoring, értékelés
(létező anyagok összehasonlítása, elemzése - szimuláció) 8

Költségvetés - létező anyagok összehasonlítása, elemzése; Szimuláció 4
A pályázati értékelési szempontok alapján bemutatásra való előkészítés 4
A megírt pályázatok bemutatása és értékelése
Projekt indítása; Szerződések
Értékelési szempontok a beszámolóknál
Időközi- és záró beszámolók készítése
Időközi- és záró beszámolók bemutatása és értékelése

12. nap

813. nap

814. nap

6. modul
A projektek 

értékelése, projekt-
menedzsment

3. modul
Európai intézmény 
és döntéshozatali 

rendszer; 
regionalitás
Az Európai 
támogatási 
programok

4. modul
Projekt-

menedzsment

5. modul
A pályázatok 
elkészítése

5. nap
4

4

2. nap

3. nap

1. modul
Munkaerő-piaci 

ismeretek

2. modul
Számítástechnikai 

ismeretek

4. nap

1. nap

9. nap

ÉLETERŐ 3. – Projektmenedzseri és gazdasági képzés

6. nap

7. nap

8. nap

 


