
Egységes felnőttképzés
kárpát-medencei hálózatban

A Pannonforrás Hálózat 2009. évi összehangolt programrendszere
a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának támogatásával valósult meg.



A PannonForrás Hálózat szervezeteinek kárpát-medencei szinten összehangolt pályázatai
a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2008. évi második felhívására



KÖZÖSSÉG, ÉRTÉKEK, JÖVŐKÉP

ÚJ FEJEZET A HÁLÓZATÉPÍTÉSBEN

A PannonForrás Kárpát-medencei Felnőttképzési és Szolgáltatási
Hálózat működésének ötödik évében ismét különleges élményként
tapasztalhattuk, hogy a felvidéki, kárpátaljai, partiumi, erdélyi,

vajdasági és magyarországi felnőttképzési szervezetek összefogásának, együttműködésének egyedülálló
alkotóerő az eredménye.
Az előző évben megvalósított „Kapunyitás a Kárpát-medencére” című programban a Szülőföld Alap
Oktatási és Szakképzési Kollégiumának felhívására a hálózat szervezetei összehangoltan, de még egyen-
ként pályáztak a régiókból. Így is összesen 14 közösen egységesített turisztikai, szociális és projektme-
nedzsment képzésre sikerült támogatást nyerni, melyeken 250 hallgató vett részt 2008 első félévében.
A következő kiírásra továbbfejlesztett összefogással kerültek beadásra pályázataink. Egy-egy koor-
dinátorszervezet vezetésével regionális konzorciumokat hoztunk létre, így az előző oldalon bemutatott
együttműködési rendszer már a regionális felnőttképzési hálózatok Kárpát-medencei hálózataként
fogta össze a teljes körű partnerséget. A magasabb szintű szervezettségnek meglett az eredménye és a
Szülőföld Alap támogatásával az előző évi pénzügyi forrásokat megduplázva a PannonForrás Háló-
zatban 2009. első félévében – a következő fejezetekben bemutatott szakirányokban - 24 képzésen közel
500 hallgató végzett.
A program részeként a helyi - felvidéki, kárpátaljai, partiumi, erdélyi és vajdasági - képzéseket meg-
előzően valamennyi régió szakembereit magában foglaló Kárpát-medencei szintű együttműködéssel
Magyarországon került sor a tematikák (modulok), az óraszám és a tananyag egységesítésére, valamint
a helyi képzők (szakoktatók, trénerek) képzésére, célirányos felkészítésére. Ezt követte a képzések ré-
giónkénti megvalósítása a közösen fejlesztett tananyaggal és az ennek oktatására szakterületenként
egységesen felkészített oktatókkal.

Ennek az első Kárpát-medencei szintű fejlesztési- és képzési programrendszernek az elmúlt fél évtized
alatt létrejött nagyszerű munkaközössége folyamatosan bővül és egyre erősödik értékteremtő képes-
sége. Együttműködésünket a különleges szakmai eredményeken túl közös alapértékeink és a hallga-
tókkal együtt megélt szellemi és érzelmi élmények teszik mindannyiunk számára felemelővé.
Jövőképünk – az egységes felnőttképzési mintaterület Kárpát-medencei létrejötte – a továbbiakban is
szélesedik és kiegészül a megjelenő új képzési igényekkel, kezdeményezésekkel.

Köszönöm az értő támogatók, az elkötelezett kollégák és a kitartó hallgatók hozzájárulását e program
sikeres megvalósulásához szerte a Kárpát-medencében. Ösztönözzenek folytatásra bennünket a kö-
vetkező oldalakon bemutatott közös eredmények.

Molnár György
igazgató

Békéscsabai Regionális Képző Központ
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Egészségügyi és szociális segítő képzés

Megvalósító szervezetek:
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
Tabula Oktatási Központ, Marosvásárhely. Képzési helyszín: Marossárpatak

Kis-Küküllő Térségi Társulás Balavártól Szovátáig, Erdőszentgyörgy. Képzési helyszín: Gyulakuta
Erdélyi Pannonforrás Egyesület, Székelyudvarhely

EUROCENTER Amőba Oktatási Központ, Sepsiszentgyörgy
Vajdasági Magyar Felnőttképzési Társaság, Topolya. Képzési helyszín: Palics
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Turisztikai szolgáltató képzés

Megvalósító szervezetek:
Középfokú Magán Szakintézet és Magán Kereskedelmi Akadémia, Hidaskürt

Traian Vuia Műszaki Gimnázium, Szatmárnémeti
Magna Oktatási Központ, Marosvásárhely. Képzési helyszín: Barót

EUROCENTER Amőba Oktatási Központ, Sepsiszentgyörgy
LAM Alapítvány, Illyefalva
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Projektmenedzsment és pályázatkészítés képzés

Megvalósító szervezetek:
Nagykapos és Vidéke Társulás, Nagykapos

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász
Szórvány Alapítvány, Temesvár

EUROCENTER Amőba Oktatási Központ, Sepsiszentgyörgy
CIVITAS Alapítvány. Kolozsvár, Székelyudvarhely

Magna Oktatási Központ, Marosvásárhely. Képzési helyszín: Barót
Tabula Oktatási Központ, Marosvásárhely

Erdélyi Pannonforrás Egyesület, Székelyudvarhely

Kapcsolódó Pannonforrás hálózati program:
Esélyt adó felnőttképzés című konferencia, Magyarkanizsa, 2009. március 28.

Szervező: CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény
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Bevezetés az iparjogvédelembe
képzés

JAVA-alapú webprogramozás
képzés

Megvalósító szervezet:
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kar
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Vadgazdálkodó képzés
és hatékony együttműködés tréning

Megvalósító szervezet:
Erdélyi Pannonforrás Egyesület, Székelyudvarhely. Képzési helyszín: Csíkszentdomokos
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Tervezett hálózati fejlesztési területek, szakirányok

� Felnőttképzési menedzser
� Projektmenedzsment (továbbfejlesztett programcsomag)
� Vállalkozói készségek fejlesztése
� Csoportot vezető szakemberek (trénerek) képzése

Megújuló energetikai felnőttképzési programcsomag



Kiadja a Békéscsabai Regionális Képző Központ
www.brkk.hu
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"Sok millió kevésből, mit elvetettél,
csírázik temérdeknyi szép -
s ahol kisarjad az élet,
szines lesz a rét."

Kormorán - Lesz újra szép

Virágok a Kárpát-medencéből mindazoknak,
akik elkötelezett munkájukkal lehetővé tették

a képzési programok megvalósulását.


