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Köszöntötte a TT ülés résztvevőit, ismertette az ülés napirendi pontjait, majd
felkérte Marosi Katalint az 5AP vezetőjét, hogy ismertesse a 144 munkacsoport
indításának körülményeit.
Üdvözölte a jelenlévőket, s megtartotta előadását. Lásd 1. számú melléklet.
Felkérte Maroshelyi Tamást, az 5AP koordinátorát, hogy mutassa be azt az
informatikai hátteret, amelyet kollégáival együtt fejlesztettek ki a 144 mcs
szakértői számára.
Megtartotta előadását. Lásd 2. számú melléklet.
Felkérte Kálózi Erikát, a 3AP vezetőjét, hogy ismertesse a Tanulmány a bemeneti
kompetenciák mérési, értékelési módszertanának, eszközrendszerének
kialakításához című szakmai anyagot.
Megtartotta előadását. Lásd 3. számú melléklet.
Felkérte a TT tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket az elhangzottakkal
kapcsolatban.
1.Van-e időbeli csúszás a projektben? Mikorra várható a fejlesztés vége?
2. Mikortól használhatók a fejlesztés eredményei?
3.Elismerhető-e a fejlesztői tevékenységet végző szakértők számára
továbbképzésként az informatikai felkészítés?
1.
A 144 mcs 2010. január 11-én indult, a tervezett 2009. 11.02. helyett. A
projektidő végéig (2010. november 17.) a munkacsoport tevékenysége
befejeződik, az előre hozott kezdés és a betervezett ellenőrzési folyamatok
biztosítják ezt.
2.
Mindhárom alprojekt teljesítette indikátorait 2009. december 29-re. Az
eredményeket folyamatosan töltjük fel a honlapra, hogy mielőbb használhassák
azokat az iskolák.
3. Akkreditált továbbképzésnek is betudható, de csak a jövőben, mivel erre a
projektre nem volt tervezve
Az eddigi eredmények hasznosításáról van-e visszajelzés?
Az alprojektek által tervezett próbák kezdetének időpontja március. Az
iskolákban erre márciustól júniusig lesz lehetőség. Természetesen igazodni kell
az adott iskolák programjaihoz.
Ebben is szeretnénk a TT tagok segítségét kérni
A használati adatok rögzítésre kerülnek a honlapon. Természetesen csak a
regisztrált felhasználok követhetők és lekérdezhetők. Szükséges ezen túl még egy
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véleményező felület is. Tanévekben kell számolni.
Az 5AP-ben ez kiegészül a feladatbank rendszerével.
Az informatikai rendszer fejlesztésében van időbeni csúszás, ennek oka a
közbeszerzési rendszer. Hatalmas erőbedobással készül, de olyan megkötésekkel,
amelyek szinte lehetetlenné teszik az időben pontos munkát.
Az egyéni fejlesztői tevékenységre jelentkező szakértőktől önéletrajzot,
motivációs levelet és referenciát kértünk, ez alapján történt meg a kiválasztás. A
feladatra kiválasztottak informatikai felkészítésen, e-learning-es szakmai
felkéssítésen vettek részt, valamint egy 3 tagú bizottság szóbeli beszélgetésen,
mérőlapon értékelte a megjelenteket. A 144 mcs-nál nehezebb a helyzete a
Perfect Zrt.– nek, mert 1200 folyamatos fejlesztői munkában résztvevő szakértőre
van szükség. Ebben is kérjük a TT tagok segítségét.
Hozzászólása az ismertetett tanulmányhoz kapcsolódó. Véleménye szerint
felháborító, hogy a szakértő szerzők kiválasztása közbeszerzéssel történik, amint
azt már korábban is jelezte. Az elkészült anyagok összeollózott „alkotások”. Ki és
mikor fogja ezeket hasznosítani? Használhatatlan, közlésre teljességgel
alkalmatlan, és végül rettentő drága. Miért van ez?
Ami egyszer megtervezésre került, azt meg is kell valósítani. A kritika azonban
jogos.
A tanulmányokat elolvasva vélemény készült. Mi a következménye ezeknek a
véleményeknek? Az ismertetett tanulmánnyal kapcsolatban vannak fenntartásai.
Kifizetésre kerültek ezek a tanulmányok?
Alprojektvezetőként első feladata volt a tanulmányok felülbírálása.
Alkotószerkesztők kerültek kijelölésre és megtörténtek az átdolgozások – változó
eredménnyel. A szakértők nem mindegyike volt együttműködő.
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A TT tagok véleménye számít? Mely szerint a tanulmány nem közzétehető.
Balassa Ildikó
Kálózi Erika

Az átdolgoztatásnál a TT véleménye is mérvadó volt, ez idáig nem került fel egy
tanulmány sem a honlapra.
Váradi Antal alprojektvezető a tanulmányok kifizetését jóváhagyta a szerzői
jogról szóló törvény alapján.
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Az első két tanulmány esetében sajnos nem került rá sor, de a további
Velencei
tanulmányok esetében már előbb látták a szakmai anyagot a szakértők, s a bírálat
Zsuzsa
alapján kellett javítani a szerzőknek a tanulmányokat. Ebben a problémakörben a
NSZFI felsővezetésének segítségét kértük, és kaptuk meg.
Dr.
Böőr Szigorítani kell a pályázati kiírásokon, hogy a megfelelő szakértők közül lehessen
Katalin
választani.
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Van-e folyamatban még tanulmányírás?
Már csak a meglévő tanulmányok javítása folyik.
Összefoglaló tanulmány fog-e születni a produktumokról?
Nem, de a projekteredmények feldolgozásra kerülnek.
A projekt végén megjelenik egy kézikönyv, a Projektzáró kézikönyv.
A szakmai szint megemelésére óriási szükség van. Adott témában referenciával
rendelkező szakértők közül kell választani. Akkor nem merülhet fel az a kérdés:
kifizethető-e, megjelenthető-e egy adott szakmai anyag?
Megköszönte a megjelentek részvételét, hozzászólásaikat, majd bezárta az ülést.
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