PROJEKTTERV BEMUTATÓ
Zebegény – 2008. május 11.
A problémafeltáró szakasz végén a csoport számára kiválasztott probléma: Nincs kommunikáció, kapcsolat az intézményi DÖK-ök között.
A projekttervet készítették:
A csoportmunkát koordinálta:

Oláhné Horváth Ildikó, Szalai Melinda, Horváth Tibor,
Jásper András
Majár János

A projekt f célkit zése
A választott probléma pontosítása és átgondolása közben több olyan gondolat is elhangzott,
amely rámutatott, hogy annak megoldása csak hosszú távon, több projekt mentén lehetséges,
annak csak egy el készít mozzanatát tudjuk megtervezni, és egy év alatt meg is valósítani. A
folyamatban els f lépésként az intézményi diákönkormányzatok segítését, fejlesztését
t ztük ki célként.
Azonban felmerült, hogy valójában nem tudjuk, hogy a DÖK-ök életében résztvev k
pontosan mit is gondolnak azok m ködésér l, céljairól, jelenlegi helyzetér l. Ezen felül, bár a
szektor szervezetei (és azok képvisel i) közül többeknek is van elképzelése arról, hogy
hogyan kellene m ködniük, a szektor egységes álláspontot nem tud felmutatni.
Mindez ki is jelölte a projekttervünk f célkit zését: tervet készítettünk, hogy minél pontosabban megismerjük a diákok, DMSP-k, és az intézményvezet k elképzeléseit a diákönkormányzatok m ködésér l.
Ehhez csatlakozó terv a szektor saját álláspontjának kialakítása a témában, illetve Jásper
András kért segítséget egy internetes módszertani pályázat lebonyolítására, amelynek
eredményei becsatornázhatóak a kutatásba.

A projekt f lépései
Az információgy jtésre a kérd íves felmérés módszerét választottuk. Mivel országos
lefedettség felmérésre, annak kiértékelésére az egy éves id tartam kevés, illetve a
megvalósulást a pályázati források esetlegessége er sen befolyásolja, úgy döntöttünk, hogy a
számunkra elérhet intézményekre alapozva mintaprojekteket csinálunk helyi szinten, majd
azok eredményeit összesítjük.
A kérd íveken az intézményi DÖK m ködésére, illetve egy ideáltipikus diákönkormányzatra vonatkozó kérdéssor szerepelne külön a diákok, külön a DMSP-k, külön az
intézményvezet k számára. A megvalósítás technikai részleteir l (interneten elérhet ,
elektronikus kérd ív, papír alapú, személyesen, vagy levélben eljuttatva, stb.) nem döntöttünk, azonban abban megállapodtunk, hogy a szektor által elérhet intézmények vezet it
személyesen is megkeressük.
Ezen felül az alábbi módszertani kérdések merültek fel, amelyekben döntés nem született:
- A fenntartót bevonjuk a folyamatba?
- Milyen régiós vagy helyi partnereket kereshetnénk fel a megvalósítás során, keressünk-e ilyeneket?
- Bevonjunk-e helyi kérdéseket is a kérd ív megalkotásakor?

- Legyen-e külön kiértékelés a budapesti iskolák eredményeib l?
A folyamat részeként szerepel továbbá két rendezvény (azt nem döntöttük el, hogy a kett
egymással párhuzamosan, közösen, vagy egymás után kerüljön megrendezésre): egy tábor,
vagy konferencia els sorban a felmérésben részt vev DÖK-ök képvisel i és a DMSP-k
részvételével, ahol bemutatnánk és megvitatnánk a felmérés eredményeit; illetve egy szakmai
nap a diákok képvisel i, DMSP-k, intézményvezet k, a sajtó (?), és valamely állami aktor
részvételével.
A felmérésnek része a szektor saját állásfoglalásának elkészítése az ideáltipikus DÖK-r l,
illetve a diákönkormányzatok jelenlegi helyzetér l. Ajánlatként megfogalmaztuk, hogy ennek
a kidolgozása, illetve megvitatása legyen a jöv tavaszi szektor konferencia egyik célkit zése.
A fentiekhez csatlakozó projekt a Jásper András által szervezett, általunk csak Interaktív
Módszertani Kisokos-nak elnevezett pályázat lebonyolítása, amelynek eredményei becsatornázhatóak lesznek. Ezügyben a felkérést kaptunk a pályázat kiírásában és népszer sítésében
való segítségnyújtásra. Kérdésként felmerült, hogy milyen díjazása legyen a pályázatnak.
A fentiek alapján a projekt vázlatos menetrendje az alábbi:
- Május 31. (június 15.)-ig:
el készít szakasz
- Augusztus 31.-ig:
kérd ívek elkészítése
- Szeptember:
a kérd ív tesztelése
- Októbert l december végéig: a kérd ívek eljuttatása az intézményekbe, azok kitöltése
- Januártól márciusig:
a kérd ívek feldolgozása két lépcs ben
(január – február helyi kiértékelés, március összesítés)
- A jöv tavaszi szektorkonferenciára a dokumentáció elkészítése
- Az eredményeket a szektorkonferencián mutatnánk be, és javasoljuk, hogy a szektor
szakmai álláspontját ott dolgozzuk ki.
- Május eleje-közepe:
tábor/konferencia
- Május 31.-ig:
Szakmai nap
- Június 30.-ig:
a teljes dokumentáció elkészítése
Az Interaktív Módszertani Kisokos, mint csatlakozó projekt esetében a terv:
- Szeptember:
a pályázat megjelenése
- Október vége:
beérkezési határid
- November:
eredményhirdetés
- December:
az elkészült kisokos legyen elérhet

Vállalások, felkérések és az els egy hónap
A csoport tagjainak vállalásai:
- Koordinátor: Majár János
- Budapesti koordinátor: Oláhné Horváth Ildikó
- A szakmai vélemény elkészítéséért felel s csoport összehozása: Majár János
- Konzulens: Jásper András
- A szervezésben részt vesz a csoport minden tagja
- A kérd ívek eljuttatását és az intézményekkel való kapcsolattartást vállalta Oláhné
Horváth Ildikó, Szalai Melinda, Horváth Tibor
- Az Interaktív Módszertani Kisokos pályázatát koordinálja: Jásper András
- Jásper András vállalta, hogy az el készítés során saját kutatásuk kérd ívét megmutatja

A csoport az alábbi személyre szóló felkéréseket fogalmazta meg:
- Segítséget, illetve szakmai felügyeletet kérünk a kérd ív összeállításában, értékelésében Ger Mártontól és Madár Csabától.
- A projekt menedzselésére a szektorfejlesztés folyamatában Milicz Ákost kérjük fel.
- Segítséget kérünk a szakmai vélemény elkészítéséért felel s csoport összehozásában
Milicz Ákostól.
- Ajánlás a 2009-es szektorkonferenciára: - a felmérés eredményeinek bemutatása
- szakmai álláspont kialakítása
A csoport az alábbi kollektív felkérésekkel fordul a szektor szervezetei és képvisel i felé
- Szükségünk van helyi projektfelel sökre, segít kre
- Jelentkez ket várunk a zárórendezvények szervezésére, lebonyolítására, pályázatírásra
- Jelentkez ket várunk a felmérés el készítéséhez, kiértékeléséhez
Az els hónap, lényegében az el készít szakasz tervezett feladatai:
- Két el készít találkozó:
- Május 8.
- Május második fele, június eleje (22, 24, június 5,6,7,8)
- A helyszín alapvet en Budapest
- A találkozók célja a projekttervben felmerül kérdések
eldöntése, id pont-egyeztetések, a többi csoport tagjaival való egyeztetés
- Kör-e-mail írása a projektben szerepet vállalóknak
- Kör-e-mail írása a projektfelel s feladatot vállalóknak
- Megállapodás megkötése a projektfelel sökkel

A projekt a valóságban – a megvalósítás els lépcs je
Mivel a Ger Márton által koordinált csoport egyik projektterve lényegében azonos célokat
t z ki, mint mi, az els találkozót minél szélesebb körben szervezzük, amelynek során a két
tervet egyeztetjük, összefésüljük, a szakmai kérdésekben döntéseket hozunk. Az összevont
projekt koordinálását Ger Márton vállalta.

