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Beszámoló 

a ’Nemzetközi Tréner Csapat’ második találkozójáról 

 

Helyszín: Németország, Hamminkeln, Akademie Klausenhof 

Időpont: 2019. május 27-29. 

A MotivAction pályázat Nemzetközi Tréner Csapatának 2. találkozójára Szegedről ismét öten 

utaztunk.  A KatHÁZ Kft. részéről csapatunkat a projekt menedzsere, szakmai koordinátora, az 

intézmény gazdasági vezetője, egy pályázati adminisztrációs munkatárs, valamint egy 

oktatásszervező képviselte.  

A magyar delegáció dél körül érkezett az Akademie Klausenhof nyugalmat árasztó 

komplexumához. Német vendéglátóink baráti szeretettel, ismerősként köszöntöttek 

mindannyiunkat.  Igazi követendő példaként tárult elénk a német képzési akadémia, varázslatos 

környezet, infrastrukturálisan maximálisan felszerelt képzési helyszínek. A rövid akklimatizálódás 

után, lassan megérkezett az összes projektpartner (Romániából és Szolvéniából is) és a vezető 

kedvezményezett, KatHÁZ Kft. vezetésével a projekt eddigi előrehaladását tárgyaltuk meg egy 

menedzsment találkozó keretein belül. Itt szó volt a jövőbeli tervekről, az adminisztrációs 

kötelezettségekről, a projekt további népszerűsítésének elképzeléseiről. A partnerek megtárgyalták 

a menedzsmenttel kapcsolatos felmerülő szakmai kérdéseket. A napot egy kellemes vacsorával 

zártuk. 

A találkozó további két napjának lebonyolítása a szlovén partnerek feladata volt. Matej Cepin 

és Sabina Belc koordinálásával május 28-án és 29-én került sor a következő ITG szekcióra. A rövid 

ismerkedést követően („villámrandik”) következtek a workshopok, amelyek témáit a résztvevők 

közösen határozták meg. A szellemi termékek minősége, a mentorprogram alakulása mellett 

minden partner beszámolt arról, hogy hol tart a megvalósításban és milyen jövőbeli elképzelésekkel 

haladnak tovább, esetleg milyen más, a MotivAction-höz hasonló pályázattal rendelkeznek még. Így 

a KatHÁZ Kft. bemutathatta legújabb jövőbeli projektjét, amely a TwinS – „Határon átnyúló képzési 

központok” címet viseli, és román-magyar együttműködés keretében valósul meg. A meetingek és 

tanácskozások végén minden este közösségi programmal zártuk napokat. A finom vacsora után 
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mindenki kötetlenül beszélgethetett egymással ezzel is szorosabbá téve a nemzetközi 

kapcsolatokat. 

A találkozó konklúziójaként ismét megerősítették a résztvevők a rendszeres kommunikáció 

fontosságát, hiszen ez alapvető fontosságú a kutatók, menedzserek és trénerek három pillérére 

épülő ITG gördülékeny jövőbeli együttműködése érdekében.  

 

Balogh Ramóna 

oktatásszervező, az ITG tagja 

 


