
Nyitó sajtótájékoztató 

Szeged – 2019. június 20. 

Határon átnyúló képzési központok 
ROHU - 374 



Projektpartnerek: 

Bartók Béla Elméleti Líceum 
 

(Liceul Teoretic Bartók Béla) 
 

Temesvár 
 

www.bartok.ro 

Diaszpóra Alapítvány 
 

(Fundația Diaspora) 
 

Temesvár 
 

www.diasporatm.ro 

A projekt időtartama: 

A projekt teljes támogatási összege: 

2019 március – 2021 augusztus 

1,269,162.83 EUR 

Katház Közhasznú Nonprofit Kft.  
 

(Catholic House Public Benefit 
Nonprofit Ltd) 

 

Szeged 
 

www.kathaz.hu 



Projekt tevékenységek: 1. Képzési anyagok kidolgozása 

- 1 tananyag két nyelvre lefordítva (magyar és román) a  

Pályaorientáció és karriertervezés modulhoz 
     - 30 órás akkreditált képzés 

 
- 1 tananyag két nyelvre lefordítva (magyar és román) a  

Vállalkozói ismeretek modulhoz 
     - 40 órás akkreditált képzés 

Cél: 
 

- A két modul azért is szükségszerű, mert a diákok nem tanulják őket az iskolákban, 
nem szerepelnek a tantervben sem; 

- Segítségükkel a résztvevők pontosabb képet kapnak arról, hogy mikét érdemes 
például promotálni egy piaci terméket a határ másik oldalán, felvérteződnek hasznos 
vállalkozói ismeretekkel, melyek hozzájárulnak a jövőbeni boldogulásukhoz; 

- A résztvevők megismerik a két ország munkaerő piaci sajátosságait.  



Projekt tevékenységek: 2. Képzésakkreditációk 

1 akkreditáció Romániában 
 
   Vállalkozói ismeretek 

1 akkreditáció Magyarországon 
 
  Pályaorientáció és karriertervezés 



Projekt tevékenységek: 3. Képzésszervezés vállalások 

Romániában – Zolt 
Határon átnyúló pályaorientáció és karriertervezés    - 150 fő 
Vállalkozói ismeretek- 80 fő 

Magyarországon – Domaszék 
Határon átnyúló pályaorientáció és karriertervezés     - 120 fő  
Vállalkozói ismeretek     - 80 fő 



Projekt tevékenységek : 
3. Képzésszervezés 

Pályaorientáció és karriertervezés: 15 fő/csoport (15-25 éves korosztályból) 
- Egy csoport 2 két hétvégét tölt majd el a tréningcenterben 
 
Első hétvége: 14 órás tréningen való részvétel 
Hétköznapokon: 4 órás online képzésen (e-learning) és mentoráláson való részvétel 
Második hétvége: 10 órás tréning + 2 óra vizsga időtartam. 

Vállalkozói ismeretek: 20 résztvevő/csoport (15-64 éves korosztályból) 
-Egy hetes intenzív tréning 
 
Hétfőtől szombatig: 6 órás tréningnapok 
Vasárnap: 2 óra tréning + 2 óra vizsga időtartam. 



Projekt tevékenység : 
4. Képzési központ  -  Zolt 

Alagsor:          -  konyha. 
Első emelet:          - étkező, trénerek szobái, tréning szobák, mentorszoba és fürdők, 
Veranda:             -  közösségi tér, 
Második emelet:    - hálószobák, 
Tetőtér:                   - hálószobák és közös fürdők. 
 
- egy-, két- és kettő+ ágyas szobák 
-modern és korszerű felszereltség 
- környezettudatos, kadálymentesített épület. 
 
- szabadtéri tevékenységekre alkalmas belsőudvar 



Projekt tevékenység: 
4. Képzési központ - Zolt 



Projekt tevékenység: 
4. Képzési központ - Zolt 



Projekt tevékenység: 
4. Képzési központ - Zolt 



Projekt tevékenység: 
4. Training Center in Zolt 



Projekt tevékenység: 
4. Képzési központ - Domaszék 

Az épület 33 fő befogadására képes (résztvevőknek és trénereknek)  
 
 
Földszint:  - étkező, teakonyha, terasz 
Első emelet:  -  hálószobák, tréningszobák 
 
 
- A szobák felszereltsége: ágyak, íróasztalok, székek, szekrények és 

szobánként saját fürdőszoba 
 

- egy-, két- és kettő+ ágyas szobák 



Projekt tevékenység: 
4. Képzési központ -  Domaszék 



Projekttevékenység: 
4. Képzési Központ - Domaszék 



Projekttevékenység: 
4. Képzési központ - Domaszék 



Projekttevékenység: 
4. Képzési Központ - Domaszék 



További információk: 

www.bartok.ro 
www.kathaz.hu  
www.diasporatm.ro 

 
 KatHáz - Kulturális és Képzési Központ 

@katolikushaz 

Nagy Mariann    Balogh Ramóna 

+3630/9988255    +3620/5271667 
mariann.kathaz@gmail.com  ramona.kathaz@gmail.com 

Projekt cím: Határon átnyúló képzési központok (ROHU-374) 
Szerkesztette Fundatia Diaspora and KatHaz Ltd. 
dátum: 2019. június 20. 11.00 
 

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 
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