
A projekt az Európai Unió finanszírozásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Pályázati összefoglaló 
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium részvételről 

a TAMOP-2.2.5-B-12  
„Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a 

rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére” 
pályázaton 

 
Intézményünk sikeres pályázatot nyújtott be a TAMOP-2.2.5-B-12 „Szakképző 
intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés 
bevezetésére” pályázati kiírásra, amelynek főbb adatai találhatók meg jelen 
összefoglalóban. 
Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) 
Szervezeti egység: 178032 
Pályázati azonosító száma: TAMOP-2.2.5-B-12/1-2012-0046 
Pályázat címe: „Villamosipar és elektronika, valamint informatika ágazatokban 

fejlesztés a rövidebb idejű szakképzéshez” 
Pályázati időszak: 2013. 02. 01. – 2014. 08. 31. 
Pályázati költségvetés: 11 497 845,- Ft 
Pályázati támogatás: 11 497 845,- Ft (100%-os támogatás) 
A projekt megvalósításának helyszíne: Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és 

Kollégium, 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. 
Támogató szervezet: NFÜ 
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
 
Pályázati projekt szakmai leírása 
Folyamatban van az új típusú szakképzés bevezetésének előkészítése és a 2013/2014. 
tanévi kötelező bevezetése. A projekt célja a bevezetéséből adódó új feladatok magas 
színvonalú teljesítése, a fejlesztések elindítása, a korszerű képzési struktúra mielőbbi 
stabilizálása és a megújult képzési tartalmak hatékony disszeminációja. 
A tantárgyakat tanító pedagógusok felkészülnek az új típusú szakképzés bevezetésére. 
Együttműködő partnerek felkutatásával és az intézményi dokumentumok kialakításával 
eredményesen vezethető be az új szakképzés. 
 
A projekt megvalósítása az Öveges iskolában 
Három munkacsoport kerül kialakításra – közismereti 5 fő, elektrotechnika 3 fő, 
informatika 3 fő.  
A munkacsoportok kidolgozzák a rövidebb idejű (4+1 év) szakképzéshez a helyi tantervet 
és az egyéb dokumentumokat. A tantervet a pedagógiai programba illesztik. 2013 
szeptemberétől mentorálják a többi kollégát a képzések bevezetésében. Ezen belül 
támogatják a tananyagtartalmak összeállítását, hatékony tanítás-tanulás technikák 
elsajátítását. Támogató módszertanok gyakorlati alkalmazását bemutató órákat tartanak. 
A tapasztalatok alapján a szükséges módosításokat beépítik a helyi tantervbe. 
Együttműködést alakítanak ki és tartanak fenn a témában kacsolódó intézményekkel. 
Szakmai értékelést elkészítenek a projekt eredményeiről és közzé teszik azt. 
A projekt pedagógus továbbképzést is biztosít. 
 
Kelt: Balatonfűzfő, 2013. június 12. 
 
 Tóth Lajos Péter 
 projektmenedzser 


