
PROJEKTZÁRÓ



A KÉPZÉS 
FEJLESZTÉSE



TARTALOM

• Pár szó az intézmény történetéről

• Képzési rendszerünk

• A képzések változása

• Pályázati tevékenység

• A TÁMOP projekt az Övegesben



PÁR SZÓ AZ INTÉZMÉNY 
TÖRTÉNETÉRŐL

• Az ipar megtelepülésével együtt indult 

a képzés

• Meghatározó a közeli ipar igénye

• Magasabb képzettséget igénylő 

szakmák

• TISZK – Bakonyi Szakképzés-

szervezési Társulás



KÜLDETÉSNYILAT-
KOZAT

„Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást 

adjon,

hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a 

továbbhaladásra."

(Öveges József)

A kihívásoknak való folyamatos megfelelés 

érdekében évről évre jelentős fejlesztésekkel 

biztosítjuk a korszerű középfokú képzést 

iskolánkban.

Célunk, hogy olyan szakembereket képezzünk, 

akik a munkaerőpiacon keresettek.



KÉPZÉSI 
RENDSZERÜNK



A KÉPZÉSEK 
VÁLTOZÁSA 

• Új Képzési Jegyzék (OKJ)
-> a kimenetek száma csökken

• Új modulok
-> az elmúlt években végzett modulok 
beszámítása

• Erősödik a szakképzettek iránti igény
-> több szakma hiány szakképesítés
-> a gazdaság, a vállalatok szerepe nő a 
képzésben
-> duális szakképzés

• Szakmai (ágazati) érettségi a 
szakközépiskolában

• Szakképzés és általános képzés szétválasztása
-> csökken a gimnáziumi képzés?

• Új szereplők: KLIK, MFKB, NGM



VÁLASZOK AZ 
ISKOLÁBAN 

• A szakképzést erősítjük 
-> 2013-ban csökkent a gimnáziumi osztályok 
száma
-> 2014-től tiszta szakképzési profil (SNI 
képzések is)

• Figyeljük az elhelyezkedést, a munkaerőpiacot
-> szükség szerint szakma (ágazat) váltása

• Új szakmai területre törekszünk
-> épületgépész ágazati képzés technikus 
szinten

• Pályázatok
-> Partnerség hazai és nemzetközi

pályázatokban



PÁLYÁZATI 
TEVÉKENYSÉG 

• Leonardo szakképzésfejlesztés 
(innovációtranszfer) ---> ITShape, piacképes 
informatikai képzés bevezetése

• Decentralizált szakképzési pályázat
• Bázisiskolai program (nevelés fejlesztése)
• TE IS program (a mindennapi testneveléshez)
• Határtalanul program
• Erasmus+ 

új pályázati lehetőségek
-> Say Cheese

• SNI integrációs pályázat



PROJEKT ADATAI

• TAMOP-2.2.5-B-12/1 „Szakképző intézmények 
felkészülésének támogatása a rövidebb képzési 
idejű szakképzés bevezetésére”

• TAMOP-2.2.5-B-12/1-2012-0046
„Villamosipar és elektronika, valamint 
informatika ágazatokban fejlesztés a rövidebb 
idejű szakképzéshez”

• Pályázat költségvetése: 11.497.845,- Ft 
(támogatás 100%)

• Megvalósítás 2013. 05. 01. – 2014. 08. 31.



A PROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁSA

1. Munkacsoportok (11 fő)



A PROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁSA

2. Helyi tanterv és egyéb 
dokumentumok kidolgozása

• Tananyagtartalmak összehangolása



A PROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁSA

3. Pedagógus továbbképzés



A PROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁSA

4. Hatékony tanítás-tanulás technikák 
bevezetése

• Mentorálás, bemutatóórák



A PROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁSA

5. Eszközök beszerzése a képzésekhez

• Elektronikai és informatikai 
eszközök, bemutató táblák

• Laptop, mobiltelefon, kamera
• Hordozható erősítő,
• Lézeroptika,
• Szerelőkészlet,
• DVD-k,
• Stb.



A PROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁSA

6. Szakmai kirándulások

• Szakmai partnerhez – Kamara
• FESTO



ÖSSZEFOGLALÓ

• A történetünk a múlt
• Fejleszteni kell a képzési rendszert
• Pályázati tevékenység kiemelt 

szerepe
• Sikeres TÁMOP projekt



KÖSZÖNJÜK

A FIGYELMET!



PROJEKTZÁRÓ


