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2018. január 1-jén indította el a Pécsi Szakképzési Centrum a GINOP 6.2.3.-17-2017-00020 azonosító 

számú „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projektet. A projekt az Európai 

Szociális Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból támogatott, a támogatás összege: 

549 084 798 Ft. 

A pályázati felhívás a korai iskolaelhagyók, lemorzsolódók számának csökkentését tűzte ki célul, 

melynek megvalósítását a szakképzési centrumok és tagintézményeik bevonásával tervezi elérni. A 

célok elérését módszertani fejlesztések, pedagógus továbbképzések segítik, de a fókuszban a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók állnak. Részükre többek között tanulásmódszertani, 

drogprevenciós előadásokat, életpálya-vezetési tanácsadásokat, szabadidős programokat szerveznek 

a projektben résztvevő szakemberek, pedagógusok.  

 

A GINOP 6.2.3.-17-2017-00020 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projektben a 

Pécsi Szakképzési Centrum és 13 tagintézménye vesz részt.  

A projekt első szakaszában a tagintézmények pedagógusai szakértők támogatásával helyzetelemzést 

végeztek, és cselekvési tervet dolgoztak ki a középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési 

számának csökkentése érdekében. A kidolgozott cselekvési tervet kétévenként felülvizsgálják annak 

érdekében, hogy időben reagáljanak a környezeti változásokra, az esetlegesen felmerült új problémákra. 

A Pécsi Szakképzési Centrum azt vállalta, hogy a projekt 30 hónapos futamideje alatt tanulócsoportokat hoz 

létre a Szakképzési Centrum tanulói létszámának 5%-áig az alapkészségek fejlesztése és ezáltal a 

tanulócsoportokban résztvevők tanulmányi eredményei javulása céljából, kísérleti pedagógiai programokat 

valósít meg tárgyi és humán infrastruktúra fejlesztésével, nyitott tanműhelyt hoz létre, digitális közösségi 

alkotóműhelyt alakít ki. 

Nem csak számszerűsíthető eredményeket fogalmazott meg a Pécsi Szakképzési Centrum a pályázat 

megírása során: nyitottságot, rugalmasságot, szakmai és módszertani megújulást várnak el a pedagógusoktól. 

Ehhez továbbképzési lehetőséget nyújt 122 pedagógus számára: készségfejlesztésre épülő matematika 

oktatás, robotika, digitális alkotó műhely működtetésére irányuló képzés. 

Társprojektek is támogatják a program megvalósítását: pedagógus-továbbképzésekkel, képzési 

programokkal, módszertani programokkal és anyagokkal. E téren szoros szakmai együttműködés alakítanak 

ki a Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszékével és a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatallal. A tanulói életpálya-építést cégbemutatókkal, üzem- és műhelylátogatások, 

workshopok szervezésével tervezi megvalósítani a projektmenedzsment, amihez viszont a megyében 

meghatározó szerepet betöltő munkáltatókkal szeretnének együttműködési megállapodást kötni.  


