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A PROJEKT CÉLJA

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia
célkitűzéséhez kapcsolódva a Tolna Megyei Szakképzési Centrum kiemelt célja a
végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények
kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére
alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai
teljesítmény növelése, az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében.



INDIKÁTOR-VÁLLALÁSOK

A középfokú végzettség nélküli lemorzsolódás mértéke a nappali képzésben

a 2019/2020. tanév végére (%; tervadat) 9,76%

Tanulmányi eredmény, pályázati vállalás a 2019/2020. tanév végére

(nappali képzésben) 3,40

A pályázati programba bevont tanulók sikeresen teljesítik a tanév

követelményeit (250 tanulóból centrum szinten) 80%

A pályázati programba bevont kollégák sikeresen teljesítik a tanfolyam

követelményeit, ezt alátámasztva a képesítést, részvételt igazoló

tanúsítvánnyal.

90%



FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 

1.    Mérés – értékelés 

2.    Fejlesztés – differenciálás

3.    Szociális hátrányok enyhítése, mentorálás

4.    Intézményi környezet fejlesztése

5.    Pályaorientáció, életút-építés, utánkövetés 

6.    (Tanórán kívüli) Közösségfejlesztés, közösségformálás 

7.    Humánerőforrás (pedagóguskultúra és módszertan) fejlesztése

8.    IT - IKT fejlesztés 

9.    Nevelés-oktatás minőségének javítását szolgáló rendszerszemlélet kialakítása



1. MÉRÉS – ÉRTÉKELÉS

Tevékenységek:

• GINOP 6.2.2. online mérések segítségével a tanulói 

képességek állapotának felmérése, fejlődésének nyomon 

követése

– Bemeneti mérés - Tanulási eredmények diagnosztikus mérése.

– Kimeneti mérés - szummatív (lezáró, minősítő) mérés, a tudás 

globális értékelése.

• Szakmai munka hatékonyságának, eredményességének 

értékelése az iskolai munka során keletkező indikátorok alapján

Eredmény:

•A mérés, értékelés eredményeinek hasznosítása a pedagógiai 

folyamatok átalakításában – Intézményi Minőségirányítás 

megalapozása

Valamennyi 9. évfolyam bemeneti mérése

Valamennyi 10. évfolyam kimeneti mérése

Félévkor és év végén intézményi mutatók 

értékelése, ezek alapján fejlesztések indítása



2. FEJLESZTÉS – DIFFERENCIÁLÁS

Tevékenységek:

• Kiscsoportos fejlesztés, differenciálás intézményi 

rendszerének kiépítése és eredményes működtetése. 

•A lemorzsolásban veszélyeztetett, különböző okokból 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatása.

•A hátrányos helyzetű, illetve BTMN-es és SNI-s tanulók 

integratív, inkluzív nevelés-oktatásának kiemelt támogatása.

•Alap- és kulcskompetenciák területén megmutatkozó 

hiányosságok eredményes pótlása - kompetencia alapú 

oktatás támogatása.

•Professzionális kompetenciák megalapozása és fejlesztése.

•Tanulás tanítása, támogatása.

•Tanulói érdeklődés, motiváció felkeltése, fenntartása. 

•Az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés. 

Eredmények:

•Az iskolát középfokú végzettség nélkül elhagyók számának 

csökkentése. 

•A fejlesztés, differenciálás elemeinek megjelenése a tanítás-

tanulás folyamatában.
156 db fejlesztő csoport 

Alap-, kulcs- és társas kompetenciák fejlesztése



3. SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK 
ENYHÍTÉSE, MENTORÁLÁS

•

Tevékenységek:

• A lemorzsolódás megelőzése érdekében a mentorálás (egyéni fejlesztés)

intézményi rendszerének kiépítése és eredményes működtetése.

• Családi háttér felderítése - a tanulók eltérő családi hátteréből adódó

szelekciós hatás csökkentése.

• A tanulók élményvilágának gazdagításával a tanulók szociális, biológiai és

pszichológiai okokból eredő hátrányainak enyhítése, valamint az iskolához,

közösséghez kötődés erősítése (sport-, kulturális, szabadidős valamint

szakmaorientált programok, tanulmányi kirándulások, színházlátogatások).

• Magyarország nevezetességeinek és környezeti, természeti értékeinek

megismerése, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége saját

tapasztalatszerzés útján.

•Transzverzális kompetenciák fejlesztése

•Esélyegyenlőség biztosítása a tanulásban akadályozott diákok számára.

•Mentálhigiéné és prevenció.

•A környezet- és egészségtudatos magatartás megalapozása, erősítése.

Eredmények:

•Személyre szabott egyéni bánásmód, folyamatos mentorálás segítségével a

tanulók iskolai előmenetelének nyomon követése.

•Az eltérő kulturális, családi tőkéből adódó különbségek mérsékelése.

389 fő mentorált tanuló

48 db megvalósított tanulmányi 

kirándulás



4. INTÉZMÉNYI KÖRNYEZET 

Tevékenységek:

• A szűkebb és tágabb partneri környezetünk felé irányuló együttműködések

erősítésével, kapcsolati háló bővítésével az intézményi támogató rendszer 

erősítése.

• Intézményi életbe való bevonás, bekapcsolódás erősítése (kiemelten szülők 

felé)

Eredmények:

• Szülő és iskola közti kapcsolat fejlesztése, erősítése, szülők bevonása az 

intézmény életébe.

• Az eltérő kulturális, családi tőkéből adódó különbségek mérsékelése.

• Az iskola diákjainak bevonása a környező szervezetek működésébe, 

programjaiba, a civil szervezetek bekapcsolódása az intézmény életébe. 

• Toleranciára nevelés, érzékenyítés a fogyatékossággal élők, ill. különböző 

kisebbséghez tartozó diákok iránt.

• A tanulóink részvételével megvalósuló programok, rendezvények segítségével a 

helyi közösség érzékenyítése a tanulóink elfogadására.

• A tanulók érzékenyítése a különböző okokból segítségre szoruló tanulótársaik 

iránt.

Szülők bevonása legalább 5 program / tanév

Együttműködés külsős szervezettekkel legalább 7 db / tanév



5. PÁLYAORIENTÁCIÓ, 
ÉLETÚT-ÉPÍTÉS, UTÁNKÖVETÉS

Tevékenységek:

• Pályaorientáció, a továbbtanulást támogató szakmaválasztás.

• Pályakorrekció (második esélyt teremtő tevékenységek). 

• Tudatos szakmai életpálya-építés.

• A motiváció növelése a szakképesítés megszerzéséhez.

• Végzett diákok életpályájáról szerzett információk alapján 

hatásvizsgálat.

Eredmények:

• Példamutató magatartásra nevelés, szakmai siker iránti motiváció 

erősítése.

• Szakmai együttműködések erősítése az szakképzésen résztvevő 

szervezetekkel (Iparkamarák, Gyakorlati helyek, Cégek, Vállalatok).

• Téves szakmaválasztás felismerését követő pályatanácsadás, valamint 

átjárhatóság biztosításával pályakorrekció.

• Az iskolát végzettség nélkül elhagyók számának csökkenése.

Az általános és középiskolai szintek közötti átmenetet segítő programok; képességeknek, érdeklődésnek megfelelő 

iskolaválasztás segítése 4 db rendezvény / tanév

Tanulói életpálya-építést szolgáló programok megvalósítása – szakmai versenyek, gyakorlati helyek 

bemutatkozása, üzemlátogatás stb. 2 db rendezvény / tanév

Felkészítés  a munka világára 1db rendezvény / tanév



6. (TANÓRÁN KÍVÜLI) 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ, 
KÖZÖSSÉGFORMÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGEK

Tevékenységek:

• A lemorzsolódásban veszélyeztetett diákok tanuláshoz, iskolához 

való viszonyának javítása. 

• Befogadó iskolai légkör, baráti támogató iskolai környezet 

megszilárdítása.

• A belső iskolai kapcsolatok hatékony ápolása, az intézményi

közösségek közösségformáló hatásának kiaknázása különféle

rendezvények keretében.

• A közösségi szabályok és az életkornak megfelelő elvárások

tudatosítása.

• Tehetséggondozás - a különféle típusú tehetségek korai felismerése

és hatékony támogatása.

Elvárt eredmények:

• Elfogadó iskolai környezet kialakítása nevelő szándékú közösségi

programok segítségével.

• Az iskolai szocializáció, közösségi és társadalmi integráció

ösztönzése a szabadidő intézményi keretek közötti hasznos

eltöltésével, a tanulók élménytárházának gazdagítása a művészet,

kultúra, sport, szabadidős és tanulmányaikhoz kapcsolódó

tanórán kívüli tevékenységek által (kreatív délutánok, intézményi

programok, iskolai foglalkozások, tevékenységek).

A beilleszkedést, integrációt segítő, 

átmenetet megkönnyítő programok

legalább 8 db rendezvény / tanév



7. HUMÁNERŐFORRÁS 
(PEDAGÓGUSKULTÚRA
ÉS MÓDSZERTAN) FEJLESZTÉSE

Tevékenységek:

• Szervezeti kultúra fejlesztése a változó igények figyelembe vételével.

• Tudatos humán-erőforrás tervezés.

• Továbbképzések tudatos tervezése innovatív pedagógiai-módszertani eljárások 

megismertetése érdekében.

• Jó pedagógiai módszerek, gyakorlatok megismerése – ösztönzés a tanulók 

egyedi fejlődéséhez jobban idomuló tanulási folyamatok kialakításához.

• A nevelőtestületi tagok szakmai felkészültségének növelése érdekében folytatott 

ismeretbővítő, készségfejlesztő tevékenységek pl.: hospitáció, képzés, 

továbbképzés, konferencia, belső és külső tudásmegosztás. 

• A motivált pedagógusok fejlődési, önképzési igényeinek támogatása.

• Horizontális és vertikális tanulás ösztönzése.

• Pedagógus kollégák IKT felhasználói ismereteinek növelése.

• Szakmai fejlődés támogatása, szakmai motiváció növelése.

• A tantestületen belüli együttműködés erősítése a problémák megoldása 

érdekében.

Eredmények:

• A nevelőtestületi tagok szakmai felkészültségének növelése.

• Pedagógus munkatársak hatékony kiválasztása és betanítása.

• Pedagógus beválás-vizsgálat alapján a humánerőforrás-menedzsment 

optimalizálása.

• Pedagógus-kiégés megakadályozása.

• Számítógéppel támogatott oktatás: hagyományos tanulási folyamat 

számítógéppel való kiegészítése.

Akkreditált továbbképzéseken résztvevők 

száma: 90 fő

Tananyagok alkalmazását segítő 

továbbképzéseken résztvevők száma: 113 fő



8. IT - IKT FEJLESZTÉS

Tevékenységek:

•Központi (és intézményi), egységes nyilvántartás feltételrendszerének megteremtése.

• Intézményi információs rendszer és kontrolling megfelelő informatikai támogatása, 

információkhoz való hozzáférés növelése.

•A digitális eszközhasználat készségeinek fejlesztése az életkornak megfelelően. 

• Infokommunikációs technológiával (IKT) támogatott oktatási módszerek adaptálása és 

elterjesztése az oktatás minden szint-jén, pl.: CBT (computer based teaching) –

számítógéppel segített tanítás.

•Tananyag-szerkesztő (authoring tool) alkalmazások, a digitális tananyagok 

előállítására alkalmas segédeszközök megisme-rése és alkalmazása a szakképzési 

tartalmak korszerű közvetítése érdekében.

•eLearning - Önálló, vagy mentorált tanulási folyamatok erősítése, amelyek lehetővé teszik 

az egyénre szabott, helytől és időtől független tanulást.

•Az oktatás módszertani fejlődéséhez szükséges eszközök fejlesztése és biztosítása -

nagyságrendekkel több tan- és háttéranyag elérhetővé tétele.

•Tudásbázisok (digitalizált tananyagok) elektronikus hozzáférhetőségének lehetővé tétele, 

pl.: az idegen-nyelvi készségek elsajátításának támogatásához.

Eredmények:

•Kiszolgáló szolgáltatások mennyiségének és minőségének fejlesztése (tanulói 

ügyintézés, vizsgajelentkezés, oktatási tananyagok elérése stb.).

•A multimédia eszközrendszerének megteremtése, hatékony kihasználása.

• Időtálló tananyagok, műveltségtartalmak létrehozása, tananyagok újrahasznosíthatósága.

KIR, KIRA, E-Kréta napló, E-Kréta ESL 

Modul, E-Kréta Fókusz, E-Kréta Poszeidón, 

Regula (cityops), MMR stb. használata

IT  belső tudásmegosztás 

2 db rendezvény / tanév



9. NEVELÉS-OKTATÁS 
MINŐSÉGÉNEK 
JAVÍTÁSÁT 
SZOLGÁLÓ 
RENDSZERSZEMLÉLET 
KIALAKÍTÁSA ÉS 
MŰKÖDTETÉSE

Tevékenységek:

•A képzési kínálat, intézményi szakmai szabályozó dokumentumok átalakítása a 

jogszabályi előírásokból, helyzetfelmérésből kiindulva.

•A szakképzést érintő jogszabályi változások megismerése, és beépítése a tagintézmények 

szakmai alapdokumentumaiba.

• Iskolatípusok közti átmenetet segítő intézményrendszer működtetése a sikeres 

pályakorrekció segítése érdekében. 

• Intézményi stratégia kialakítása (jövőkép megfogalmazása).

•A pályázati vállalások teljesíthetősége érdekében az intézményi működés felülvizsgálata, 

fejlesztések beindítása.

•A középfokú végzettség nélküli iskolaelhagyás megakadályozása érdekében tett 

intézkedések rendszerszemléletű szervezése.

•A korai jelző- és pedagógiai támogatórendszer intézményi működési feltételeinek 

megteremtése, működtetése.

•Korszerű tanulóbarát környezet kialakítása, iskola felszereltségének, 

eszközellátottságának javítása, korszerűsítése a pályázati források felhasználásával.

• A pályázati szakmai munkához szükséges személyi és tárgyi feltételrendszer biztosítása.

Az oktatás világából a munka világába való hatékony és eredményes átlépés támogatása a munkaerő-piaci kulcskompetenciák, 

a pályaválasztási tanácsadás, pályaszocializáció érdekében; a helyi pályaorientációs programok megvalósítása, együttműködés 

a gazdasággal a duális szakképzés minőségi fejlesztése érdekében

Drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító program kialakítása, működtetése

Kompetencia alapú képzésekhez kapcsolódó tananyagok/módszertanok adaptációja

Kompetencia alapú képzésekhez kapcsolódó új tananyagok/módszertanok kidolgozása



A PROJEKT EREDMÉNYEI - BERUHÁZÁSOK

Beszerzések Bruttó beszerzési érték

 IKT eszközök (laptop, asztali számítógép) 149 303 270 Ft

 DKA műhelyhez kapcsolódó oktatóeszközök 18 545 311 Ft

 Bútor 10 806 332 Ft

 Textília 3 545 930 Ft

 Műszaki cikkek 3 485 786 Ft

 Konyhai eszközök 155 604 Ft

 Sporteszközök 2 598 420 Ft

 Játékok 249 600 Ft

 Projektorok 10 154 920 Ft

Építéshez kapcsolódó költségek Bruttó beszerzési érték

 DKA műhely 14 709 250 Ft



INDIKÁTOROK ÉS MŰSZAKI MUTATÓK TELJESÜLÉSE

Vállalás Célérték
Célérték elérés 

időpontja

Alapkészség

fejlesztése céljából

kialakított és

működtetett

tanulócsoportokon

résztvevő tanulók

száma (fő)

A tanulólétszám minimum 5 %-a.
projekt fizikai 

befejezése

Tanulócsoportos tevékenységbe bevont tanulók tervezett

száma (%, fő):
250 fő (5%)

Tanulócsoportok tervezett száma (db): 100

Tanulócsoportos tevékenységbe bevont tanulók száma a

beszámoló időszakában (fő, %):
389 fő (7,8%)

Tanulócsoportok száma a beszámoló időszakában (db): 156



INDIKÁTOROK ÉS MŰSZAKI MUTATÓK TELJESÜLÉSE

Vállalás Célérték
Célérték elérés 

időpontja
Záróadatok

A tanulmányi eredmények javulása a

tanulócsoportok esetében

A cselekvési tervben megadott

vállalt érték.

projekt fizikai

befejezése

Tanulmányi eredmény indikátor a cselekvési terv

pályázati vállalása alapján a 2019/2020.

tanév végére (nappali képzésben): 3,40.

Tényadat a 2019/2020. tanév végén 3,46.

A középfokú végzettség nélküli tanulói

jogviszony megszűnési számának

csökkenése az adott évfolyamon

belépők számához viszonyítva

A cselekvési tervben vállalt érték.
projekt fizikai

befejezése

Centrum vállalás: 9,76%

Tényadat a 2019/2020. tanév végén 6,11%.

Akkreditált módszertani pedagógus

továbbképzésen résztvevő

pedagógusok száma

A fejlesztésben részt vevő

intézmények pedagógusai legalább

20%-ának részt kell vennie

pedagógus továbbképzésen.

projekt fizikai

befejezése

Képzésen részt vevők száma: 90 fő, ebből 69 fő

nő

Akkreditált módszertani pedagógus

továbbképzést sikeresen elvégző

pedagógusok száma

Akkreditált módszertani pedagógus

továbbképzésen résztvevő

szakemberek legalább 90%-a.

projekt fizikai

befejezése

Képzést sikeresen elvégző pedagógusok száma:

90 fő, ebből 69 fő nő



Köszönöm a figyelmet!


