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Tatabányai Szakképzési Centrum

A TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SAJTÓNYILVÁNOS ESEMÉNYT TARTOTT A GINOP-6.2.317 - A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
KERETÉN BELÜL.
A Tatabányai Szakképzési Centrum 543,36 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az
Európai Szociális Alap finanszírozásában A Te szakmád a Te jövőd - a Tatabányai Szakképzési
Centrum átfogó fejlesztése címmel, melynek 2018. április 5-én tartották nyitórendezvényét a
Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát-Péch Antal Szakgimnáziumában.
A pályázat célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények
kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése. Kiemelt feladat az alapkészségek fejlesztésére
alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése
az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében.
A pályázat célcsoportja a szakképző intézmények vezetői, irányítói, pedagógusai, a helyi cselekvési terv
végrehajtásában szerepet játszó szakemberek, a szakképző intézmények tanulói (beleértve a
felnőttoktatásban álló személyeket is), a HÍD programban tanulók és családjaik, különösen a
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók. A célcsoport számára változatos programok kerülnek
megrendezésre: tehetséggondozással, pályaorientációval kapcsolatos rendezvények valósulnak meg olyan
piaci szereplőkkel együttműködésben, akik gyakorlatban használható kulcskompetenciákkal és ismeretekkel
támogatják a diákokat, prevenciós programokat szerveznek, továbbá vezetői készségfejlesztés valósul meg
a kétéves projektidőszak alatt.
A rendezvényen köszöntőt mondott Berczellyné Nagy Marianna, a Tatabányai Szakképzési Centrum
főigazgatója, Dr. Kancz Csaba, kormánymegbízott, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal részéről,
valamint Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere. Köszöntő beszédükben felhívták a
figyelmet az intézményi és ágazatközi szakmai együttműködések fontosságára és jó gyakorlatokat osztottak
meg a hallgatósággal.
A köszöntő beszédeket követő szakmai programok során előadást tartott Dr. Hafiek Andrea, a
Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért felelős államtitkárság főosztályvezetője,
az ágazati irányítás stratégiai kérdéseiről tartott előadást.

Felszólalt Czunyiné dr. Bertalan Judit, digitális tartalom-fejlesztésért
felelős kormánybiztos, aki a digitális kompetenciafejlesztés elodázhatatlan
szükségességéről, illetve a köznevelés és szakképzés területén indított kormányzati
eszközfejlesztésről tartott előadást.
Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmai főigazgató-helyettese a szakképzés
fejlesztésének lehetőségeiről, további feladatokról és a szakképzési centrumok működési tapasztalatairól
tartott prezentációt.
A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről Pákozdi Szabolcs, képzési és
foglalkoztatási szakértő vett részt az eseményen, és a Pályaorientáció szerepe a gazdasági növekedésben,
helyi együttműködések, jó gyakorlatok címmel tartott lendületes, a témába vágó kutatások eredményeit is
gazdagon bemutató előadást.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól jelen volt Lőrincz Krisztián GINOP-6.2.2 szakmai
vezető, aki a GINOP-6.2.2 és GINOP-6.2.3 pályázati projekt kapcsolódási pontjait mutatta be a résztvevők
számára.
A GINOP 6.2.3.-17 - A Te szakmád a Te jövőd - a Tatabányai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése
pályázatot, annak mérföldköveit, a szakmai programokat, vállalásokat, az elkövetkezendő két év cselekvési
ütemtervét Bublovics Attila, projektmenedzser és Filó Csilla, szakmai vezető ismertette.

