„Rövidebb képzési idejű szakképzés a GanzMunkácsyban”
TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0020
Kedvezményezett:

Klebelsberg Intézményfenntartó központ
Zalaegerszegi Tankerület
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és
Szakiskola, Zalaegerszeg

A megvalósítás kezdete:

2013. 02. 01.

A projekt fizikai befejezése:2014. 08. 31.
Projektmenedzsment:

Pajorné Rákos Beáta – projektmenedzser
Kóré József – szakmai vezető
Klujber István – pénzügyi vezető

A szakképzési törvény 2013. szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű képzésben
kötelezően előírja az új típusú, általánosan hároméves szakiskolai és az ágazati
szakközépiskolai szakképzés bevezetését. A projekt tartalmának megfelelően az iskola a
2013/2014 tanévtől jelen pályázat keretében három ágazatban és két szakmában indítja
az új OKJ szerinti képzést iskolánk.
Szakközépiskolában:





gépészet
közlekedés
közlekedésgépészet

Szakiskolában:




gépi forgácsoló
szerkezetlakatos

A projekt keretében működő munkacsoportok:





1 szakközépiskolai közismereti munkacsoport 1 vezető +5 fő tag
1 szakiskolai közismereti munkacsoport 1 vezető +5 fő tag
5 szakmai munkacsoport / 5 munkacsoport vezető és 13 tag
Mind az öt bevezetésre kerülő új típusú szakképesítéshez 1-1szakmai munkacsoportot
rendeltünk.

Projekt tevékenységei:

1.

Projekt előkészítés:
 Szükségletfelmérés / helyzetfeltárás készítése.
 Iskolai alapdokumentumok módosításának előkészítése, a módosítás folyamatának
koordinálása.
 Pedagógiai program, szakmai program elkészítése.

2.

Szakmai megvalósítás kötelező feladatai:
 5 szakmai és 2 közismereti a munkacsoport működtetése munkaterv alapján
 Szakmai (közismereti) tartalmak hatékony tanítás-tanulástechnikáját támogató
módszertanok gyakorlati alkalmazása (bemutató órák, projekt technikák alkalmazása,
kooperatív együttműködések)
 Bemutató órák megtartása a projekt időtartama alatt, az intézmény pedagógusainak
 Szakmai, módszertani támogatás, mentor szerep vállalása intézményen belül
 Szakmai dokumentumok elkészítése mind az 5 szakképesítéshez és a közismereti programok
vonatkozóan (minden tantárgyra elkészített tanmenet, szakmai (közismereti) projekt
munkaterv, fejlesztési koncepciók, feladatgyűjtemény, tanítási segédlet
 Szakmai értékelés elkészítése a projekt eredményeiről munkacsoportonként; projekt fizikai
befejezését követően

3.

Szakmai megvalósítás egyéb feladatai:
 A projekthez kapcsolódó nyitó és záró rendezvény
 Jó gyakorlatok bemutatása, átadása
 A szakmai megvalósítók, munkacsoportokban résztvevő pedagógusok képzése
 Projekt fizikai befejezésekor elkészítendő, komplex tájékoztató kiadvány
 Két pályaválasztási rendezvényen való részvétel
 A szakképesítés megszerzéséhez kötődő, tanulmányi célú intézményen kívüli kirándulás
szervezése a célcsoport tanulóinak
 Az iskola által bevezetésre kerülő szakképesítéshez kapcsolódó, a tananyag elsajátítását
támogató szemléltető eszközök, taneszközök beszerzése

