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„A KisKunhAlAsi szAKKépzési 
Centrum fejlesztése 

A végzettség nélKüli isKolAelhAgyás 
CsöKKentéséért”



ELŐZMÉNYEK 

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum pályázatot nyújtott be „A 
szakképzés intézményrendszere átfogó fejlesztése” tár-
gyú felhívásra, amit Magyarország Kormánya a Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül tett köz-
zé. A projekt megvalósítására a Nemzetgazdasági Minisztérium 
549,99 milliÓ forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesítette szakképzési centrumot 100 %-os finanszírozás 
mellett. 

A pályázAt inDoKoltságA és CéljA 

Az iskolai kudarcok, a lemorzsolódás gyakori következménye a 
végzettség nélküli iskolaelhagyás, az alacsony iskolázottság. Ennek 
eredménye a munkaerőpiacról és a társadalomból való kirekesz-
tődés veszélye. A foglalkoztatottság növelése érdekében az Eu-
rópa 2020 stratégia számszerűsített céljai között szerepel a korai 
iskolaelhagyók arányának 10 % alá csökkentése. A szakképzésben 
ma a lemorzsolódás mintegy 30 %-os. A korai iskolaelhagyók ará-
nya Magyarországon 2014-ben 11,4 %, míg az EU28 átlaga 11,1 %. 
Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a szakképzés minő-
ségének, hatékonyságának és eredményességének javí-
tására, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének 
növelésére és továbbtanulási esélyeik javítására. A lemor-
zsolódás összetett folyamat, aminek a kezelése túlmutat az iskola 



felelősségén, a sikerhez a pedagógiai eszközök önmagukban nem 
elegendőek. Szektorközi egyeztetéseken alapuló, hosszú távú 
stratégiára, intézményes és rendszerszintű együttműködésekre és 
megfelelő finanszírozási források hozzárendelésére van szükség. 

A projeKt CélCsoportjAi 

- intézmények tanulói, pedagógusai, HÍD programban tanulók 
és családjaik
- kiemelt célcsoport a lemorzsolódással veszélyeztetett és/vagy 
roma származású tanulók. 

A PÁLYÁZATBAN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK
 
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum három városban, Kiskun-
halason, Kiskőrösön és Kiskunfélegyházán összesen 5 intéz-
ménnyel működik, melyek a következők: 
• Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskolája 
 és Kollégiuma, 
• Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Szakgimnáziuma 
  és Szakközépiskolája, 
• Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos 
 Szakképző Iskolája és Kollégiuma, 
• Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági 
 Szakgimnáziuma, 
• Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, 
 Szakközépiskolája és Kollégiuma.



A PÁLYÁZATBAN MEGVALÓSULÓ FŐBB TEVÉKENYSÉGEK 

Informatikai és egyéb eszközbeszerzések 

eszközök beszerzésére 157,77 millió ft-ot tervezünk for-
dítani a pályázatból, melyből az alábbiakra jut forrás: 

• informatikai eszközök vásárlása valamennyi intézmény szá-
mára, hálózati elérések fejlesztése,

• Makerspace labor: Digitális Közösségi Alkotóműhely létreho-
zása, eszközök, berendezések, infrastrukturális háttér megte-
remtése egy iskolában,

• kollégiumi élettér, a tanulók tanulási körülményeknek jobbá 
tételéhez bútorok beszerzése egy kollégiumban,

• tanulócsoportok működtetéséhez tanulói terek, fejlesztő ter-
mek kialakítása, berendezése,

• szabadidős tevékenységek támogatásához kapcsolódó esz-
közök, 

• kültéri fitness park kialakítása, sporteszközök és felszerelések, 
kerékpár és mobil garázs vásárlása a tanulók sporttevékenysé-
gének támogatására,

• egészségvédelmi eszközök vásárlása. 



Tanulói életpálya építés, 
Pályaorientációs tevékenység 

A tanulói életpálya építést többféle tevékenység együttes be-
vezetésével támogatjuk: 
• pályaválasztási tanácsadási rendszer bevezetése, működtetése, 
• pályaszocializációs programok, rendezvények, események, 
• pályaorientációs nap szervezése általános iskolai pedagógu-
sok számára, 
• osztályszínházi pályaorientációs előadások, 
• problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére irányuló cso-
portos programelemek, 
• szakmai-céges kirándulások, gyárlátogatások, 
• „10 hét 10 szakma” bemutatók. 

Közösségi és szabadidős programok

Közel 60 millió ft-ot a pályázati támogatásból közösségi és 
szabadidős programokra fordítunk, amelyek segítik a tanulók 
motivációját és erősítik a közösségi életet. Ezek a következők: 

• kerékpáros és buszos kirándulások, 
• „Legjobban tanuló osztály” verseny, 
• háztartási alapismeretek, újrahasznosítás szakkör, 
• játékos tanulmányi versenyek, problémamegoldó verseny, 
• roma kultúra bemutatása program, 
• pénzügyi kultúra fejlesztése szakkör. 



Pedagógus továbbképzések 

23,20 millió ft-ot a pályázati támogatásból pedagógus 
továbbképzésekre fordítunk a következő tématerületeken: 

• IKT eszközhasználat, 

• módszertani fejlesztés, 

• kompetenciafejlesztés a fenntarthatóság jegyében, 

• konfliktus és agresszió kezelése, konfliktuskezelési 

  eljárások,

• vezetői készségfejlesztés, 

• tanulásmotivációs technikák, 

• társas kapcsolatok kezelése, hatékony kommunikáció,

• mérés-értékelés, mérési és fejlesztési kultúra támogatása, 

• élménypedagógiai módszertani technikák, 

• pályaorientáció, 

• mentori feladatok végzése,  

• műhelymester, 

• tanulásmódszertani eljárások, 

• egészségfejlesztési eljárások. 



Tanulók fejlesztése, lemorzsolódás csökkentése 

27,22 millió ft értékben a 9. osztályos tanulócsoportok-
ra, a tanulók fejlesztésére, lemorzsolódás csökkentésére 
fordítunk a támogatásból. 

A tanulócsoportok számára (240 fő) felzárkóztatást biztosítunk, 
melyek komplex módon kapcsolódnak a pályázat további ele-
meihez, erősítve ezzel a tanulók közérzetét, fokozva elégedett-
ségüket, amely közvetett módon szintén hozzájárul az iskolai 
lemorzsolódás csökkentéséhez. 

Roma tanulók támogatása 

30,5 millió ft értékben a roma származású tanulók tá-
mogatására két iskolában terveztük az alábbi tevékenységi 
formákat: 

• roma lányok támogatása egészségfejlesztő programokkal, 

• roma mentori tevékenység, 

• járművezetői képzés támogatása roma tanulók számára. 




