A dombóvári Herczeg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
LÉTRA: Leleményesen, Élményekkel, Rendhagyót Alkotni című projektje a TÁMOP2.2.5/A-12/2-2012-0038 számú pályázat kereteiben valósult meg az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

A projekt alapvető célja rövidebb képzési idejű és hatékony szakképzések bevezetése az
intézmény képzései közé. A projekt tartalmának megfelelően a szakképzések három
osztályban indultak el, összesen hat szakmai munkacsoport kialakításával.
A pályázatban részt vevő szakmai munkacsoportok:
-

Szakács
Cukrász
Pincér
Festő, mázoló
Ipari gépész
Hegesztő

Az intézmény a törvény kötelező előírása előtt egy évvel vállalja az új típusú képzés
bevezetését, alkalmazva az előírás szerinti, a szakképesítésre vonatkozó szakmai és
vizsgakövetelményt, továbbá a szakképzési tantervi ajánlást, illetve az ajánlás alapján
elkészített helyi tanterv és szakmai program megvalósítását. Az intézményben az új típusú
szakképzés bevezetésében érintett pedagógusok munkacsoportokat alakítanak ki, és szakmai
megvalósítóként a kiírásban meghatározott feladatokat teljesítik.

A projekt előkészítési szakaszában megvalósult az iskolai alapdokumentumok módosításának
előkészítése, valamint a módosítás folyamatának koordinálása (a korábbi helyi tantervek,
szakmai programok és az új szakmai képzés tartalmának, követelményeinek összehasonlítása,
az új tantervek, szakmai programok egységes szerkezetének kialakítása, a tartalmi fejlesztések
koordinálása).

A pályázati kiírásnak köszönhetően 2012 novembere és 2013 augusztusa között
pedagógusaink szakmai és módszertani képzéseken, továbbképzéseken vehettek részt,
tapasztalataikat bemutató órákon osztották meg kollégáikkal, elkészítették az pályázat által
érintett képzések szakmai dokumentációját.

A projektben résztvevő diákok szakmai gyakorlatuk, tapasztalatainak elmélyítésének
érdekében a tantermek, tanüzemek és a tankonyha egyenként közel 500 ezer Ft értékű
felszereléssel, alapanyagokkal, eszközökkel és gépekkel gazdagodott. A tanév során
kidolgozott jó gyakorlatokat partnereikkel is megosztottuk, míg az érdeklődők pályaválasztási
rendezvényünkön ismerkedhettek meg iskolánkkal és az új típusú szakképzésekkel.

A projekt során megvalósuló tevékenységek:
-

Projekt előkészítése
Projekt nyitórendezvényének lebonyolítása
A szakmai megvalósítók, a munkacsoportban részt vevő pedagógusok képzése,
szakmai tanácsadás
Az iskola által bevezetésre kerülő szakképesítéshez kapcsolódó, a tananyagok
elsajátítását szemléltető eszközök, taneszközök beszerzése
Jó gyakorlat átadása, disszemináció
Kötelező nyilvánosság biztosítása
A projekt kommunikálását támogató marketingtevékenységek megvalósítása
Tájékoztató kiadvány elkészítése
pályaválasztási rendezvényen való részvétel
A projekt zárórendezvényének lebonyolítása

A projekt megvalósításával intézményünk tudatosan felkészül a szakképzés előtt álló
változások okozta kihívásokra, hogy képzési struktúrája korszerű, a munkaerőpiac
elvárásainak megfelelő legyen.

