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SAJTÓKÖZLEMÉNY   

A VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ 

FEJLESZTÉSE  

A Veszprémi Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-2017-00001 azonosító számú pályázat keretében 

szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar 

Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 550 millió forint, a támogatás 

intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt megvalósulási 

időszakának kezdete 2017. január 19. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020. június 15. 

 

A projektben szereplő 8 tagintézmény: 

 Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

 Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája 

 Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

 Veszprémi SZC SÉF Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma 

 Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma 

 Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

A projekt célja hozzájárulni Magyarország és az Európai Unió azon céljához, mely szerint 10% alá kell 

csökkenteni a szakképzést végzettség nélküli elhagyó tanulók számát, ezzel elősegítve azok 

elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A program hosszú távú célja a tanulói készségek és képességek 

fejlesztése. További cél a teljes intézményi rendszer átfogó fejlesztése, melybe beletartoznak a pedagógus 

továbbképzések és az intézményi infrastruktúra fejlesztése is. 

A fejlesztések pozitív eredményei nem csak az egyén szintjén fognak jelentkezni, hanem a helyi gazdaság, 

társadalom és a környezeti folyamatok élénkítésében is, így hozzájárulva egy élhetőbb környezet 

létrehozásához. 

A projekt keretében 305 veszélyeztetett diákot szeretnének a szakma megszerzéséhez segíteni. A 

tagintézményekben 1-4 kis létszámú tanulócsoport létrehozására kerül sor. Ezeken a tanulócsoportokon 

belül valósul meg a lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók alap és kulcskompetenciáinak fejlesztése 

nyári táborok, digitális kompetenciát fejlesztő programok, sportfoglalkozások, drámapedagógiai szakkörök, 

kompetenciafejlesztő tankörök, fejlesztő foglalkozások, egészségnapok, színházlátogatások, alapképesség 

fejlesztő foglalkozások, szakmai kirándulások és pályaorientációs foglalkozások keretein belül. 

A projekt sikeres megvalósulását infrastrukturális fejlesztés is segíti. A beruházások célja a VSZC 

kollégiumokban élő diákjainak és az ott dolgozó pedagógusok komfortérzetének és közösség építő erejének 

a növelése. A pályázat célul tűzte ki, hogy olyan közösségi tereket alakít ki, amelyek a közös tanulást és 

időtöltést szolgálják. 

 


