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A projekt kiemelt célja a lemorzsolódó tanulók számának csökkentése volt. A pályázat hosszú távú 

céljainak megfelelően számos tanulói tevékenység került lebonyolításra, a teljes intézményrendszer 

átfogó fejlesztése is megtörtént, melybe beletartoztak a pedagógus továbbképzések, 

tananyagfejlesztések, és az intézményi infrastruktúra fejlesztése is. 

A projekt végrehajtásában a centrum mind a nyolc intézménye részt vett. A pályázat keretében 300 

lemorzsolódással veszélyeztetett diákot vontak be a különböző iskolai és iskolán kívüli programokba. 

Ezen tanulók fejlesztése alapképesség fejlesztő foglalkozások, digitális kompetenciát fejlesztő 

programok, sportfoglalkozások, drámapedagógiai szakkörök, kompetenciafejlesztő tankörök, fejlesztő 

foglalkozások, egészségnapok, színházlátogatások, szakmai kirándulások és pályaorientációs 

foglalkozások keretein belül valósult meg. A pályázatban vállaltaknak megfelelően sikerrel végezte 

tevékenységét a roma mentor program is 14 roma tanuló bevonásával. 

A Cselekvési tervben vállaltaknak megfelelően az alábbi 8 új tananyag kidolgozására is sor került, 

amelyek zöme a 9. évfolyamos tanulók tananyagtartalmához igazodnak. 

A projekt sikeres megvalósulását infrastrukturális fejlesztés is segítette. A Veszprémi SZC Táncsics 

Mihály Technikum és Kollégiumban és a Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikumban építési 

beruházás is történt:  

- A Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum és Kollégiumban kialakításra és berendezésre 

került egy informatikai terem, két tanulószoba és egy konditerem. 

- A Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikumban a fejlesztés eredményeként kialakításra 

került egy Digitális Közösségi Alkotóműhely.  

A kötelező vállalások és indikátorok területén is szépen teljesített a projekt: 

- A Centrum azt vállalta, hogy 4%-os javulást ér el a tanulmányi eredményekben, valójában 

átlagosan 6,6%-os javulást ért el. 

- Az SZC kimagasló eredményt ért el a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése területén, 

mivel a bázisértékhez képest (6,35%) rendkívül alacsony mértékűre (2,47%) sikerült 

csökkentenie a végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési arányát. 

 

A projektről bővebbi információt a www.veszpremszc.hu oldalon olvashatnak. 

 

A Veszprémi Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-17 kódszámú „A szakképzési 

intézményrendszer átfogó fejlesztése” konstrukciójának felhívására nyert támogatást. Az 

Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 

550.000.000 Ft volt, a támogatás intenzitása a GINOP-6.2.3-17-2017-00001 azonosító számú 

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

társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében.   
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