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GINOP 6.1.3-17- 2018-00008
Idegen nyelvi készségek fejlesztése

a Veszprémi Szakképzési Centrum gondozásában

Európai Szociális
Alap
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A GINOP 6.1.3 idegen nyelvi pályázati felhívás célul 
tűzte ki a nyelvi készségek fejlesztését, mind az 
intézményeiben tanuló diákok, mind a felnőtt lakosság 
körében, ezzel segítve az egyes egyének munkahelyi 
elhelyezkedését. Mivel a nyelvi készségek általános 
munkavállalói készségek, ezért azok fejlesztése 
kiemelt munkaerőpiaci stratégia. Ennek megfelelően a 
képzések tematikája és céljai kapcsolódnak nemcsak 
az országos célkitűzésekhez, hanem a munkaerőpiac 
céljaihoz is illeszkednek. A Veszprémi Szakképzési 
Centrum a pályázati kiírást figyelembe véve Veszprém 
megye területén valósította meg a képzést. 

A Projekt összköltsége: bruttó 149 913 645 Ft
A pályázat megvalósítási időszaka:
2018.07.01 –2021.05.31. (35 hónap)
A képzéseken résztvevők száma: 1008 fő. 
A választott idegen nyelvek: angol és német
Ingyenes 120 órás képzés felnőttképzési szerződés 
keretében, amelyben térítésmentes a120 órás kontakt 
órás képzés, tankönyvek, e-learning tananyag és a 
belső vizsga.
Képzés intenzitása: 120 óra kontaktórás képzés, 
heti 2x3 óra.
Szintek: A1, A2, B1, B2, C1 szint.
Maximális csoportlétszám: 14 fő
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A pályázat megvalósítása során két fókusz célcsoport 
került megjelölésre. Mivel a köznevelésben nyelvet 
tanulók közül sokan csak nehezen tudnak az iskolán 
kívüli felzárkóztató vagy kiegészítő oktatás nélkül 
használható nyelvtudásra szert tenni, ezért a pályázati 
megvalósítás során nagy hangsúlyt kapott a Veszprémi 
Szakképzési Centrum tagintézményeiben tanuló 
diákok projektbe vonása. A másik célcsoport olyan 
külsős munkavállalók, akik ugyan nem centrumunk 
tanulói, de a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez 
vagy megmaradáshoz szükségük van idegen nyelvi 
kompetenciáik fejlesztésére.

A pályázati kiírás egyik legfontosabb kritériuma, hogy a 
képzésen résztvevők Közös Európai Referenciakeret 
alapján meghatározott nyelvi kompetenciaszintje 
legalább egy szintet emelkedjen, és ez mérhető is 
legyen! A képzésekben részt vett hallgatók 75 %-nak, 
azaz 756 főnek, a képzések végeztével a sikeres belső 
vizsgát bizonyító tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. Ezt 
túlteljesítettük, az 1008 fő hallgató közül 936 fő szerzett 
tanúsítványt, ami 92,86%-os arányt jelent.

A pályázatban megvalósított tevékenységek:

1. Kampány/toborzás:
képzéseken való részvétel támogatása, szervezése, 
folyamatos motiváció fenntartását támogató szakmai 
tevékenységek megvalósítása a Bakonyi Oktatási 
Központ KFT. segítségével.
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A toborzásba bevont területek: Veszprém, Balaton-
almádi, Balatonfüred, Ajka, Tapolca, Balatonfűzfő

2. Szintfelmérés/kimutatás:
jelentkezők nyelvi tudásának felmérése. A 
szintfelméréshez kapcsolódó értékelési, koordinációs 
és szakmai feladatok ellátása a Bakonyi Oktatási 
Központ KFT. feladata volt. A sikeres projekt 
megvalósítás és a mérhető szintugrás elengedhetetlen 
feltétele a kiinduló nyelvi szint pontos mérése. A Közös 
Európai Referenciakeret (KER) alapján összeállított 
szintfelmérések minden alkalommal személyes 
részvételt igénylő mérések voltak, és figyelembe véve 
azt, hogy rendkívül alacsony volt a csoportok között 
átmozgás aránya, kijelenthető, hogy a projekt során 
sikeresen zajlott a szintfelmérés és a csoportba osztás.

3. Tananyagfejlesztés:
A nyelvi ismeretek fejlődését szolgáló tananyag 
kidolgozása a képzésekbe bevont személyek nyelvi 
ismereteinek megfelelően. Digitális kiegészítő 
tananyaghozzáillesztése a tankönyvi anyaghoz. A 
képzéshez módszertani ajánlást biztosítása. Tanulás 
tervezése és teljesítménymérés. A tananyag interfész 
megalkotása. Minden nyelvi szinten a 60 órás moduloknak 
megfelelően javítókulccsal ellátott modulhoz záró 
dolgozatok összeállítása. A tananyagfejlesztési szakmai 
feladatokat Horváth Miklós nyelvtanár, a pályázat szakmai 
vezetője irányította. A pályázatban használt tankönyvek 
digitális háttérrel rendelkeznek, ami a vírushelyzet alatt 
különösen előnyös volt. Kiemelendő, hogy a lefektetett 
projektcéloknak leginkább megfelelő tananyag 
kiválasztása és fejlesztése nemcsak a projekt elején 
volt fontos, hiszen a piacon megtalálható tankönyvek, 
valamint a projektmegvalósítás során felmerülő 
kivételes körülmények (COVID 19) szükségessé tették 
azok fejlesztését, modernizálását. Ennek köszönhetően 
az utolsó félév során használt tananyag különbözött 
ugyan az előző évekbenső félévben használt tananyag 
csomagtól, de modernebb, az új kihívásoknak sokkal 
hatékonyabban megfelelő módon tudta megvalósítani a 
projekt céljait.
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4. Nyelvi képzések megvalósítása:
a nyelvi képzések szervezése, lebonyolítás. 
A pályázatban tanító nyelvtanárok zöme iskoláink kiváló 
nyelvtanárai. 

I. Megvalósítási év:
32 belsős, 11 külsős csoport, összesen 584 fő
II. Megvalósítási év:
9 belsős és 10 külsős csoport, összesen:260 fő
III. Megvalósítási év:
12 külső csoport 164 fő

A képzésen résztvevők csoportba osztását követően a 
nyelvi szintnek megfelelő, és a projekt céljait figyelembe 
vevő tananyag került kijelölésre és beszerzésre. A 
nyomtatott tananyag mellé e-learning anyag is társult, 
amely kiválóan kiegészítette a tanmenetben előírtak 
megvalósulásához szükséges tankönyvet, és önálló 
tanulásra sarkallta a képzésben résztvevőket. Két 
pillére volt tehát az elsajátított tananyagnak: egyrészt 
a tankönyv és a kontakt órák során alkalmazott, a 
tankönyvhöz tartozó kiegészítő tananyagok, másrészt 
pedig a tankönyvi anyaghoz nem szorosan, de a nyelvi 
szinthez pontosan illeszkedő, önállóan feldolgozandó 
e-learning tananyag. 
A 120 órás képzést írásbeli és szóbeli vizsga zárta, a 
sikeresen vizsgát teljesítők tanúsítványt kaptak.

5. Minőségbiztosítás/monitoring:
szakmai felügyelet óralátogatások formájában. Az 
oktatókkal előzetesen ismertetett oktatási irányelvek 
betartásának ellenőrzése. A megfigyelt eredmények 
rögzítése az óralátogatási jegyzőkönyv kérdőív részében 
az INSEDO KFT szakmai vezetésével. A projekt kiválóan 
alkalmas volt arra, hogy a nyelvi minőségbiztosítás 
szempontjából fontos elemeket be tudjuk építeni: az 
oktató tanárok előzetesen megkapták azokat az oktatási 
irányelveket, amelyekhez módszertanilag illeszteniük 
kellett az órákat. Ezen irányelvek alkalmazását a 
monitoring tevékenység során lehetett ellenőrizni, a 
hiányosságokra a továbbképzések során kitérni, és az 
erősségeket továbbfejleszteni. 
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6. Pedagógus továbbképzés:
a felkért oktatók célirányos szaknyelvi továbbképzése, 
valamint kifejezetten az óralátogatások során 
tapasztaltak alapján összeállított távoktatásos 
rendszerű továbbképzése. Módszertani továbbképzés, 
kompetenciafejlesztés, szakmai nyelvoktatás minőségi 
fejlesztése érdekében történő továbbképzés.A 
pedagógus továbbképzést mindhárom évben az 
INSEDO KFT. bonyolította le. Kiemelendő a képzéseket 
megelőző szakmai előkészítés és a továbbképzések 
harmonizációja. A projekt során azért lehetett 
eredményes a pedagógusok továbbképzése, mert 
előzetesen meghatározott irányelveknek megfelelően 
történt az óralátogatás és módszertani vizsgálat, és a 
továbbképzések az ott tapasztaltakhoz tudtak igazodni.

7. Elégedettségmérés:
jogszabályi mellékletében szereplő kérdéssor alapján 
elvégzett elégedettségmérés, amely kiterjed a 
képzésekbe bevont személyekre, valamint a munkaadók 
által biztosított csoportok esetén a munkaadói 
visszajelzések mérésére is. Felelőse a Bakonyi Oktatási 
Központ KFT.

8. E-learning:
az otthoni tanulást elősegítő, DOVER Nyelviskola által 
készített E-learning tananyagok elérhetővé tétele angol 
és német nyelven egyaránt.
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9. Nyelvi labor kialakítása.
A megvalósítással összefüggő tárgyi eszközök, oktatási 
segédeszközök, felszerelések beszerzése, különös 
tekintettel a nyelvtanulást segítő digitális eszközökre. 
Olyan eszközrendszer kialakítása, amely online 
formában elérhető tanulási programokat, online elérhető 
tananyagokat, tanulási segédanyagokat jelent, továbbá 
a képzéseket biztosító intézmények számára elérhetővé 
teszi a digitális átállást mind szervezeti, mind egyéni 
oktatói szinten. Ez utóbbi a tanulástámogatás szakmai 
és módszertani támogatását és a fejlesztés elérhetővé 
tételét jelenti.

A pályázati keretből minden nyelvi laborba tanári és 
tanulói bútorokat (asztalok, székek, táblák), valamint az 
oktatást segítő laptopokat vásároltunk.

Nyelvi laborok:
– Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum, 
Veszprém
– Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági 
és Közigazgatási Technikum, Veszprém
– Veszprémi SZC Öveges József Technikum 
és Kollégium, Balatonfűzfő
– Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum 
és Kollégium, Ajka

Digitális oktatás: a COVID helyzethez alkalmazkodva 
a 2019-2020 és 2020-2021-es tanévben is 
időszakosan áttértünk a távoktatásra. Az önálló munka 
és a konzultációs lehetőség arányát a GINOP 6.1.3. 
Idegen nyelvi felnőttképzés digitális megvalósítási 
tevékenységéhez ÚTMUTATÓ-ban szabályoztuk. 
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VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.

Tel: 06-70/19-96-002
E-mail: titkarsag@veszpremszc.hu
Honlap: www.veszpremszc.hu

Facebook: https://www.facebook.com/VeszpremiSzC
Instagram: https://www.instagram.com/veszpremi_szc


