A Siófoki Szakképzési Centrum 2018. februárjában pályázatott nyújtott be az Európai Szociális Alap és
Magyarország költségvetése társfinanszírozású forrás terhére meghirdetett „Idegen nyelvi készségek fejlesztése”
című, GINOP-6.1.3-17 kódszámú felhívásra. Az elnyert támogatási összeg 150.000.000.- Ft.
Projekt címe: Idegen nyelvi készségek fejlesztése
Szerződés száma: GINOP-6.1.3-17-2018-00019
Támogatás összege, összköltség (Ft):

150 000 000

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.04.01., a projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.09.30.
A PROJEKT CÉLJA, RENDELTETÉSE
A projekt összhangban áll Az Európa 2020 Stratégiával és céljainak nemzeti szintre lebontott, a Nemzeti Reform
Program részletezett célkitűzéseivel. két integrált iránymutatást kiemelve:
 7. iránymutatás: A munkaerő-piaci részvétel növelése és a strukturális munkanélküliség csökkentése.
 8. iránymutatás: A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, képzett munkaerő, a munkaminőség fokozása és
az egész életen át tartó tanulás ösztönzése 9. iránymutatás: Az oktatási és képzési rendszerek
teljesítményének javítása minden szinten, valamint a felsőoktatásban részt vevők számának növelése.
A „ginopos” célkitűzések megvalósításához projektünk a következő kompetencia elsajátíttatását tűzi ki célul az
alapvető munkaerő-piaci és az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez szükséges kulcskompetenciák
közül:
 „idegen nyelveken folytatott kommunikáció (amely az anyanyelven folytatott kommunikáció fő készségein
felül magában foglalja a közvetítés és az interkulturális megértés készségeit is)”.
Projektünk 1000 fő képzésbe vonásával és a lemorzsolódás hatékony kezelése folytán minimum 750 fő
tanúsításával járul hozzá az Operatív Program programspecifikus célértékeinek eléréséhez, illetve a képzéseket
kiegészítő fejlesztésekkel, szakmai szolgáltatásokkal biztosítjuk képzésben résztvevőknek a munkaerő-piaci
kompetenciák fejlődését is.
A projekt közvetlen célcsoportja:
 a munkaképes (16-65 év) korú, idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező,
legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező lakosság
 ezen belül kiemelten a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7.§ (1) df) pontjában meghatározott köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú,
16-25 év közötti személyek
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A projekt keretében végrehajtandó feladatokat a projektszervezet dolgozóinak közreműködésével, a
Centrum 5 db tagintézményeivel, a tagintézményekben dolgozó pedagógusok bevonásával, továbbá
külső szakmai partnerek bevonásával tervezzük.
Külső nyelvi képzők bevonására belső kapacitás hiányában kerül sor.
A projekt keretében a Centrum 1000 fő képzésbe vonását tervezi. Angol és német nyelvi képzések
lebonyolítására kerül sor, 9-14 fős csoportok részére 120 órában KER A1, KER A2, KER B1 és KER B2
szinteken. (700 fő külső képző, 300 főt saját képzés)
A képzési adatok elektronikus nyilvántartása érdekében egy erre alkalmas rendszer kerül bevezetésre a
projekt keretében. A képzések minőségbiztosítása során gondoskodunk egységes szintfelmérő
rendszerek, modulközi-, modulzáró-, rész- és záróvizsga anyagok kidolgozásáról is, az oktatók
módszertani felkészítéséről is.
A digitális nyelvtanulás és az önálló otthoni tanulás elősegítéséhez online kurzusok bevezetésére kerül
sor a kontaktórás képzések mellett a képzésben részt vevők szintjéhez igazodóan. Nyelvi szaktantermek
kialakításához informatikai-audiovizuális eszközök beszerzését tervezzük. A szakmai megvalósítók
projekttel összefüggő felkészítését is elvégezzük.
A saját teljesítés keretében lebonyolításra kerülő tanfolyamok keretében mentorálás biztosítása a
lemorzsolódás csökkentése és a sikeres tanfolyami befejezések érdekében 5 fő mentortanár
közreműködésével 10 hónapos időintervallumban.
A projekt megvalósítása során a képzési adatok elektronikus nyilvántartásához alkalmazás beszerzését,
adaptációja és technikai supportja valósul meg.

