Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
„A rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános
Iskola és Kollégiumban”

A projekt rövid leírása:
A TÁMOP 2.2.5./A-12/1-2012-0035 kódszámú „A rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégiumban” c. projekt
megvalósításának kezdete 2012 november 05. fizikai befejezésének időpontja 2013.08.31 volt. A
négy szakmában történő rövidebb idejű szakképzés bevezetése 2012. szeptember 01. től folyamatos,
a munkatársak elkötelezetten végezték a feladatot.
A projekt előkészítés időszakában 2012. augusztus 24. - 2012. szeptember 28. között 3 fő részt vett a
szükségletfelmérés helyzetelemzés készítésében, az intézményi képzési struktúra elemzésében.
Elvégezték a bevezetésre kerülő szakmai programok munkaerőpiaci megalapozottságának elemzését,
az előrehozott kerettantervek alapján bevezetésre kerülő szakmai programok egyeztetését.
2012. augusztus 24. - 2012. november 04. közötti időszakban 3 fő az intézményi dokumentumok
módosításában vett részt. Feladatuk volt az Eladó, Gépi forgácsoló, Épület- és szerkezetlakatos,
Kőműves és hidegburkoló szakmai programok szakmai tartalmának elkészítése, gyakorlatra
vonatkozó részének egyeztetése a gyakorlatot megvalósító szervezetekkel, közismereti tartalmának
elkészítése.
A megvalósítás időszakában megalakultak a szakmai és a közismereti csoportok, és a menedzsment
irányításával elkezdték a munkát. Az 5 munkacsoport hetente üléseztek, elkészítették a projekt
munkatervet, melynek mentén folyamatosan végezték feladataikat: szakmai dokumentumok
elkészítése (minden tantárgyra elkészített tanmenet, szakmai (közismereti), fejlesztési koncepciók,
feladatgyűjtemény, tanítási segédlet, szakmai (közismereti) tartalmak hatékony tanítástanulástechnikáját támogató módszertanok gyakorlati alkalmazása (bemutató órák, projekt technikák
alkalmazása, kooperatív együttműködések. A menedzsment és a szakértő rendszeresen részt vett a
megbeszéléseken és segítette a csoportok munkáját.
A menedzsment folyamatosan készítette elő az együttműködési megállapodásokat, vette fel a
kapcsolatot, egyeztetett a partnerekkel és a program irodával.
Bemutató órák megtartására került sor a nyílt napok és egyéb rendezvények alkalmával a intézmény
pedagógusainak. A munkacsoportokban résztvevő személyek egy alkalommal bemutató órát
tartottak. Szakmai, módszertani támogatást, mentor szerepet vállaltak intézményen belül. A
fenntartó változás miatt a támogatási szerződés aláírására 2013.április 27.-én került sor. Ez
jelentősen megnehezítette a pályázatban vállalt azon feladatok határidőre vállalt teljesítését,
amelynek anyagi vonzata volt.
Az árajánlatok elbírálását követően kerülhetett sor a rendezvények, továbbképzés, szaktanácsadás
eszközbeszerzés, anyagok beszerzésére, szakmai tapasztalatszerzés, nyilvánosság biztosításnak
teljesítésére. Május 29-30.-án került sor a Suzuki gyár és Komárom –Szentendrei szakmai
tapasztalatszerzésre. A nyitó konferenciát 2013. június 14.-én tartottuk, a szakmai munkacsoport

továbbképzése június 17-18-19.-én, a közismereti csoport számára június 25-26-27-én került
megszervezésre.
Elkezdtük a jó gyakorlatok bemutatása, átadása, disszeminációs rendezvények megtartását. 3
iskolával, 2 szervezettel, 5 külső képzőhely oktatójával működött együtt az intézmény. Folyamatosan
szerveztük a pályaválasztási, nyíltnap és börze rendezvényeinket, szereztük be a szükséges
anyagokat, a marketingfejlesztéshez reklámtárgyakat, szórólapokat, táblákat, posztereket, hirdetések
útján biztosítottuk a nyilvánosságot a célcsoport, partnerek felé. Kiadványt készítettünk az iskolában
folyó projekt bemutatására.
2013. 08.23.-án Záró konferencián értékeltük az eredményeket.
A vállalásokat, a továbbképzési és disszeminációs helyettesítés felhasználását kivéve teljesítettük. A
jogszabályi változások és a szerződés csuszása miatt változás bejelentéssel éltünk. A menedzsment
többlet munkaórákat felhasználva a feladatokat időben elvégezte, az eredményeket folyamatosan, és
a fenntartás időszakában is terjeszti.
Az ESZA munkatársai mindig készséggel segítették az elszámolást.

