GINOP 6.2.3-17
a lemorzsolódás
csökkentéséért
Iskolánk a velencei székhelyintézménnyel közösen nyert 41 millió forintos
összfinanszírozású pályázati keretösszeget a szakképzési intézményrendszer átfogó
fejlesztésére irányuló GINOP 6.2.3-17. számú, az Európai Unió által támogatott
pályázaton.
A projekt elsődleges célja a tanulók lemorzsolódásának csökkentése, ám
mindez érinti a pályaorientáció, a tehetséggondozás, a mentálhigiénés nevelés, a
közösségépítés, a tananyagfejlesztés, valamint a pedagógus továbbképzés területét is.
A program jelenleg az előkészítő szakaszban jár, készül a helyzetfelmérés, a
cselekvési és ütemterv. A megvalósítás pedig a következő tanévben indul, a bejövő
kilencedik osztályokat érinti majd, és 2020-ra fut ki. Addigra kell elérnünk, hogy a
projektben részt vevő, kiválasztott tanulócsoportok tanulmányi eredménye javuljon, az
iskolát elhagyó diákok száma pedig jelentős mértékben csökkenjen a korábbi évek
mutatóihoz képest.
A kitűzött célok eléréséhez azonban rengeteg vállalást kell tennünk, s ezeket
nem kevés ráfordított energiával meg is kell valósítanunk, sőt, dokumentálnunk.
Igyekszünk csökkenteni a mulasztások mértékét, a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulóinkat pedig eljuttatni a szakmai vizsgáig, mindeközben erősíteni
motivációjukat, fejleszteni szakmai szövegértési és matematikai kompetenciájukat.
Mindezekkel összefüggő célunk, hogy növeljük a diákok KRESZ-vizsgára való
felkészítésének eredményességét. Terveink között szerepel szakmai háziversenyek,
pályaorientációs napok (nyílt napok, diáknapok, Szakmák éjszakája), szakmai
kirándulások és előadások szervezése. Tervezzük egy a két iskola közötti szakmai
csereprogram megvalósítását, melynek során a tanulók megismerhetik egymás
szakmáját, munkakörülményeit, szakmai motivációját. Továbbá szeretnénk nagyobb
hangsúlyt fektetni a tehetséggondozásra, nem csak a szakmai elkötelezettség, de a
művészeti és sporttevékenységek területén is.
A projekt keretében a két telephely mintegy 18 millió forint értékben új
informatikai eszközöket is kap. Ám a kézzelfogható juttatással talán egyenértékű az a
rengeteg tapasztalat, a kialakított jó gyakorlatok sora is, amelyek remélhetőleg hosszú
távon garantálják az eredményességet.
Mindehhez az iskolavezetés, a pedagógusok és külsős szakemberek
összehangolt munkájára lesz szükség. A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy több
kollégánkat is bevonjuk a programba, és tovább is képezzük őket. Így későbbi bejövő
osztályaink is profitálhatnak majd a tanáraink által elsajátított új ismeretekből és
módszerekből.
A munka menetéről, elért eredményeiről havonta osztályértekezletet tartunk
majd a célcsoportban tanító pedagógusok részvételével, félévente pedig a tantestületet
is tájékoztatjuk terveink, kitűzött céljaink megvalósulásáról.
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