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Tisztelt Képviselő-testület!
A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
vezetése jelezte, hogy pályázni kíván a TÁMOP-2.2.5 „Szakképző intézmények
felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére”
című könnyített elbírálású pályázati felhívásra.
A Képviselő-testület a 2012. augusztus 9-i ülésén döntött arról, hogy az intézmény
számára engedélyezi az új típusú szakképzés bevezetését, amelynek támogatására
szolgál a megjelent pályázati felhívás.
A pályázat célja, hogy támogassa az új típusú, általánosan hároméves szakképzés
bevezetését. Az „A” komponens célja, hogy a jogszabályban kötelezően előírtnál egy
tanévvel korábban innovatív iskolákban kerüljön bevezetésre a program annak
érdekében, hogy a korszerű képzési struktúra stabilizálása és a megújult képzési
tartalmak elterjesztése mielőbb megvalósuljon. (A pályázat „B” komponense a
következő tanévi bevezetést támogatja, erre az „A” komponensre pályázó intézmények
nem adhatnak be támogatási igényt.)
Az „A” komponens részcéljai:
Ø Munkacsoportok alakulása az új típusú szakképzés bevezetésének előkészítése
céljából.
Ø A munkacsoportokban résztvevő közismereti tantárgyakat tanító pedagógusok
felkészülése az új típusú szakképzés bevezetésére képzéseken való sikeres
részvétellel.
Ø Együttműködő partnerek (iskolák, gyakorlati képzési helyek, szakmai
szervezetek, kamarák) felkutatása és dokumentált együttműködés kialakítása a
projekt teljes időszaka alatt. Kötelezően legalább egy partnert kell bevonni, a
fenti célok teljesítése érdekében.
Pályázatot nyújthatnak be a jogi személyiséggel és OM azonosítóval rendelkező
nevelési-oktatási intézmények:
Ø szakiskola;
Ø szakközépiskola, amelyek a konvergencia régiókban székhellyel vagy
tagintézménnyel rendelkeznek
és
nappali rendszerű szakiskolai szakképzést, érettségi végzettséghez kötött
Ø szakképzést és/vagy
Ø felnőttoktatás nappali és/vagy esti munkarendje szerinti szakképzést folytatnak.
A pályázat keretében az intézménynek vállalnia kell, hogy az új típusú képzést
bevezeti, előírás szerint alkalmazza a szakképesítésre vonatkozó szakmai és
vizsgakövetelményt, továbbá a szakképzési tantervi ajánlást, illetve az ajánlás alapján
elkészített helyi tanterv és szakmai program megvalósítását. A támogatott
intézményben foglalkoztatott, az új típusú szakképzés bevezetésében érintett
pedagógusok munkacsoportokat alakítanak, és szakmai megvalósítóként a kiírásban
meghatározott feladatokat teljesítik.
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Az iskolák a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága
által koordinált fejlesztési munka eredményeként elkészített szakképzési tantervi
ajánlásokat adaptálják és a pedagógiai program részeként helyi tantervet, valamint
szakmai programot készítenek. Az adaptációs munka kiterjedhet az iskolai rendszerű
szakiskolai szakképzés hároméves, az iskolai rendszerű szakiskolai szakképzés
közismereti tartalmakat nélkülöző kétéves, a felnőttoktatás nappali és esti munkarendje
szerint folytatható képzései, valamint az érettségi végzettséghez kötött szakképesítés
elsajátítására szolgáló szakképzésekre.
Az új képzést bevezető iskolák segítséget kapnak a képzés tapasztalatainak
dokumentálásához, a tanügyi dokumentumaik (tanmenet, fejlesztési tervek,
munkaprogramok) elkészítéséhez, a közismereti és szakmai tartalom elsajátítását
hatékonyan támogató pedagógiai módszerek alkalmazásához. Az iskolák a szakmai
tapasztalataikat megosztó rendezvényeket szerveznek a képzésben érintett partnereik
és a társiskolák számára.
Az új képzési program kísérleti kipróbálása, majd a beválás vizsgálatának eredményei
alapján a szükséges korrekciók elkészülnek annak érdekében, hogy a kerettanterveket
szélesebb körben is ajánlani, illetve alkalmazni lehessen.
A támogatás formája vissza nem térítendő, önrészt nem igényel.
A támogatás mértéke az „A” komponens esetén:
A pályázható legmagasabb összeg: 2 millió Ft + 1 millió Ft * (5a + 3 b)
a: az érintett (ténylegesen bevezetésre kerülő, képzésben indított) szakképesítések
száma; b: az érintett (képzésben indított) osztályok száma
Ez a HEMI esetében a következőképpen alakul: 2+1*(5*6+3*3)=41 millió Ft
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Herceg
Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TÁMOP-2-25-A-12/1 kódszámú, „Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb
képzési idejű szakképzés bevezetésére” című pályázatának benyújtását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és
végrehajtásához szükséges valamennyi dokumentumot aláírja.
Határidő:
2012. szeptember 28. - Pályázat benyújtására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Kiss Ernő igazgató

Tóthné Sudár Beáta
bizottsági elnök
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