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A 2013/2014-es tanévtől kezdődően a szakiskolai és szakközépiskolai képzéseinkben a 2012-ben
megjelent új jogszabályok alapján szerveztük képzéseinket. Ehhez illeszkedett a pályázat, amely
keretében a következő tevékenységeket valósítottuk meg.
Elkészítettük a helyzetfeltárást és a szükségfelmérést. Módosítottuk az iskolai alapdokumentumokat,
köztük a Pedagógiai Programot, benne a szakmai programot. Az alapdokumentumok módosításához
és az új szakképesítések bevezetéséhez megalakult a öt szakmai, és kettő közismereti munkacsoport,
összesen 31 fővel. A munkacsoportok elkészítették a munkaterveiket, amely alapján végezték a
projekt végéig a tevékenységüket. Részt vettek az alapdokumentum módosításának
munkafolyamatában, elkészítették a helyi tanterveket, a programban részt nem vevő kollégákat
mentorálták. A projekt megvalósítói bemutató órákat tartottak. A tananyagfejlesztés során korszerű,
hatékony tanítás-tanulás technikáját támogató módszereket alkalmaztak a gyakorlatban és
terjesztették azt.
Rendszeresen konzultációt tartottak a kiemelt szakmát tanítókkal. Feladatbankokat készítettek az új
szakmai és vizsgakövetelményekhez igazodva, amelyet azóta is használnak a tanítás során. A városi
pályaválasztási rendezvény megvalósításában részt vettek és az iskolai pályaválasztási nyílt napokat
megszervezték, lebonyolították. Havonta értékelték az elvégzett munkát, és a dokumentációkat
folyamatosan készítették. Megszervezték és lebonyolították a szakmai tanulmányi kirándulásokat,
amely hasznos volt a részt vevő diákok és a megvalósító kollégák számára is. A szakmai kiránduláson
hálrom csoport vett részt. Javaslatot tettek a szakképesítéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre, amely
eszközök beszerzése meg is történt. A projekt megvalósításához irodaszereket, nyomtatványokat,
laptopot és nyomtatót is beszereztünk.

A szakértőkkel konzultáltak és a szakértők piaci alapokon nyugvó javaslatait beépítették a
tananyagfejlesztés dokumentumaiba. Bemutatták a kollégáink az új szakmai trendeket, amelyek
szintén beépítésre kerültek a helyi szakmai programba. A megvalósítók és projektmenedzsmenttel
közösen meghatározták a komplex tájékoztató kiadványok tartalmát és külső megjelenését. Ennek
alapján elkészültek a komplex kiadványok.
Az iskolában tartott pályaválasztási nyílt napokon az érdeklődők számára bemutattuk a képzéseink
során alkalmazott jó gyakorlatainkat, megismertettük a jelenlévőket eredményeinkkel. A projekt
során három kolléga továbbképzésen vett részt, amelyen a differenciált oktatás témakörben
bővíthették ismereteiket.
A projekt nyitó és záró rendezvényeit a szakmai szervezetek, munkáltatók, fenntartó képviselői,
szakértőink és nevelőtestületi tagjaink bevonásával bonyolítottuk le. A munkáltatók, fenntartó
képviselői, szakértőink és nevelőtestületi tagjaink bevonásával bonyolítottuk le. A nyilvánosság
tájékoztatásáról 2 db C és 2 db D típusú táblával gondoskodtunk. A projektmenedzsment és a
szakmai vezető projekt egésze alatt felügyelte és ha kellett javaslataival korrigálta a projekt
tevékenységét. Gondoskodott a projekt dokumentációk elkészítéséről, archiválásáról. Szakmai
tanácsaikkal segítették a megvalósítók munkáját, bemutató órákat látogattak. Ellenőrző
tevékenységet folytattak.

