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A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-17-2017-00021 azonosító számú pályázat keretében,
„A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
tagintézményeiben” elnevezéssel nyert támogatást. A projekt 2018. január 29-én indult és fizikai
befejezésére 2021. március 31-én kerül sor. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem
térítendő támogatás összege 549,39 millió forint.
A kiírás egyértelmű és elsődleges célja a korai iskolaelhagyás mérséklése, a lemorzsolódás csökkentése
volt. A pályázat komplex módon nyúlt a rendszerhez, amiben kiemelt szerepet kapott a kollégiumok
közösségi tereinek felújítása, az infrastrukturális fejlesztés, a pedagógus továbbképzések és a pedagógusok
módszertani megújulása.
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a lemorzsolódás csökkentését szolgáló GINOP-6.2.3-17 projekt
keretében az átfogó iskolai szemlélet kialakításának szem előtt tartásával egy komplex és fenntartható
cselekvési tervet készített, melyet 11 helyszínen valósított meg.
A fejlesztés eredményeként a problémák megoldására centrum szintű dokumentációk készültek, melyek a
feltárt sajátos, helyi problémák kezelésére, megoldására vonatkozó módszertani útmutatóként
intézményesültek. Ilyenek: lemorzsolódási kézikönyv, módszertani kézikönyv, új tananyag módszertan,
oktatás módszertan, mérés-értékelés módszertan, diákönkormányzat módszertan, közösségformálás –
közösségépítő módszerek.
A Centrum a vállalt 200 fő helyett másfélszer annyi diákot vont be a pályázatba. A pedagógus
továbbképzéseken 156 tanúsítványt szereztek kollégáink. A projekt keretében 30 db kompetencia-alapú
élménypedagógiai tananyag került kidolgozásra, melyből 20 került bevezetésre.
A Centrum fenntartásában működő Lorántffy és Rudas iskola kollégiumaiban jelentős infrastrukturális és
építési beruházások mellett az eszközbeszerzéseknek köszönhetően lett komfortosabb, szebb, élhetőbb,
modern a környezet.
A projektnek köszönhetően számos közösségépítő, a közösséghez tartozás élményét erősítő program került
megszervezésre diákjaink számára. Ilyen volt a Centrumban a család nagyrendezvény, az év végi flashmob
versenyek, a Figyelj, Anyu programelem, a kirándulások, vagy a DSZC Digitális Diák online verseny.
A komplex pályázati projektnek köszönhetően készült el Digitális Közösségi Alkotóműhely, mely
2019. októberében került átadásra.
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a pályázat fizikai zárását követő 5 éves fenntartási időszakban
vállalja, hogy a sikeresen bevezetett programokat, módszertanokat, kialakított jó gyakorlatokat megőrzi és
továbbra is alkalmazza.
A projektről bővebb információt a www.dunaujvarosiszc.hu/ginop_6_2_3_palyazat oldalon olvashatnak.
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