
 TEVÉKENYSÉGEK 

A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos 
tevékenységek: 

a) Vizsgaközpontok kialakítása és pilot 
akkreditációja: akkreditált vizsgaközpontok 
rendszerének létrehozása, amely magában 
foglalja a módszertani kialakítást. 

b) Ágazati Képzőközpontok rendszerének 
kialakítása: az alkalmazandó módszertan 
kidolgozása, a részletes működési modell leírása. 

c) Műhelyiskolák, Orientációs évfolyam és Dobbantó 
program megvalósítása: oktatási programok, 
tartalmak fejlesztése a Műhelyiskolák, a szakmai 
képzést megalapozó Orientációs évfolyam, 
valamint a Dobbantó program működtetésében 
további feladatokat ellátó munkavállalók 
felkészítéséhez és továbbképzéséhez. 

d) Ipar 4.0 tudást megalapozó képzések, képzési 
programok fejlesztése, gyártásszimulációs 
eszközök használata.  CÉLCSOPORTOK 

Közvetlen célcsoportok: 

• középfokú szakmai képzésben és 
munkavállalás előtt álló felsőoktatásban 
tanulók;  

• képző és oktatási intézményeknél 
foglalkoztatottak; 

• mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói. 

Közvetett célcsoportok: 

• a szakképző iskolák és a felnőttképzési 
intézmények tanulóinak családjai; 

• munkáltatók, kkv-k.  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
  A projekt megvalósításának tervezett határideje: 

2020. 03. 01. – 2022. 10. 31.  
A projekt azonosítószáma: 

GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002  
A projektről bővebb információ a www.ikk.hu 

oldalon érhető el.  
Megítélt támogatás: 10 941 000 000 Ft. 

További információ kérhető az IKK Innovatív Képzéstámogató 
Központ Zrt. info@ikk.hu e-mail címén.

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.  
Weboldal elérhetősége: ikk.hu 

A projekt célja továbbá olyan innovatív képzések 
strukturális megalapozása (jogszabályi környezet, 
eszközök, módszerek, képzések tekintetében), ame-
lyek elősegítik, hogy a kiemelt ipari ágazatok (Gé-
pészet, Villamosipar és elektronika, Közlekedés, 
Szállítmányozás és logisztika) teljesítőképessége je-
lentősen növekedjen.  

A GAZDASÁG FOKOZATVÁLTÁSÁT 
TÁMOGATÓ INNOVATÍV KÉPZÉSEK
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 A PROJEKT CÉLJA 

A kiemelt projekt célja a szakképzés átalakításának 
segítése és az IPAR 4.0 technológiai forradalom kihí-
vásaira felkészítő innovatív képzési rendszer kialakí-
tása. 

A megvalósítás során nagy hangsúlyt kap az Á ga zati 
Képzőközpontok és az Akkreditált Vizs ga központok 
ki a lakítása, ezek módszertani megalapozása és a 
szer vezeti szintű működés kidolgozása. 

A projekt keretében a képzőhelyek számára a gaz-
daság igényeinek megfelelő oktatás-módszer    tani tar-
talmakat dolgozunk ki, mindemellett képzé sek, kész-
ségfejlesztő szolgáltatások és gyártásszimulációs 
esz  közök válnak elérhetővé. 

A projekt a Műhelyiskola, a szakképzést megala po-
zó Orientációs évfolyam és a Dobbantó program által 
elősegíti a gyakorlati szakképzés ki ter  jesz té sét és az 
iskolarendszerű képzésből le mor zsolódó célcsopor-
tok felzárkóztatását. 

Hozzájárul továbbá a versenyképes tudás megszer-
zéséhez és ösztönzi a foglalkoztatottak körének bő-
vítését.  

A célok elérését az IKK Innovatív Képzés támo gató 
Központ Zrt., mint konzorciumvezető, 9 Szak kép zési 
Centrum bevonásával valósítja meg. 

A projekt növeli a vállalkozások - elsősorban a mikro-, 
kis- és középvállalatok - versenyképességét. Lehető-
vé teszi a munkavállalók részvételi arányának növe-
kedését. 

A program emellett megkönnyíti a kkv-k munkavál-
lalóinak felkészítését az IPAR 4.0 termelési rendsze-
rek kapcsán elérhető ismeretek bővítésére, különös 
tekintettel az alábbi területekre:  

• műszaki-technikai eljárások; 
• ipari automatizálás;  
• vezérlési technológiák és rendszerek 

alkalmazása;  
• készségek és kompetenciák fejlesztése;  
• szakmai ismeretek bővítése. 

A program edukációs és szolgáltatási platformot te-
remt a munkaerőpiac által igényelt szakmai, valamint 
kompetencia- és készségfejlesztő képzéseknek. Ezen 
felül előmozdítja, hogy a közvetlen célcsoportok – a 
szakképzésben oktatók és tanulók – számára köny-
nyen hozzáférhetővé váljanak a korszerű technológiai 
környezetben megvalósuló oktatási lehetőségek.  

A fejlesztés során 10 gyártásszimulációs eszközt 
szerzünk be, amelyeket a Szakképzési Centrumok 
helyszínein helyezünk el. A gyártásszimulációs esz-
közök segítik a tanulókat a gyakorlati készségek elsa-
játításában és elmélyítésében. 

 KONZORCIUMI PARTNEREINK:  

• Bajai Szakképzési Centrum 
• Debreceni Szakképzési Centrum 
• Győri Szakképzési Centrum 
• Kecskeméti Szakképzési Centrum 
• Miskolci Szakképzési Centrum 
• Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
• Székesfehérvári Szakképzési Centrum 
• Tolna Megyei Szakképzési Centrum 
• Vas Megyei Szakképzési Centrum 
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