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A Széchenyi 2020 program keretében vissza nem térítendő, 1,6 milliárd összegű támogatásból
kiemelt projekt valósul meg. Célja a szakképzés és felnőttképzés átfogó, rendszerszintű fejlesztése
a szakképesítések új jogszabályi környezethez illeszkedő, kompetencia-alapú megújításával.
A projekt kiemelt célja a szakképzés és felnőttképzés munkaerőpiaci igényekhez illeszthetőségének
biztosítása a digitális kompetenciafejlesztés és tanulás szempontjának hangsúlyosabb érvényre
juttatásával. Az Innovatív Képzéstámogató Központ a szakmai képzés digitális módszertanának
egységesítését a szakképzési struktúra megújításának mentén valósítja meg, a szakképzések tartalmi,
szakmai és vizsgakövetelmények szabályozásának átfogó átalakítására tekintettel.
A projekttel megvalósul a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelmények kompetencia-alapú
megújítása, a végrehajtás módszertanának kidolgozása és a szakképesítések tartalmi és szakmai
követelményeihez kapcsolódó módszertani javaslatok kidolgozása.
A projekt támogatja továbbá a Digitális Oktatási Stratégia Intézkedési Terv céljait, amelyek biztosítása
érdekében szakmai támogatást nyújt az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyes vonatkozó
fejlesztéseihez. A projekt célja e tekintetben a Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani
Központ kialakítása; ennek keretében szabályozási, finanszírozási és ösztönzési koncepció
kidolgozása, valamint módszertani, képzési és tartalomfejlesztési koncepció kialakítása a felnőttképzés
digitális átállása érdekében, figyelembe véve a Digitális Munkaerő Program célkitűzéseit is.
Ez a törekvés összhangban van a Szakképzés 4.0 stratégia azon céljával, amely szerint nemcsak
megújítani, hanem vonzó, modern tartalommal is el kell látni az újjászervezendő szakképzési ágakat
azért, hogy a gazdasági versenybe belépő fiatal szakemberek sikerrel állják meg a helyüket a
munkaerőpiacon.
A projekt ezen felül a szakképzési életút, a szakmai képzettséget szerzettek nyomon követési
rendszerének szabályozási és működési koncepcióját is kidolgozza. Ennek legfontosabb célja, hogy a
szakképzés felülvizsgálati és fejlesztési rendszerén belül a képzések valódi eredményességének
vizsgálatát lehetővé tegye az állami finanszírozással szakképzettséget szerzők szakmai életútjának
nyomon követési rendszerére.
A Pénzügyminisztérium által támogatott GINOP-6.2.5-VEKOP-19-2019-00001 azonosító számú kiemelt
projekt megvalósítója az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projekt megvalósításának tervezett határideje: 2019. 11. 01 - 2020. 12. 31.
A projekt azonosítószáma: GINOP-6.2.5-VEKOP-19-2019-00001
A projektről bővebb információt a https://ikk.hu/ oldalon olvashatnak.
Megítélt támogatás: 1 660 000 000 Ft
További információ kérhető:
IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. iroda@ikk.hu e-mail címén

