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Újabb mérföldkőhöz érkezett a szakképzés megújítása 
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A 2020 májusában indult kiemelt projekt alapvető feladata a szakképzés átalakításának támogatása, 

valamint az IPAR 4.0 technológia használatára felkészítő tudásközpontok és innovatív képzési rendszer 

kialakítása.  

A projekt segítségével most újabb mérföldkőhöz érkezett a szakképzés megújítása. A projekt keretében, 

a digitális kompetenciák fejlesztése, valamint a használható és modern szaktudás megszerzésének 

támogatása érdekében tíz nagyértékű gyártásszimulációs eszköz kerül átadásra különböző 

képzőhelyek számára. Az innovatív eszközök révén – hazánkban egyedülálló módon – a szakképző 

intézmények a legkorszerűbb technológiával tudják modellezni a gyártásban használatos gépek 

működését, elősegítve a tanulókat a gyakorlati készségek elsajátításában és elmélyítésében. 

Az első gyártásszimulációs eszköz ünnepélyes keretek között került átadásra a Győri SzC Lukács 

Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégiumban 2021. november 26-án. A gép, intelligens 

automatizálási megoldások segítségével prezentálja a szakképzés szereplőinek a valós ipari 

környezetet.  

A jövőben további hasonló eszközök fogják segíteni a korszerű oktatást a gépészet, villamosipar és 

elektronika, közlekedésgépész, agrárgépész, közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatokhoz 

kapcsolódó szakképzési területeken. 

A projekt megvalósításában az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. konzorciumi 

partnerei: 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.  

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

A projekt megvalósításának tervezett határideje: 2022. 10. 31. 

A projekt azonosítószáma: GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002. 

A projektről bővebb információ a https://ikk.hu/projektek oldalon érhető el. 

További információ és sajtókapcsolatok: kommunikacio@ikk.hu. 

A Széchenyi 2020 program keretében közel másfél évvel ezelőtt indult el a „A gazdaság 
fokozatváltását támogató innovatív képzések” című, GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002 
kódszámú kiemelt projekt előkészítése. A projekt célja a gazdaság versenyképességének fokozása, 
a vállalkozások megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerővel való ellátása. 
A projekt eredményeként, Magyarországon először, a szakképző iskolák speciális 
gyártásszimulációs eszközökkel tudják segíteni a gyakorlati tudás átadását. 


