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A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE 
 

 

PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY 
 

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 2018. február 22.-én kora délután tartotta meg nagyszabású 

pályázatának sajtó nyilvános Projektnyitó rendezvényét a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin 

Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. A projekt ünnepélyes megnyitását és bemutatást 

prezentáló eseményen számos helyi, regionális és országos szakmai illetve politikai szereplő vett részt, 

emelve ezzel a rendezvény rangját. 

A program Árva-Nagy Sándorné főigazgató köszöntőjével kezdődött, amelynek során főigazgató asszony 

részletesen bemutatta a szakképzési centrum intézményeinek aktuális fejlesztéseit. Beszédében nagy 

reményeket fűzött a hamarosan elkezdődő Modern Városok Programhoz, amelynek keretében a 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum helyi tagintézményeinek infrastruktúrája újul meg, illetve pozitívan 

tekintett a GINOP-6.2.3-17 pályázat végrehajtásához, amely elsősorban szakmai-módszertani innovációval 

segíti a szakképzés eredményességét. 

 

A rendezvényt megnyitó beszédében Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely polgármesteri jogkörrel megbízott 

alpolgármestere kiemelte a helyi szakképzés szerepét a hódmezővásárhelyi vállalkozások minőségi és 

használható tudással rendelkező szakemberekkel történő ellátásában. Fontosnak tartotta kihangsúlyozni a 

cégeknél történő gyakorlati képzés jelentőségét, illetve a szakképzés népszerűsítését azok körében, akik 

inkább küszködnek a gimnáziumi oktatással, ahelyett, hogy egy testhezállóbb szakképzés felé 

orientálódnának. 

 

A programban alpolgármester úr gondolatait két meghívott vendég előadása követte. Először Pölöskei 

Gáborné, Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzésért és Munkaerőpiacért Felelős Államtitkárság, 

szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára tartott prezentációt. Helyettes államtitkár 

asszony bemutatta, hogy a szakképzési és felnőttképzési törvények módosítása hogyan változatja meg a 

szakképzésért felelős intézmények és a vállalatok együttműködését, milyen új szemléletet hoz a szakképzés 

struktúrájába. Kiemelte a gazdasági szférában szereplők igényeinek felmérést, és a képzés ezen igények 

mentén történő megszervezését, továbbá az oktatásnak a tanulói digitális kompetenciák fejlesztésének 

feladatát. 

Helyettes államtitkár asszonyt követően Magyar Zita a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

szakmai főigazgató-helyettese mutatta be a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnak és a 

szakképzési centrumoknak a szakképzés fejlesztésében betöltött szerepét.  

A megnyitó utolsó előadójaként Orvosné Bánvölgyi Éva a HSZC projektmenedzsere és szakmai 

csoportvezetője rántotta le a leplet a megvalósításra kerülő GINOP-6.2.3-17 pályázat szakmai tartalmáról. 

Csoportvezető asszony tematikusan bemutatta a 30 hónapos projektet, kiemelve a fejlesztés legfontosabb 

programpontjait: a személyközpontúságot, az egyéni fejlesztést, felzárkózást biztosító eszközök és 

módszerek alkalmazását, pályaorientációt, a tehetséggondozás, a pedagógusok képzését. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A projekt nyitó rendezvény zárszavaként Árva-Nagy Sándorné főigazgató asszony bizakodásának adott 

hangot, miszerint a sikeres projektnyitót egy sikeres pályázati megvalósítás követ, amely tevékenyen 

hozzájárul a korai iskolaelhagyás visszaszorításához. 

 

 

 

 

 

 


