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I. PROJEKTADATOK 

 

1. Kedvezményezett 

Siófoki Szakképzési Centrum 

2. Azonosító száma: 

GINOP-6.1.3-17-2018-00019 

3. Megnevezés: 

Idegen nyelvi készségek fejlesztése 

4. Időszak: 

2019.04.01. – 2020.09.30. 

5. Támogatás összeg: 

150.000.000 Ft 

6. Helyszínek: 

 Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Siófoki SZC Mathiász János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépis-

kolája 

 

 

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

 

A pályázat hármas célrendszerrel rendelkezik: 

1. Elsődleges cél 

- a célcsoportra vonatkozóan: 

 
Az adott idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten 
rendelkező célcsoport valamint a szakképzésben résztvevő, nem 
tanköteles fiatal felnőttek esetében a készségek magasabb szintre 
történő fejlesztése. 

2. Másodlagos cél 

- az iskolára vonatkozóan: 

 
Szakképzési centrumok, mint a felnőttkori nyelvoktatásban is 
résztvevő aktív szereplők fejlesztése a minőségi szolgáltatásnyúj-
tás érdekében és ez által az idegennyelv-oktatási tevékenység mi-
nőségének javítása. 
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2. 

 

- az oktatás minőségére vonatkozóan: 

 
A Digitális Oktatási Stratégiában megfogalmazott célok teljesítése 
érdekében a nyelvtanulás digitális eszközökkel történő támoga-
tása. A képzéseket biztosító intézmények számára a digitális tanu-
lástámogatás szakmai és módszertani fejlesztése az ehhez szük-
séges tudásbázis megteremtésével. 

 

 

III. A PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA 

 

Két célcsoport meghatározására került sor: 

1. KÖZVETLEN célcsoport 

 16 – 65 év közötti személyek, akik 

 idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkeznek, és 

 legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkeznek. 

2. KIEMELT célcsoport 

 az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákok, akik 

 nem tanköteles korúak és 

 16 – 25 év közötti személyek. 

A jelentkezés feltételei az alábbiak: 

1. A képzésben részt vehet bármely – fenti feltételeknek megfelelő – magyar 

állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes sze-

mély is, aki az adott megyében lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelke-

zik, és magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont 

kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy ma-

gyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges, 

2. egy célcsoporttag egy megyében vehet részt jelen konstrukció keretében nyelvi 

képzésben, 

3. A képzésen való részvétel ingyenes, amennyiben a jelentkező a pályázati fel-

tételeknek megfelel 

4. a bevont személynek nyilatkoznia kell, hogy ezen képzési programmal párhuza-

mosan nem vesz részt hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott, fel-

nőttképzés keretében megvalósuló idegen nyelvi képzésben, 

5. a képzésbe bevont személyek legalább 40%-ának hátrányos 

helyzetűnek kell lennie a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rende-

let 5. sz. melléklet 4.5.3.1-7. és 4.5.3. 9. pontjaiban 

megfogalmazottak alapján. 
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3. 

 

 

 

 

IV. KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK 

 

Indikátor Célérték 

A képzésben részt vevők száma 
Minimum: 
1000 fő 

A képzés során tanúsítványt szerző részt vevők száma 
Minimum: 

75%, 750 fő 

 

A képzésben részt vevők oktatásában részt vesznek a Centrum tagintézményei illetve 

a közbeszerzésen kiválasztott nyelvi képző. A nyelvi képző a képzésben részt vevők 

70%-ának (minimum 700 fő) oktatását szervezi meg és bonyolítja le, míg a tagintéz-

ményeknek elsősorban a saját tanulói bázisára építve 300 fő oktatása a cél. 

 

V. KÉPZŐI TEVÉKENYSÉG 
 

A képzésekről és a képzői tevékenységről: 

1. angol és német nyelvi csoportok indítására kerül sor, 

2. képzési szintek: A1, A2, B1, B2, 

3. képzési formák lehetnek: általános, egyéb vagy kombinált nyelvi képzések, 

4. a tervezett csoportlétszám: 9 – 14 fő, 

5. minden nyelvi képzés: 120 óra, mely csak kontakt óra, 

6. a képzés kezdetekor bemeneti szintfelmérést szükséges megíratni a részt 

vevőkkel, melynek eredménye alapján kerülnek szintek szerinti csoportokba, 

7. a képzés befejezésekor kimeneti szintelmérőt szükséges megíratni a részt 

vevőkkel: a képzés akkor tekinthető teljesítettnek, ha sikeres vizsgát tesz a bevont 

célcsoporttag és a képzésbe bevont célcsoporttagok nyelvi tudása legalább egy 

kimeneti szintet emelkedik, 

8. képzési program szerinti oktatás, a képző által meghatározott időpontokban (he-

tente minimum 2×2 óra), 

9. szükséges elégedettség mérése a képzés befejezésekor, 

10. képzés elvégzésének igazolása: 

 tanúsítvány és 

 átadás-átvételi dokumentum, 
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VI. JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK 

 
1. JELENTKEZÉS HELYSZÍNEI 

 
1. Siófoki Szakképzési Centrum központjában 

2. Siófoki Szakképzési Centrum tagintézményiben 

3. Dover nyelvi centrum 

 
2. JELNTKEZÉS FORMÁI 

 

1. Jelentkezési lapon papír alapon (honlapokon megtalálható) 

2. Jelentkezési lapon digitálisan (Dover nyelviskola honlapján) 

 
3. JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE 

 

2020 06.30. 

 

 

VII. ELÉRHETŐSÉGEK 

 
 Siófoki Szakképzési Centrum  

o cím.:  8600 Siófok Kálmán Imre stny.3. 

o e-mail.:  centrum@siofokiszc.hu 

o tel.:  84/310-414 

 Siófoki Szakképzési Centrum Bacsák György Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

o cím.:  8640 Fonyód Béke u. 1. 

o e-mail.:  iskola@liveedu.bacsak.hu 

o tel.:  85/361-510 

 Siófoki Szakképzési Centrum Baross Gábor Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

o cím.:  8600 Siófok Bakony u. 2. 

o e-mail.:  bgszki@liveedu.baross-siofok.hu 

o tel.:  84/310-857 

 Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

o cím.:  8600 Siófok Koch R. u. 8. 

o e-mail.:  krudy-siofok@liveedu.krudy-

siofok.hu 

o tel.:  84/310-029 

  

mailto:centrum@siofokiszc.hu
mailto:bgszki@liveedu.baross-siofok.hu


GINOP-6.1.3-17-2018-00019 - „idegen nyelvi készségek fejlesztése” pályázat 

 
 

 

5. 

 

 Siófoki Szakképzési Centrum Mathiász János Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

o cím.:  8630 Balatonboglár Szabadság u. 41. 

o e-mail.:  mathiasz@liveedu.mathiasz.hu 

o tel.:  85/351-316 

 Siófoki Szakképzési Centrum Marcali Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

o cím.:  8700 Marcali Hősök tere 3. 

o e-mail.:  info@marcaliszaki.hu 

o tel.:  85/510-130 

 Dover nyelvi centrum (külső partner) 

o e-mail.: dover@dover.hu 

o tel.: 1 267 2626 

 

 

 

 

 

mailto:mathiasz@liveedu.mathiasz.hu
mailto:dover@dover.hu

