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TÁJÉKOZTATÓ ÉS FORGATÓKÖNYV
A Ceglédi Szakképzési Centrum „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című,
VEKOP-8.6.3-16-2017-00009 azonosítószámú projektje átadó ünnepségének rövid ismertetése,
forgatókönyvének bemutatása

Helyszín:

Ceglédi SZC Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
2700 Cegléd, Jászberényi út 2.


Átadó ünnepség – az Iskola konferencia termében



Szalagátvágás és eszközismertetés – a Digitális Közösségi Alkotóműhely
épülete előtt


Időpont:

Állófogadás – az Iskola konferencia termében

2019. május 16. 14:00

A projekt rövid bemutatása:


A projekt címe: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése



A projekt célja: A korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése



A kedvezményezett neve: Ceglédi Szakképzési Centrum



A támogatási összeg: 269.662.214 Ft



A projekt azonosítószáma: VEKOP-8.6.3-16-2017-00009



A támogatás mértéke: 100%

A Digitális Közösségi Alkotóműhely (DKA) bemutatása:
A VEKOP-8.6.3-16-2017-00009 azonosítószámú "A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése"
című projekt megvalósítása során kialakított Digitális Közösségi Alkotóműhely létrehozásával a Ceglédi
Szakképzési Centrum alapvető célja az iskolai lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentése, a lehető leghatékonyabb pályaorientációs és pályakorrekciós lehetőségek biztosítása,
valamint a tehetséggondozás hatékonyságának növelése.
A DKA egy olyan speciális oktatási és közösségi tér, amelyben nem csupán a pályaválasztás előtt álló
érdeklődők, de az iskolák tanulói is – a tanult szakmájuktól függetlenül – szabadon kipróbálhatják
magukat a különböző technológiai lehetőségek igénybe vételével. A DKA a fent leírtakon túl azonban
közösségi szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, amely a lemorzsolódás visszaszorításának
szempontjából szintén kiemelt fontosságú.
Rövid forgatókönyv:


Átadó ünnepség – az Iskola konferencia termében:
o

A résztvevők üdvözlése, az ünnepség hivatalos megnyitása

o

Földi László országgyűlési képviselő úr üdvözlő beszéde

o

Kucsák László elnök úr üdvözlő beszéde

o

dr. Ferenczi Norbert kancellár úr köszöntő beszéde

o

Fernengel Katalin igazgató asszony köszöntő beszéde, a Ceglédi SZC Bem József
Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának bemutatása

o

Bambuk

László

projekt

menedzser

köszöntő

beszéde,

„A

szakképzési

intézményrendszer átfogó fejlesztése” projekt bemutatása


Szalagátvágás és eszközismertetés – a Digitális Közösségi Alkotóműhely épülete előtt:
o

Ünnepélyes szalagátvágás (Kucsák László elnök úr, Földi László országgyűlési
képviselő úr, dr. Ferenczi Norbert kancellár úr részvételével)

o

A szalagátvágást követően az eszközök leszállításáért és üzembe helyezésért felelős
Baktria Kft. képviselője tart rövid bemutatót a DKA-ban telepített technikai felszerelést
illetően.

o


Az ünnepség résztevői szabadon megtekinthetik a rendelkezésre álló eszközöket

Állófogadás – az Iskola konferencia termében

Cegléd, 2020. május 11.

