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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Infó-kommunikáció a békés(i) jövőért! 

 

A 18 hónap időtartamú projekt elsődleges konkrét célja az Intézményfejlesztési Tervhez igazodva, hogy 

olyan intézkedéseket, fejlesztéseket tegyen lehetővé, amelyek hozzájárulnak a Kodolányi János Főiskolán a 

komplex oktatási innováció megvalósításához. A projekt további célja, hogy a tervezett komplex fejlesztések 

eredményeként mind a hallgatók, mind a főiskola oktatói képesek legyenek megfelelni a folyamatosan 

változó munkaerő-piaci kihívásoknak, a vállalati igények képzésben való megjelenítésére. Fontos 

célkitűzésünk, hogy a nemzetközi versenyre és nemzetközi szintű kihívásokra olyan képzési kínálattal 

válaszoljon a főiskola, ami nemcsak hazai szinten egyedülálló és előremutató, hanem nemzetközi szintéren 

is elismert, növelve az intézmény és a diplomát szerzők versenyképességét. A projekt területi 

kiegyenlítődést is szolgál, az orosházi „Calendula” fejlesztési terv Dél-Békés gazdasági és társadalmi 

felemelkedését segítő tevékenységek révén. Mindezeket a célokat csakis a legjobb elérhető technológiai 

kritériumoknak megfelelő eszközparkkal lehet megvalósítani. A projekt célcsoportja a teljes hallgatói kört 

magában foglalja, hiszen a digitális kompetencia-fejlesztésre vonatkozó elemek valamennyi képzési szint és 

szak, szakirány képzési tartalmába bekerülnek. A hallgatói szolgáltatások (adminisztratív, közösségi, 

könyvtári, távoktatás) fejlesztésének szintén a teljes hallgatói kör kedvezményezettje. A digitális 

kompetenciák fejlesztésével a hallgatói lemorzsolódás csökkentését is meg tudjuk akadályozni, és 

szolgáltatásainkkal újabb célcsoportokat tudunk bevonni (kismamák, hátrányos helyzetűek, érettségizettek) 

képzéseinkbe, továbbá képzési palettánkat is szélesíteni tudjuk. A projekt szakmai tartalma két nagy 

csoportba foglalható: 

A) Regionális humán tőke fejlesztése Dél-Békésben 

B) Oktatási innováció Dél-Békésben  

A két csoport mellett horizontális tartalmak kerültek meghatározásra, a hallgatók digitális kompetencia-

fejlesztési és a fenntarthatósági ismeretek bővítése számos projektelemben nyomon követhető.  A szakmai 

tartalom logikai egységbe foglalt tevékenységek megvalósításával, munkacsomagok mentén került 

meghatározásra. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Az egyes munkacsomagok a Megvalósíthatósági tanulmányban kerültek tételes és részletes bemutatásra:  

1. Oktatási eszközfejlesztés, hallgatók gyakorlati munkavégzését biztosító oktatási környezet modernizálása 

2. Távoktatási és nyílt forrású tanulást támogató infrastruktúra kiépítése, felsőoktatási át-és továbbképzési 

infrastruktúra fejlesztése  

3. A felsőoktatási könyvtárak tanulási tereinek továbbfejlesztése, könyvtári szolgáltatásokat bővítő és 

modernizáló beruházások, közösségi terek kialakítása 

 


