CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

MEGHÍVÓ
Műhelybeszélgetésre Csongrád Megye Gazdasági Jövőképéről a szakképzés aspektusából

A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság őszi szakképzési rendezvényein arra kereste a választ,
hogy a gazdálkodó szervezetek és a szakképzés intézményeinek együttműködésével hogyan növelhető a
munkaerő felkészültsége, a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés. Hódmezővásárhelyi
rendezvényünkön az ipar és szolgáltatás, ásotthalmi rendezvényünkön az agrárium sajátosságaira
fókuszáltunk e kérdéskörben, jellemzően rövidtávon és a jelennel foglalkoztunk.
Harmadik, november 13-ai MFKB rendezvényünkön új idődimenziót nyitunk. Körvonalazódik a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által koordinált Csongrád Megye Gazdasági Jövőképe
program, amely hosszú távra kívánja megfogalmazni azokat a kitörési pontokat, megjelölni azokat a
húzóágazatokat, amelyek a megyének a jelenleginél nagyobb gazdasági szerepet, nagyobb GDP-t
biztosíthatnak. Arra vállalkozunk, hogy a megye adottságainak, sajátosságainak, a jövő kihívásainak
megfelelően hosszú távra, a 2018-2030. közötti időszakra vizionáljuk a gazdaság lehetséges kitörési
pontjait a szakképzés aspektusából is. Bár gyorsuló világunkban egyre nagyobb szerepet kapnak a
digitális-, az automatizációra, robottechnikára épülő tevékenységek, a munkaerő-piac az új kihívásoknak
megfelelő képzett szakembereket igényel. Milyen oktatás, szakképzés biztosíthatja a fentiekben
megfogalmazott jövőt többek között a tudásipar, az egészségipar, a zöldgazdaság, az élelmiszeripar, az
infokommunikációs és technológiai szektor, a programturizmus területén?
Műhelybeszélgetésünkre meghívjuk a vállalkozások vezetőit, HR-es munkatársait, a szakképzési
centrumok főigazgatóit, a tagintézmények igazgatóit, a felnőttképzésben érintett szakembereket, a
városok, és a megye önkormányzatát képviselőket.
Műhelybeszélgetésünk időpontja: 2017. november 13. 15 óra
Helye: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szeged, Párizsi krt. 8-12.
A rendezvény moderátora: Dr. Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság igazgatója, egyetemi
docens
Jelentkezési határidő: 2017. november 13. 12 óra.
Kérem, hogy résztvételi szándékát a www.csmkik.hu honlapon a Rendezvények, tanfolyamok
menüpontjánál regisztrálja. A rendezvényhez kapcsolódó kérdéseivel Siposné Magony Mária MKFB
koordinátort keresheti a 62/554-266, a 30/388 74 39 telefonszámon, vagy a magony.maria@csmkik.hu
e-mail címen. Bővebb információ az MFKB működéséről, a megyei szakképzés fejlesztési koncepcióról
illetve a programról ugyancsak a kamarai honlapon érhető el.
Tisztelettel várjuk rendezvényünkre.
Szeged, 2017. október 30.
Dr. Kőkuti Attila s.k.
MFKB elnök
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