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A Nemzeti Tehetség Programban megvalósult projektjét mutatta be
hétfőn a VSZC Ipari Szakközépiskola.

A projekt keretében a gépész szakos diákok az Inventor tervezőprogrammal emelt
óraszámban, különórákon ismerkedhettek – mondta el Irányi László igazgató.

– Az Inventor egy 3D tervezőprogram, amivel alkatrészeket lehet modellezni –
tudtuk meg Várszegi János szaktanártól. – Ezekből a modellekből összeállításokat
is lehet készíteni, az alkatrészeket virtuális környezetben mozgatni is lehet. Az
összeállításokat úgynevezett robbantott ábrán is meg lehet jeleníteni, ami a
szerelési folyamathoz nyújt hasznos segítséget. A szoftvert az iparban elterjedten
használták.

A projektre az iskola pályázaton nyert 1,59 millió forint támogatást. Ennek része
volt egy tanórán kívüli 50-60 órás oktatás-sorozat, aminek kereteiben a tanulók
részletesebben megismerkedhettek a szoftver kezelésével; a résztvevők
ellátogattak egy budapesti vállalkozáshoz, ahol valós körülmények között
vizsgálhatták a program működését egy szerszámgépgyárban. A pályázat azt is
lehetővé tette, hogy az iskola a projekthez kapcsolódóan infrastrukturális
fejlesztést hajtson végre.

A projektben résztvevő egyik diák, Tobak Réka elmondta: örült a lehetőségnek,
hogy tanórán kívül több lehetőséget kapott az Inventor program elsajátítására,
„minden tudás hasznos tudás.”
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