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Naprakész technológiát az iskolába!
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Veszprémi Szakképzési Centrum

Sámpár Zoltán

Acronic-Köfém Kft.

Irányi László

Ipari középiskola

Harmincezer dolláros támogatást nyert el az Arconic Alapítvány pályázatán az Ipari
Szakgimnázium.

Második alkalommal nyert jelentős támogatást a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma az
Arconic-Köfém Kft. Alapítványának pályázatán. Az iskola harmincezer amerikai dollár, átszámítva 8,7 millió
forint forráshoz jutott hozzá, amit elektro-pneumatikai, pneumatikai és automatika oktatócsomagok,
felszerelések beszerzésére és az ezekhez tartozó tananyag fejlesztésére fordítottak. 

A mechatronikai szak diákjai a tanórákon ismerkedhetnek meg azzal a moduláris rendszerrel, amivel a gyártási
folyamatot tudják szimulálni. Sámpár Zoltán, az Acronic-Köfém nemesvámosi gyárának igazgatója a támogatói
csekk ünnepélyes átadásakor elmondta, hogy a rendszerrel szerzett tapasztalatok növelik a tanulók
problémamegoldó képességét. A �atalok egyébként nemcsak iskolai körülmények között találkozhatnak a
gyártási rendszerrel, a cég ugyanis meghívja őket a nemesvámosi üzembe egy gyárlátogatásra is, ahol
testközelből láthatják, hogyan működnek a megtanult technológiák élesben.

Irányi László igazgatótól megtudtuk, hogy a tanórák mellett az iskola két 15 fős szakkört is elindít a frissen
beszerzett rendszerre alapozva. A harmincórás szakkör végén a legjobban teljesítő diákok az iskolát képviselve
tarthatnak bemutatót az Ipari pályaorientációs napján a felvételi előtt álló nyolcadikasok számára. 

A fenntartó Veszprémi Szakképzési Centrum képviseletében Pap Máté kancellár megjegyezte: az  e�éle
eszközbeszerzéseket azért is kiemelten fontosak, mert a munkáltatók gyakran szembesülnek vele, hogy az
oktatásból kikerülő pályakezdő �atalok nem ismerik a berendezéseket, elavult eszközökön tanulták a szakmát.
Ezt elkerülendő fontos, hogy az iskolák naprakész tudást tudjanak átadni, hogy a frissen végzettek gyorsan be
tudjanak illeszkedni az első munkahelyükön.

Az iparisoknak ezzel minden bizonnyal nem lesz gondjuk, hiszen ahogy arra Irányi is rámutatott: ha látogatást
teszünk a környékbeli cégeknél – akár az Arconic-Köfémnél –, lépten-nyomon az intézmény korábbi diákjaiba
botlunk, akiket szívesen alkalmaznak a munkáltatók.
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