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Bemutatkozás

● MTA SZTAKI  - tudományos munkatárs

● BME Gépgyártástechnológiai Tanszék - egyetemi tanársegéd

● BME Gépgyártástechnológia Tanszék – adjunktus

● Karlsruhe-i Műszaki Egyetem – vendégkutató

● Fischer Edelstahlrohre GmbH - műszaki szakértő

● Direct-Line Kft. - kutatásvezető, ügyvezető igazgató

Dr. Reith János
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Gyártás és fejlesztés

Cégünk több mint 20 éve fejleszt, tervez és gyárt 
rozsdamentes acél szerkezeteket és gépészeti 
berendezéseket az élelmiszer-, vegyi- és olajipar számára
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Ipari gépész szakképzés (34 521 04)

Szakképzési Intézmény
Kiskunlacházi Szakközép- és 
Szakképző Iskola

Képzés időtartama: 2 év

Mikor indulnak a képzések?
- minden szeptember 1.-én
- minden február 1.-én

A képzés során szerezhető:
- OKJ-s bizonyítvány
- Sok-sok tapasztalat

Hallgatói juttatások
- Diákigazolvány
- Hallgatói ösztöndíj
- Étkezési támogatás
- Munkaruha



  

A gyakorlati képzőhelyről

- DL-Oktatóbázis a Direct-Line Kft. központjában
- Gyakorlati képzőhely az ipari tevékenységet folytató
   gyártó üzemünk és minősített hegesztőüzemünk
- Korszerű géppark
- Parkosított környezet az M0-ás körgyűrű mellett
- Nagy tapasztalattal rendelkező, a szakmát gyakorló 
  szakemberek tartják a gyakorlati foglalkozásokat



  

- Különböző tudásszintek kiegyenlítése
- Tanulói közreműködés elvárt az órákon
- Felkészülés és referálás egy-egy témakörről
- Könyvek/jegyzetek kölcsön vehetők
- Online jegyzetek elérhetők/letölthetők
- Magántanulói konstrukciók, önálló tanulás
- Rendszeres konzultáció
- Vizsgatételek elérhetők
- Eredményes vizsga
  a fő szempont

Elméleti képzés



  

Gyakorlati képzés
- Munka közbeni tanulás
- Egyéni gyakorlatok a gyártócsarnokban
- Bekapcsolódás az aktuális gyártási/szerelési folyamatba
- Előírt tematikán túlmutató ismeretek is szerezhetők
  (pl. robotok programozása)



  

Gyakorlati képzés jellemzői
- Tegyünk rendet a fejekben!
- Használható, s nem könnyen számon kérhető tudás átadása
- Egymásra épülő ismeretek megszerzése,
  rendszerszintű megközelítéssel, (a nagy egésztől a rész felé,
  nem fordítva, ahogy az ma jellemző)
- Szakmai tapasztalatok átadása „zanzásítva”,
  gyorsított tapasztalatszerzés
- Logikai és problémamegoldó készség fejlesztése
- Fő hangsúly a tanultak alkalmazási képességének
  a megszerzésén, s nem a tanultak reprodukálásán van

- Nem a szokásos módon a „hogyan” kérdésekre adható
  válaszok megadása a fő cél, hanem sokkal inkább először a
  „miért” kérdésre keressük a választ. 
- A probléma felvetés a legtöbbször fontosabb, mint a megoldási
  módszerek.
 



  

Főbb témakörök
- mechanikus gépek
- villamos gépek
- robbanómotoros berendezések
- hidraulikus, pneumatikus gépek
- gépépítés
- gépdiagnosztika

- informatika
- méréstechnika
- gyártástechnológia
- anyagismeret
- hőkezelés
- készülékezés
- szereléstechnológia
- felületkezelés



  

Gyakorlati képzés jellemzői



  

Gyakorlati képzés jellemzői



  

Képzési követelmények
Orvosi igazolás
- Elsőfokú orvosi szakmai alkalmassági vizsgálatot igazoló papír
- Üzem- vagy háziorvostól kérhető díjfizetés ellenében
- Munkaköri megnevezés: Ipari gépész

Jelenlét
- Egyéni jelenléti ívek vezetése (960 óra, heti egy nap 8 óra) 
- Mindenki vegyen részt minden munkafolyamatban
- Pótlási lehetőségek



  

A képzés gyakorlati moduljai 1



  

A képzés gyakorlati moduljai 2



  

Összefüggő szakmai gyakorlat

Időtartam: 96 óra



  

Gyakorlati vizsga (420 perc, 60 %)
Gépegység, szerkezeti egység teljes körű javítása

Írásbeli vizsga (90 perc, 20 %)
Géplakatos szakmai ismeretek: Szereléssel, beállítással 
kapcsolatos dokumentáció készítése, számítási feladatok
végzése

Szóbeli vizsga (30 perc, 20 %)
Gépszerkezettani, gépüzemelte-
tési, technológiai, kötési és
munkavédelmi ismeretek
(kiadott tételsor alapján)

Komplex szakmai vizsga



  

Szakképzésünk jellemzői
- Mi nem csupán papírt adunk a végzettségről, valós tudást!

- Tanulás ipari környezetben!

- Természettudományos műveltség megalapozása
- Probléma megoldó képesség fejlesztése
- Rendszerszemléletű megközelítés

- Oktatóink értékes tapasztalatokat, fontos szakmai
  fogásokat adnak át

- Képzés során az alkalmazott tudáson van a hangsúly

- Ipari gépész oktatóink nem csak oktatni tudják a szakmát,
  hanem mesterfokon űzik is!



  

Szakképzésünk célja

- Valódi szaktudással rendelkező szakemberek nevelése

- Nem csupán meglévő gépek üzemeltetésére és javítására 
képezünk, hanem felkészítünk a megszerzett szaktudás 
innovatív és kreatív alkalmazására, új gépek és berendezések 
építésére is.

- Nem a hulladéktárolónak gyártunk! A tanulók által 
készített alkatrészeket és gépeket a napi gyártásban 
alkalmazzuk.



  

A Direct-Line-Oktatóbázis

Direct-Line Kft.
2330-Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 14.
email: info@dldh.hu
weblap: www.dldh.hu
tel.: +36 (24) 492-111

Direct Line Kftdldh.hu

mailto:info@dldh.hu
http://www.dldh.hu/
http://www.facebook.com/pages/Direct-Line-Kft/317965401619103
http://www.dldh.hu/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21

