Annex III.4

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A “LdV-HU-10-VEP-3024” számú program,
“A modulrendszer beépülése az iskolarendszerű szakképzésbe” és
az “Új szoftverek a 3D prezentáció területén” címmel.

I. Résztvevő és Intézménye
Neve:

Schlett Zoltán

Szakképzési terület: Számítástechnika – IT szak
Küldő intézmény:

Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

II. Fogadó intézmény
Fogadó intézmény: BUCA TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Kontakt személy:

HAKAN ARTTIRICI

III. Részletes program
Időtartam:

2012. 02. 10. – 2012. 02. 21

2012.02.10. Péntek :

Utazás repülővel Budapest – Istambul – Izmir útvonalon

2012.02.11. Szombat : Városnézés a belvárosban
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2012.02.12. Vasárnap : Séta

a tengerparton és a történeti múzeum megtekintése

2012.02.13. Hétfő :

09:30. Megbeszélés a szállodában
10:30 Séta az iskolába
11:00 Iskola általános bemutatása

12:00 Közös ebéd a tanulókkal
13:00 Az iskola szakmacsoportjainak megtekintése
Fémipar:

Faipar:
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Építőipar:

Informatika:

Elektronika:

16:00 Visszatérés a szállodába
2012.02.14. Kedd :

08:30. Megbeszélés a szállodában
09:00 Multimédia prezentáció az iskoláról és a projektről
Vendéglátóink bemutatták a különböző szakmacsoportok felépítését, a különböző szakmákban a modulrendszer alkalmazását. A modulrendszer a Török oktatási rendszerben, központilag szabályozott, az ehhez szükséges segédanyagokat (tankönyvek, modulfüzetek, multimédiás oktatóanyagok) is a kormányzat központilag finanszírozza és juttatja el a szakképző
iskolákba.
12:00 Közös ebéd a tanulókkal
13:00 Óralátogatás (Programozó tanulóknál)
A tanár az óravezetés során a frontális magyarázaton túl, nagyon jól támaszkodott az óra témájához
illeszkedő modulfüzet feladataira, amivel jól tudta
gyakorolni az óra témáját.

16:00 Visszatérés a szállodába
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2012.02.15. Szerda :

09:00. Megbeszélés a szállodában
09:30 ”OLBIM Bilgisayar” számítástechnikai cég meglátogatása

Természetesen technológiai okokból fényképeket nem készíthettünk. Megállapíthattuk, hogy a cég a
legmodernebb technológiai fejlesztések használja fel termékei elkészítésében.
12:00 Ebéd
13:00 Látogatás az Izmiri Iparosok és Kézművesek Kamarájába
A kamara feladata az elmúlt 4 év alatt megszüntesse,
tisztességtelen versenyelőnyöket alkalmazó hipermarketekkel szemben. Az elnök és igazgatósági
tagok szoros kapcsolatot ápolnak a Török Kereskedők és Kézműipari Szövetséggel, a villanyszerelők
Elektronikai Szövetségével és török Minisztérium
Ipari és Kereskedelmi részlegével.
16:00 Visszatérés a szállodába
2012.02.16. Csütörtök :

09:00. Megbeszélés a szállodában
09:30 Modulrendszer és az új szoftverek alkalmazása 3D prezentáció felhasználásával – szakmai
beszélgetés és bemutató a fogadó iskolában.
A tervezési folyamatot – több szakmacsoportban
is: építőipar, gépészet, elektronika – először hagyományos módon sajátítják el a diákok.
Ezt követi – felsőbb évfolyamokban – a különböző tervező szoftverek elsajátítása (pl. AutoCAD),
és használata. Ennek nagy előnye, hogy a megtervezett terméket 3D modellezés segítségével ellenőrizhetik.
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12:00 Ebéd
13:00 Látogatás az Dokuz Eylul Egyetemre (DEU)
Jelenleg DEU-nak 10 kara, 5 szakközépiskolája, 5 szakiskolája, 5 doktori iskolája és öt intézete van. Az élet szinte minden területéről folyik képzés a komplexumban.

16:00 Visszatérés a szállodába

2012.02.17. Péntek :

09:00. Megbeszélés a szállodában
09:30 Számítástechnikai szakszerviz meglátogatása
12:00 Ebéd
13:00 Látogatás Izmiri Nemzeti Oktatási Igazgatóság szakmai és műszaki oktatás ágánál
Általános tájékoztatást kaptunk Izmirben folyó középfokú oktatás helyzetéről, eredményeiről
és problémáiról egyaránt. Legnagyobb probléma a férőhely és a szaktanár hiány. Jó és követendő példa a cégek és a középiskolák közötti folyamatos kapcsolat, így sok tanuló már végzősként biztos állás birtokába lép ki a munkaerő piacra.
16:00 Visszatérés a szállodába
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2012.02.18-19. Szombat ésVasárnap:

Kirándulás Ephesus és környékén.

2012.02.20. Hétfő :

09:00. Megbeszélés a szállodában
09:30 Projekt zárás, tapasztalatok megbeszélése
Megállapítottuk, hogy rendkívül gazdag és tartalmas programsorozatot állítottak össze Vendéglátóink.
Tapasztalatokban gazdagon térünk haza, amelyeket az itthoni munkánkban megpróbálunk hasznosítani.

Budapest, 2012.02.22.
--------------------------------------------Schlett Zoltán
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