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A sáromberki diákok számára nyári szakmai gyakorlatot szerveztünk a DSZC Brassai Sámuel
Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziumában. A képzés célja, hogy a résztvevő diákok
ismerkedjenek meg az autószerelő szakmában alkalmazott korszerű diagnosztikai,
méréstechnikai eszközök használatával, s tudják megfelelő módon az eszközöket kezelni,
gyakorlatot szerezzenek a diagnosztizálás területén. A szakmai szempontból hátrányosabb,
eszközökkel kevésbé felszerelt iskolák tanulói megismerkedjenek a szakmájukban alkalmazott
korszerű eljárásokkal. Ezen eszközök használatának megfelelő szintű elsajátításához szükséges
villamos mérésekkel gépészeti alapfeladatok elsajátításával megalapozva eljutottak a tanulók a
korszerű gépjármű motorok szereléséig.
A képzés keretén belül a tanulók megismerkedtek korszerű motorok diagnosztikájával, a
diagnosztikai eredmények alapján képesek hibafeltárásra, hibaelhárításra. A különböző
előképzettségek miatt a foglalkozások első hetében a tanulók alapmérési feladatokat végeztek,
alapforgácsolási, illetve alap gépészeti feladatok elsajátításával hozták megfelelő szintre a
tudásukat. A képzés célja az autószerelésben alkalmazott szerelési technikák, diagnosztizálás
és hibafeltárás javítás bizonyos készség szintű elérése volt.
Célt teljesítették a tanulók, mert a gyakorlat végére olyan szintű ismeretre tettek szert, melyre
a jövőben építhetik korszerűbb és magasabb szintű ismereteiket.
A gyakorlati képzés alatt a következő témaköröket tanulták a képzésben résztvevő diákok:
Motorszerelés, motordiagnosztika, befecskendező rendszerek vizsgálata, futóművek szerelése,

diagnosztikája, villamos mérések, mechanikai mérések, kézi-gépi forgácsolás. Az elsajátított
ismeretekkel, jó eséllyel indulhatnak a tanulók további tanulmányaik folytatásában, jó alapot
ad a munkaerőpiacon való megjelenés esetében tudásuk továbbfejlesztésére.
Iskolánk 1968-óta áll a szakképzés, az oktatás rendelkezésére. Az autószerelő szakma a
kezdetektől fogva jelen van a képzési struktúránkban. Iskolánk igen korszerű diagnosztikai
berendezésekkel (BOSCH által gyártott diagnosztikai berendezéssel) FSA diagnosztikai
berendezéssel korszerű oktató motorokkal (BMW, Opel, Suzuki, Peugeot, Citroen, lada) van
ellátva. Fékpad, csápos emelő, futóműbeállító berendezések segítik a gépjármű javítását.
Komplett személygépkocsik állnak az oktatás rendelkezésére (Audi. Opel, Suzuki, Peugeot,
Chevrolet, Honda). Az iskolánk folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai újdonságokat és
igaz kicsit lemaradva, de próbálja nyomon követni és beszerezni az újdonságokat mind
eszközökben, mind diagnosztikai műszerekben, szoftverekben ezzel is elősegítve a korszerű
oktatást és tudás megszerzését. A gyakorlatot 5 sáromberki diák teljesítette. Őket egy tanár
kísérte. Az itt tartózkodásuk alatt az iskola 3 oktatója segítette őket a fent említett témakörök
elsajátításában. Ezenkívül a szervezést szintén az iskola két dolgozója látta el.
A program eredményének hasznossága az elkövetkezendő időszakban derül ki igazán, mikor a
megszerzett tudással és gyakorlattal a képzésben résztvevők képesek lesznek az itt átélt
tapasztalataikat beépíteni a következő évek tanulmányaiba, illetve a munkaerő piacon.
Azonban a résztvevők egyöntetű tapasztalata az, hogy olyan eszközöket ismertek meg a képzés
során, olyan tudás birtokába kerültek, amelyeket saját környezetükben nem tudtak volna
megszerezni. Ez egyértelműen azt bizonyítja, hogy hasznos volt a program és szükség van a
jövőben hasonló kezdeményezésekre. Mindenki gazdag élményekkel és ami ettől is fontosabb,
hasznosítható többlet tudással tért haza. Az iskola oktatói részéről azon túl, hogy megmutatták
a lehetőségeiket és hasznos tudáshoz juttatták a résztvevőket, jó érzéssel töltötte el őket az a
tény, hogy segíthettek olyan iskolák tanulóinak, oktatóinak, akik szerényebb anyagi
lehetőségekkel bírnak az oktatás területén. Az a tudás az az oktatási anyag, amely elkészült a
program kapcsán a jövőben segítséget nyújt a külföldi diákok autószerelő szakmai oktatásában.

