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P6ly6zat

A MakerBot 6s a FreeDee Printing Solutions 6ltal meghirdetett ,,MakerBot a tanteremben" pillyfnatra

$rdmmel$rtesiilttink az Oncik 6ltal kiirt p6lyhzatr6l,6s rigy 6rezbtk, hory nekiink ir6dott'

Iskolr{nk, a Zalaegerszegi Szakkdpzdsi Centrum Ganz Abrah6m Szakkdz6piskolija t6bb mint f6l

1vszinados hagyom6inyaliendelkezik a gfipdszeti oktat6s teriiletdn. Jelenleg gdpgyfirtflstechnol6giai

technikus, CAf-CAM informatikus, kozuii ko"l.ked6.ti"emvitel-ell5t6 szal<k6pzdst, valamint rendv6-

delmi 1gazati k6pz6st folytatunk. A r6gi6 meghatinoz6 intdnn6nyek6nt ttibb mint_100 ipari termel6

c6ggel riUtoOtint egyiitt. A zalaegerczigi miiszaki fels6oktat6sban - a kezdetekt6l fogva - bi',isintdz-

m6ny vagyunk.

Iskol6nk az orsz1gban az els6 kiiz6piskola volt, ahol kolldgdnk, Pintdr Mikl6s tanin itr kozremii-

k6d6s6vel bevezetdsre keriilt a CAD oktatis, 6s tobb mint 10 6vig Autodesk Training Centerk6nt

miikddtiink. A k6tezres 6vek elejdn vettiik fel a 3D-s CAD modellez6st a tananyagba. Jelenleg a

gdpgyhrthstechnol6giai technikus 6s CAD-CAM informatikus szakon oktatunk CAD-et illetve CAM-

"t, 
t iparnak elv6i6sa fel6nk, hogy a di6kjaink a CAD-CAM 6s a Rapid prototipus-gyiltths (Rapid

prototyiing) teriilet6n ,,otthonosan mozogjanak". A CAD 6s a CAM oktat6s6hoz megfelel6 hardver 6s

szoftver eszk6z6kkel rendelkezi.ink, de a Rapid prototyping-et csak elvi szinten tudjuk bemutatni. A

Rapid prototyping tertilet6n tdbb 6ve kapcsolatban vagyunk a Budapest sz6khe$i Varinex Infor-

matikai ZRT-vel. Ennek az egyittmikOd6snek kdszdnhetSen k6t 6ve egyik tanul6nknak, H6dorog

Zolthnnak Seregdlyes Lfuszl6 mErndktanflr kdzremiikddds6vel lehet6s6ge nyilt egy tanulmfnyt k6szi-

teni a t6m6ban, amit a helyi szewezdsi G6p6sz Szakmai Konferencidn mutatott be, kiviwa ezzel a

zsfiri elismer6sdt.

A Rapid prototyping gyakorlati oktat6siihoz nagy sziiksdgiink lenne egy 3D nyomtat6ra, amelyet

lehet6s6g szerint egy6b szakmai ttrgyak'nill is felhaszn6ln6nk'

A CAD tanul6s kdzben a tanul6k olyan g6pszerkezeteket tervezhetnek, melyeket m6s tan6r6kon is pl'

g6pelemek, hajt6sok, mechanizrnusok stb. szeml6ltet6 eszk<izkdnt tudn6nk felhasan6lni. A gdpszerke-

ieiekbizonyoi alkatrdszeit, amelyeket az iskol6nkban megl6v6 megmunk6l6 kOzpont kdpes legy6rta-

ni, CAM 6s CNC tanul6s kozben k6sziten6k el a tanul6k, mig a tdbbi atkatr6szt 3D-s nyomtatfssal

6llitan6nk el6.

Helyi tantervtink, pedag6giai programunk kiemelt feladata a min6s6gi munkaer6 ut6np6tl[s6nakbiz'
tosii6sa, ez6rt az attuU"o. isk-olai korosrtilly cllirinyos megkeres6se is tev6kenysdgiink r6sze' Id6n a

"krlnnyiifemek tintdszete" tdmakorben - a Technol6giai Centrum 6s a Pannon Fejleszt6si Alapit-

vfny i6mogathshval- irfiink kipillyhzatot sz6mukra, a p6lyamunk6kat most v6rjuk.

A 3D-s nyomtat6 rijabb jelent6s lendiiletet adhat a beiskolflzfsi min6s6g emel6s6ben is, hiszen a

szakmai tirgyak mellett a, kdzismereti tantirgyak oktat6s6ban is fontos szerepet szfinnfink a 3D-s

nyomtat6 attit elOattitttat6 speci6lis szeml6ltet6 eszkozdknek (informatika, biol6gia, foldrajz, fizika).

Valljuk, a modern t6rsadalom mindenndl fontosabb strat6giai feladata a munkaer6 min6s6g6nek
javititsi. At6rsadalmak kdzdtti verseny alakul6sa azon mirlik, melyik tudja jobban javitani munkaere-
j6nek min6sdgdt.

Ez a v ezer elvtink, emiatt 6r eznik, ho gy a p6ly 6zat r6lunk, nekiink sz6l !
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