
EUROMEC

MÓDSZERTAN

Az EUROMEC gyors értékelési rendszer, ami a 
tanulóknak lehetővé teszi, hogy a saját mobil 
telefonjukkal gyors válaszhoz jussanak. 

EZZEL A TANULÓKNAK FEJLETT, MESTERI 
GYAKORLAT BIZTOSÍTOTT.

ANNAK TUDATÁBAN, HOGY A TANULÓK MÁR 
ISMERIK VAGY NEM ISMERIK 

• Az ipar VET-tel szemben támasztott 

követelményei, a VET szolgáltatók információi 

és ezek kötelezettségei. 

• A felelős VET centrumok rugalmas munka- 

alapú képzési formákat, folyamatokat 

ajánlanak. 

• A kevert képzési eljárások tartalmazzák az e-

képzést, ami jobb minőségű és rugalmasabb 

VET eljárásokat eredményez. 

• Szakmai kiválóságot ad a termelő ipar és ezek 

alkalmazottai részére.  

• A gyakorlattal rendelkező tanulók a képzési idő 

alatt segítenek a kevésbe gyakorlottaknak. 
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made of the information contained therein. 

A képzés(ek) megkezdése előtt a szakoktatási és 

szakképzési (VET) iskola létrehoz egy iskola – 

ipar közötti partneri kapcsolatot a cégekkel. Ez 

tartalmaz egy szakképzési tervet, ami a cég 

igényeire épül. 

A szakképzés probléma megoldáson alapul, 

amikor a külső vállalkozó bizonyos mennyiségű 

specifikációt ad át az osztálynak azzal, hogy 

felügyelet alapú megoldási specifikációkat 

adjanak. 

A képzés követi az ipari termelőfolyamatokat. Az 

elméleti ismereteket rögtön átültetik a munka-

alapú képzésbe. 



EZ ÚJ MÓDSZER ÉS 
HELYSZÍN, AHOL 
ÖTVÖZŐDIK AZ ELMÉLET 
ÉS A GYAKORLAT. 

FELÜGYELET/INSPEKCIÓ

Az ipari gyakorlathoz 
kapcsolódó munka- 
alapú képzés része a 
felügyelet/inspekció, 
ami a termékre 
vonatkozik a tervezéstől 
a kiszállításig.

AKTÍV TANULÁS

A tanulók különböző 
eseteket alkalmaznak, 
modern eszközöket és 
kérdéseket, amelyek 
elkötelezettséget vagy 
éppen megbeszélést/
párbeszédet 
generálnak. 

A munkaalapú 
képzéshez tartozik a 
képzési eredmény 
leírása. Milyen mértékű 
ismeret és milyen 
készségek az elvártak?

MIÉRT?
EUROMEC kihívás, hogy az ipari gyártó 

fogalmazza meg, alakítsa ki a saját VET 

követelményeit, elvárásait és specifikációit. 

MUNKA-ALAPÚ KÉPZÉS A VET RÉSZÉRE 
EUROMEC bemutatja és igazolja, hogy a VET 

iskolák hogyan képesek megalkotni, bevezetni 

és alkalmazni a kevert képzés iskolai eljárásait. 

Ezek tartalmazzák az e - learninget, ami gyors 

válasz az ipari igényekre.     

MI ÁLTAL?
Olyan VET képességet és 

elkötelezettséget fejleszteni, hogy a 

gyakorlati képzési alapra irányuló ajánlat 

az ipari igényeknek jobban megfeleljen. 

A tanulók sokkal hatékonyabb gyártási 

képzéshez jutnak. 

Az új VET módszerek bevezetése – idő – 

és költség hatékony. 

Új iskola – ipar kapcsolatot kialakítani, 

létrehozni.   

EUROMEC - fejleszti és modernizálja a 

VET – et. A VET iskolák a kezdeményezői 

az  iparhoz kapcsolódó megbeszélési, 

találkozási helynek. 

TOP VET!
OPTIMÁLIS HATÁSÚ KÉPZÉS

*Fénykép:  
Meldal VET school 
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