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Munkaprogram:
10:00 – 13:00
A SZEMESZ projekt keretében megrendezésre kerülő utolsó partnertalálkozó alkalmával a napirend
ismertetését követően a résztvevők összegezték a 2015 októberével megkezdett, több mint 2 éves
program elért eredményeit, tapasztalatait. A partnerség minden tagja szerint sikeresen zárult a
projekt. A projektmenedzsment tevékenység és a közös együttműködés a partnerségen belül
szinte teljesen problémamentes volt az egész időszakban. A koordinátor szervezet és a partner
szervezetek közötti kommunikáció naprakész volt, a partner szervezetek a kért információkat,
dokumentumokat, szakmai anyagokat időben prezentálták. A közösen létrehozott szellemi
termékek szükségesek, szakmailag korrektek, jól használhatóak, hozzájárulnak a jövőbeni
gyakorlati oktatáshoz.
Rentler Péter és Pinczési Ferenc szakértők a projekt leginnovatívabb és egyben legsikeresebb
elemének az osztrák mobilitási hetek lebonyolítását találták. A tanulók megismerkedhettek egy
külföldi oktatási intézménnyel, bekapcsolódhattak az ottani képzésbe, gyakorlati munkába, olyan
technikákkal és anyagokkal dolgozhattak, melyekre itthon nem lett volna lehetőségük. Kiszakadtak
a megszokott intézményből és oktatási formából, melynek motivációs hatása is volt. A diákok
mindegyike külön osztrák nyelvű, a BFI által kiállított oklevelet kapott a gyakorlati hetek
teljesítését követően, az első három hét résztvevői a „Bevezetés a napenergiás rendszerek
kiépítésébe és beüzemelésébe”, az utolsó hét résztvevői pedig a „Napkollektor-rendszer kiépítése,
üzembehelyezése és karbantartása” megnevezésű kurzusokat végezték el a projektnek
köszönhetően. Az oktatók elmondták, hogy a tanulók mindegyike és a szüleik is nagyon
hasznosnak és értékesnek ítélték meg a gyakorlati heteket. Gelencsér Géza megköszönte a BFI
közreműködését a magas színvonalú gyakorlati hetek szervezésben.
Gelencsér Géza összefoglalta, hogy a projekt eredményeit bemutató Záró konferencián
szakközépiskolai oktatók, gyakorlati munkavezetők, gyakorlati lehetőséget kínáló vállalkozások
képviselői, módszertani szakértők, a TÖOSZ képviselői és polgármesterei, valamint a Koppányvölgy
Natúrpark településeinek polgármesterei vettek részt. A rendezvénynek pozitív visszhangja van.
A partnertalálkozó további részében az együttműködési koncepció részletes szövegének
megvitatása történt meg. A BFI és a KKI képviselői ismertették, hogy intézményeik milyen
formában tudnák elképzelni a munka folytatását, különböző alternatívák, „projektötleteket” gyűltek
össze. A partnerség minden tagja valamilyen formában a jövőben is szeretné folytatni az
együttműködést. A Völgy Hangja Egyesület, a BFI és a KKI is jónak látná egy a SZEMESZ projekt
eredményeire ráépülő következő ERASMUS KA2 projekt előkészítését, összeállítását majd
benyújtását. A résztvevők elképzelhetőnek látják más típusú pályázati források keresését is eltérő
témájú közös együttműködési programok jövőbeni megvalósítására.
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