Izobraževanje profesorjev v poučevalnih središčih /
Oktatók képzése oktatási központokban
Center za poklicno usposabljanje Zalaegerszeg je 28. februarja in 27. marca 2019 organizirala tri
izobraževanja profesorjev v poučevalnih središčih. Pri vsakem izobraževanju profesorjev je
sodelovalo 17 oseb. Dne 27. marca 2019 so v Budimpešti obiskali podjetje Bosch Rexroth Ktf, ki je
svetovno znan strokovnjak za tehnologijo pogonov in krmiljenja ter vodilni predstavnik industrije 4.0.
Profesorji so med obiskom pridobil dragocene izkušnje o pomembnosti robotike in naprednem,
inovativnem razvoju. 28. februarja 2019 pa so si profesorji ogledali Wienerberger in Hotel Actor. Med
ogledom tovarne Wienerberger Zrt v Solymár-u so bili udeleženci seznanjeni s tehnologijo od
priprave do pakiranja in ogledali pa so si tudi laboratorij. V Actor Hotelu Budapest **** so imeli
udeleženci prenos dobre prakse, spoznali so učinkovito upravljanje, osredotočeno na gosta in
uveljavitev delovnih izkušenj osebja. Posodobljene informacije so lahko v veliko pomoč pri
izobraževalnem procesu za posodobitev učnega načrta. Na splošno so se profesorji na ta strokovni
dan seznanili z obilico novih in dobrih praks, ki jih bodo lahko pri vsakodnevnem delu delili z dijaki. /
A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 2019. február 28-án és március 27-én három »oktatók képzése
oktatási központokban« elnevezésű rendezvényet szervezett az oktatók számára. Minegyik képzésen
17 fő vett részt. 2019 március 27-én a Bosch Rexroth Kft. látogaták meg, Budapesten, amely
világviszomylatban is elismert hajtás-és vezérléstechnikai szakértő, valamint az Ipar 4.0 zászlóvivője.
A látogatás, során az oktatók újabb értékes tapasztalatot szereztek, ahol a fejlett újító, innovatív
fejlesztés mellett a robotika fontosságáról is meggyőződhettek. 2019 február 28-án a Wienerbergert
és Actor Hotel-be látogatak az oktatók. A Wienerberger Zrt. Solymár gyáregység bejárása során
körbevezették a résztvevőket a technológián az előkészítéstől a csomagolásig, illetve a laborba is
betekintést nyerhettek. Az Actor Hotel Budapest****-en a jó gyakorlatok hasznosítása, a hatékony,
vendégközpontú menedzsment és a személyzet munkatapasztalatainak felhasználását ismerhették
meg a gyakorlatban a résztvevők. Összességében az oktatók rengeteg új és jó gyakorlattal
ismerkedhettek meg a szakmai napon, amelyeket megoszthatnak a diákokkal a mindennapi oktatás
során.

