Villanyszerelő képesítést szereztek

Tizenhatan kaptak villanyszerelő szakmunkás képesítést 2012. július 24-én a Vízműnél.

Azok a dolgozók vettek részt a képzésen, akik mindennapi munkájuk során kapcsolatba kerülhetnek
az elektromos árammal: vízvezeték szerelők, gépészek, diszpécserek, mérnökök. A cég vezetése
szükségesnek tartotta az OKJ oklevelet adó tanfolyam elvégzését, hiszen ezzel a munkavégzés
hatékonysága jelentősen növelhető. Az elmúlt ősszel megtaláltuk azt a képzési formát, ami megfelelt
az elképzelésünknek. A Korszak Szakközépiskola 600 órás tanfolyamára neveztük be tizenhat
dolgozónkat, ahol elméleti és gyakorlati ismeretekre tehettek szert. A beiskolázott korosztály vegyes
képet mutatott, hiszen fontos az egész életen át tartó tanulás, és a munka minél magasabb szinten
történő elvégzése.

A vizsgabizottság előtt

A feladatok nem könnyűek

Akkor még nem tudták a villanyszerelő-jelöltek, hogy milyen kemény munka vár rájuk. Hosszú
hónapokon keresztül minden csütörtökön reggel szervezetten utazott a „csapat” Ajkára az iskolába,
ahol 7-8 óra tanítás várt rájuk. Senki nem hiányozott az iskolai napokról, a munkaidőt az
iskolapadban töltötték. A tanfolyamra benevezett kollégák helyettesítése nagy erőfeszítést okozott
az itthon maradt kollégáknak is, hiszen szolgáltatásunkat zavartalanul kellett fenntartani ez alatt az
idő alatt is.

A szorgalmas iskolába járás, a pedagógusok odaadó munkája, a „tanulók” folyamatos készülése
meghozta a gyümölcsét. A két héttel ezelőtt kezdődő vizsgasorozat ma a szóbeli elméleti vizsgával
lezárult. A szóbeli vizsgát két hete egy elméleti írásbeli, egy hete pedig egy-egy gyakorlati vizsga
előzte meg.

A fiatalok is „győzködnek” a válaszadással

Egy kis vizsgahangulat

Az újdonsült villanyszerelők nagy büszkeséggel vallják, hogy most már bátrabban nyúlnak majd az
elektromos berendezésekhez. A további feladat az lesz, hogy a gyakorlatot, a jártasságot
megszerezzék a mindennapi munkában, amihez jó alapokat kaptak a tanfolyam során.
A tanfolyami oktató gárda elismeréssel nyilatkozott a csapatról, ami a hozzáállást, az érdeklődést, a
szorgalmas készülést illeti. Ez meglátszik az oklevelek minősítésén is. Az utolsó vizsgát követően a
Vízmű vezérigazgatója ünnepélyes keretek között köszöntötte a sikeresen vizsgázó dolgozókat,
gratulált a kitartó tanuláshoz és megköszönte az oktatók lelkiismeretes munkáját.

Oktatók és diákjaik a vizsga sikerét nyugtázzák

Reméljük lesz még lehetőség hasonló hasznos képzésre a közeljövőben.

Pápa, 2012. július 24.
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