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Gépész munkaközösség
Tisztelt Rácz László!
2011. december 16.-án találkoztunk az Épületgépész Szövetség által szervezett
konferencián. A konferencia végén egy jegyzetcsomagot adott át, és arra kért
bennünket, hogy jelezzünk vissza a könyvekkel kapcsolatban.
A 6 db jegyzetet áttekintette munkaközösségünk és észrevételeinket szeretnénk
jelezni.
A korábban használt, modulképzéshez írt tankönyvek nem igazán nyerték el
tetszésünket. A könyvek erős korrigálással voltak használhatóak. Illeszkedtek a
Központi Programokhoz és az SZVK-hoz, de minden esetben ki kellett egészíteni a
tankönyvek anyagát. Ezért is örültünk annak, hogy az Ön által szerkesztett
jegyzetekhez hozzájuthattunk.
Az első három könyv nagyon jól összefoglalja az épületgépészeti alapismereteket, a
második három könyv pedig a speciális szakmai ismereteket jeleníti meg
tökéletesen. A könyvek a korszerű szakmai ismereteket tartalmazzák, ami a régebbi
könyvekről nem igazán volt elmondható. Örülünk a sok ábrának és rajznak, mert az
érthetőséget nagyban elősegítik. A rajzokat és a képeket vetítés formájában is
használjuk (Írásvetítő, projektor), megkönnyítik a tanórai munkánkat.
A speciális szakmai könyvek közül a Gázosoknak készült könyvről tudunk érdemben
nyilatkozni, mert hűtős, klímás, légtechnikás szakmákat nem oktatunk. A gázosoknak
készült könyv illeszkedik a GMBSZ-hez, amit a régebbi tankönyveknél nem
mondhattunk el. Korszerű szakmai ismereteket tartalmaz, amely most már a
tanulóknak is elérhető. A könyvet én már a második félévtől használom a tanítási
gyakorlatomban, az ábrákból fóliákat készítettem, amelyeket kivetítek a gyerekeknek.
Nagyon várjuk, a februárra igért könyveket, ezek közül is a vízellátással és a
fűtéstechnikával foglalkozó könyveket!
Szeretnénk arra megkérni, hogy a következőkben megjelenő további jegyzetekből
két példányt küldjön, mert a munkaközösségünkben nagy az érdeklődés a jegyzetek
iránt!
Segítségét és munkáját ezúton szeretnénk megköszönni!
Debrecen, 2012. január 09.
Tisztelettel: Szabó Zoltán
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Rácz László tanár úr!
Kedves Laci!

Örömömre szolgált az Épületgépészeti csővezetékek szerelése c.
jegyzeted áttekintése, ami formailag, tartalmilag igényes, szép munka.
A teljesség igénye nélkül a mellékletben leírtam egy néhány kiegészítő
megjegyzést melyet ha lehet vegyél figyelembe a végleges kiadásban.

Üdvözlettel: Lődy Elemér
Tanműhely tanmuhely@szily.hu

