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BEMUTATÓ



MI A FORD KARRIERPROGRAM

• Háttér: a szerelői szakma néhány éve hiányszakmává vált. Nincs elég szerelő a szervizekben, a
hiány megérződik a kapacitásban, a márkakereskedők 2 hetes előjegyzéssel tudnak dolgozni.

• Miért alakult ki a helyzet?

i. Gazdasági válság - szakma beszűkült

ii. A szakképzett szerelők külföldön vállalnak munkát

iii. Magyaro. képzési struktúra - kevés képzés, kevés jelentkező

iv. A pályaelhagyók száma magas

A Ford több lépésben kíván erre megoldást találni és talán az egyik legérdemlegesebb az
utánpótlás/diákok támogatása, hogy megszeressék a szakmát, kapjanak egy pályaképet és igazi
gyakorlati példákon tanulhassanak.

• Karrierprogram missziója: megkedveltessük az autószerelői szakmát azokkal,

akik a képzésben vannak



MIT NYÚJTUNK A DIÁKOKNAK?

 E-learning

• 17 kurzus a korszerű alkalmazott járműtechnika alapjaihoz, záróvizsgával, a Ford Mesterszerelő
képzéshez illeszkedő és elfogadott tematikával.

• A sikeres vizsgákat tett diákoknak oklevelet küldünk.

• Tanároknak is elérhető, így nyomon követhető, hogy a diákok éppen hol tartanak

Elérhető: http://ford.wundermandev.hu/karrierprogram/hu_HUN/

 Kihelyezett tanórák

• Szentendrei oktatóközpontunkban, vagy a helyi márkaszervizben aktuális technológia
bemutatása gyakorlati példákkal.

• Témakörök: dízel technológia/DPF, vezetéstámogató rendszerek, összkerékhajtás, autonóm
járművek

Nyílt nap

• Az oktatási intézmény területén szakmai bemutató 
a korszerű Ford technológiákról: automata parkolás, 
ütközés megelőző rendszer, hibrid technológia, 
infotainment. (Demo jármű, oktató, mérnök)

http://ford.wundermandev.hu/karrierprogram/hu_HUN/


MIT NYÚJTUNK A DIÁKOKNAK?

 Komponensek

• Korszerű Ford komponensek (motor, sebességváltó, hajtások) biztosítása a szakképző
intézmény részére. A rendelkezésre bocsájtott szerelési technológia bemutatásával alkalmas
napjaink vezető technológiájainak megismerésére.

 Kihelyezett tanórák

• Szentendrei oktatóközpontunkban, vagy a helyi márkaszervizben aktuális technológia
bemutatása gyakorlati példákkal.

• Témakörök: dízel technológia/DPF, vezetéstámogató rendszerek, összkerékhajtás, autonóm
járművek

Diagnosztikai módszerek

• A Fordnál alkalmazott „Vezetett tünetalapú 
hibakeresés” módszerével, gyors, nagy 
biztonságú diagnosztika végezhető. A 
demonstrációs járművön preparált hiba 
megkeresése, megtalálása minden tanuló 
számára sikerélmény. ETIS, IDS, SBD



MIT NYÚJTUNK AZ INTÉZMÉNYEK ÉS DIÁKOKNAK?

 Tanár kollégák továbbképzése

• Szentendrei oktatóközpontunkban emelt szintű képzéseken tudjuk megosztani az elméleti és
gyakorlati tapasztástalanainkat, elsősorban a Ford technológiára alapozva. Mind a jelenlegi,
mind a jövőbemutató technológiák megismerésére mód nyílik a diagnosztika és javítás mellett.
Mechanikus és elektronikus rendszereket bemutatva, komplett járművek is rendelkezésre
állnak az aktuális technológia megismeréséhez.

 Tanulmányi versenyek és események

• Az FKKE által rendezett tanulmányi versenyen. A legjobb szerelő tanoncok mérhetik össze
tudásukat értékes nyereményekért. Az első három helyezett automatikusan felvételt nyerhet a
helyi márkaszervizbe nyári szakmai gyakorlatra.



KIHELYEZETT TANÓRÁK

 Aktuális technológiák bemutatása gyakorlatias környezetben

 Helyszín biztosítása
• Szentendrei oktatóközpontunkban
• helyi Ford márkaszervizben

 Tanmenetbe illeszkedő témakörök akár Ford műszaki oktatók vezetésével

 Témakörök: dízel technológia/DPF, vezetéstámogató rendszerek, összkerékhajtás, autonóm
járművek

 Évente 2-3 kihelyezett tanóra

 Emlékezetesebb tanóra hiteles környezetben

Motiválóan hat a diákok teljesítményére



NYÍLT NAP

 Az oktatási intézmény területén szakmai bemutató a korszerű Ford technológiákról:
• automata parkolás,
• ütközés megelőző rendszer,
• hibrid technológia,
• infotainment (Demo jármű, oktató, mérnök)

 További szakmai eseményeken történő megjelenés
• Helyi szakmai események
• AOE események
• Pályaválasztási nap
• Diák nap

 Előzetes ismeretszerzés után a technológiák bemutatása, kipróbálása

 Jogosítvánnyal rendelkező tanulóknak kínált tesztvezetési lehetőség (oktatóval)

 Évente két alkalommal megrendezve



KOMPONENSEK

 Korszerű Ford komponensek biztosítása:
• motor,
• sebességváltó,
• hajtások

 Rendelkezésre bocsátott szerelési technológia bemutatása

 Részletes működési és szerelési útmutató a komponensekhez

Megismerhetővé válik a célszerszámok és diagnosztikai eszközök módszertana és fontossága

 A normaidők használatával a hatékony és gazdaságos munkavégzésbe nyerhetnek betekintést a
diákok

 A Ford gondoskodik a komponensek logisztikájáról



DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK

 A Fordnál alkalmazott „Vezetett tünetalapú hibakeresés” módszerével, gyors, nagy biztonságú
diagnosztika végezhető

 Korszerű hibakeresés a gyakorlatban

Diagnosztikai eszközök bemutatása és biztosítása a helyszínen

 A demonstrációs járművön preparált hiba megkeresése és megtalálása
• ETIS, IDS, SBD Fordos rendszerek megismerése

 A korszerű diagnosztikai eszközökkel történő munka egy magasabb szintre emeli a munkavégzést és
a szerelő szakmát

 Évente egy alkalommal a Ford Hotline mérnökök vezetésével



TANÁR KOLLÉGÁK TOVÁBBKÉPZÉSE

Workshop keretein belül osztjuk meg elméleti és gyakorlati tapasztástalanainkat, elsősorban a Ford
technológiára alapozva

 Helyszíne: Magasan felszerelt szentendrei oktatóközpontunk

Mind a jelenlegi, mind a jövőbemutató technológiák megismerésére mód nyílik a diagnosztika és
javítás mellett.

 Bemutatjuk a Ford mechanikus és elektronikus rendszereit; komplett járművek is rendelkezésre
állnak az aktuális technológia megismeréséhez.

 Évente két alkalommal biztosítjuk a Workshop megrendezését



TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS ESEMÉNYEK

 FKKE által rendezett tanulmányi versenyen, ahol az ifjú titánok a gyakorlatban is számot adhatnak
tudásukról és megmérettethetik magukat diák társaikkal

 Életkoruknak megfelelő szintű feladatok összeállítása

 A legjobb szerelő tanoncok mérhetik össze tudásukat értékes nyereményekért.

 Az első három helyezett automatikusan felvételt nyerhet a helyi márkaszervizbe nyári szakmai
gyakorlatra.

 A verseny során is bővül a diákok tudása és az ott megszerzett tapasztalatokat a későbbiek során is
kamatoztathatja

 A verseny élménye és hangulata motiválóan hat a diákokra, nyitottabbá válnak az új módszerek és
technológiák alkalmazására

 Évi egy országos verseny megszervezése



• Dunaújváros - Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

https://www.feol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/dunaujvarosi-szakkepzesi-centrum-ford-
dunaujvaros-2094723/

http://www.dunaujvarosiszc.hu/hirek/2017/09/ford_karrierprogram_a_dunaferr_iskolaban

• Debrecen - Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola

• Túrkeve - Karcagi SZC Ványai Abrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma

• Veszprém - Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakiskolája

• Nyíregyháza - Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium

• Kaposvár - Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 2017

https://www.feol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/dunaujvarosi-szakkepzesi-centrum-ford-dunaujvaros-2094723/
http://www.dunaujvarosiszc.hu/hirek/2017/09/ford_karrierprogram_a_dunaferr_iskolaban


KÉPEK



ELÉRHETŐSÉG

Erki Eszter
Ford szerviz- és ügyfélszolgálati marketing csoportvezető
Mobil: +36 30 483 35 32 | 
E-mail: eerki@ford.com

Ágó Béla
Ford ügyfélszolgálati és műszaki vezető
E-mail: agobela@ford.com
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