Projekt címe:
Európai lepárlás-technológiai tanulásfejlesztés
European development of distillation technology learning
EUDISTYL
Az Európai lepárlás-technológiai tanulásfejlesztés (European development of distillation technology
learning – EUDISTYL) projekt célja egy magas színvonalú, átfogó tananyag kialakítása nemzetközi
együttműködésben, amelyben egyesíthető a hazai és osztrák készülék gyártási és lepárlási szaktudás,
az osztrák fél műszaki képzési kompetenciái, valamint a szlovén vegyészeti szaktudás, amely az
alapanyag és a termék minősítésben nélkülözhetetlen. A tananyag egy átfogó tankönyvet, egy a
műszaki szakismereteket tartalmazó segédletet és mindezek e-tananyag formában való létrehozását
tartalmazza majd, egy a korábbi projektekben már bevált szakmai szószedettel kiegészítve.
A projekt célcsoportját a három együttműködő ország releváns szakképzési területein (kertészet,
szőlészet, borászat, vendéglátás, gépészet-épületgépészet, vegyészet) tanuló és tanulni kívánó diákok
és a kapcsolódó oktatók jelentik. A célcsoport másik részét a szabályozás változásaiból adódóan, a
téma felnőttképzési formái iránt egyre nagyobb számban érdeklődők jelentik.
A projekt a partnerek szakmai és térségi adottságaira, valamint az együttműködést, mobilitási elemek
megvalósítását lehetővé tevő földrajzi közelségre alapozva egyedülálló nemzetközi tananyagot és
együttműködést képes létrehozni.
A projekt során a következő 5 db szellemi termék készül el:






lepárlás technológiája tankönyv;
lepárló berendezések típusai, installációja, karbantartása és javítása oktatási segédanyag;
e-tananyag a gyakorlati képzéshez;
műhely felszerelési terv eszköz és felszerelés jegyzékkel;
háromnyelvű szakmai szószedet.

A 2 db multiplikációs rendezvény valósul meg:



Szakmai konferencia;
Záró konferencia.

A 3 db tanulási, képzési tevékenység valósul meg:




a résztvevő tanárok rövidtávú képzése Ausztriában;
diákok rövidtávú kísérleti gyakorlati képzése kombinált tanulási elemekkel Ausztriában;
diákok rövidtávú kísérleti gyakorlati képzése kombinált tanulási elemekkel Szlovéniában.

EUDISTYL PARTNERSÉG:
Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület (HU – Somogydöröcske):
A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület a mindenkori kormányzattól független helyi
fejlesztési szervezetként 16 éve, 2004-ben alakult és működik Külső-Somogyban. Eredeti küldetése,
hogy a gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkező, de elmaradott, elszegényedett és erősen
fogyó népességű térségben fenntartható gazdasági, társadalmi és környezetgazdálkodási rendszerek
kialakulását segítse. Tagsága 30-40 fő körül alakult, tagjai helyi aktivisták, értelmiségiek.
A Völgy Hangja Egyesület több, sikeres kapcsolódó képzésfejlesztési projektet valósított meg
(Leonardo Transfer of Innovation Programme – megújuló energetikai szaktechnikus és felnőttképzési
tananyagok létrehozása; ERASMUS+ KA2 SZEMESZ – megújuló energia technológiák gyakorlati képzési
anyagai), amelyekben kulcspartnere a Berufsförderungsinstitut Burgenland volt, majd ehhez sikeresen
csatlakozott a Lendvai Kétnyelvű Középiskola. A partnerekkel végzett többéves együttműködés során
tártuk fel a jelen együttműködés potenciálját.
A szervezetünk eddigi tevékenységéből is látható, hogy a helyi fejlesztési munkában nagy jelentőséget
tulajdonít a képzésnek és szemléletformálásnak. Ennek megfelelően szinte minden helyi, ill. térségi
fejlesztés előkészítésében (felkészítés, motiváció) és megvalósításában alkalmaz oktatási elemeket.
Siófoki Szakképzési Centrum (HU – Siófok):
A Siófoki Szakképzési Centrum 2015. július 1-én alakult meg, mint a Nemzetgazdasági Minisztérium
fenntartása alatt, önállóan gazdálkodó, többcélú köznevelési intézmény. A Centrum jogelődje a
Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ volt, mely egy még nagyobb integrált intézményként
fogta össze a megye 9 szakképző iskoláját Siófoktól Barcsig. A Centrum célja a munkaerőpiaci
igényekhez igazodó képzési szerkezet kialakítása; a regionális gazdasági- vállalkozói környezetbe való
beépülés, annak szerves részévé válás.
A Siófoki Szakképzési Centrumhoz tartozó középiskolák profiljaiból a vendéglátóipari, a szőlész-borász
és az épületgépészeti szaktudás integrálható, ezen kívül jelentős körülmény, hogy a centrum képes
bevonni az eddigi hazai felnőttképzési törekvésekben élenjáró, a hazai lepárlásban (főzdék építése,
beüzemelése, működtetése, saját előállítás, nemzetközi termék minőség elismerések) meghatározó
helyi vállalkozót.
Berufsförderungsinstitut Burgenland (A – Oberwart)
A BFI Ausztria legnagyobb szakképző intézete, tulajdonosa a Munkaügyi Kamara és az Osztrák
Szakszervezetek Szövetsége. Tevékenysége a folyamatos szakképzési oktatásra, szakmunkás képzésre
és a munkanélküliek, vagy munkanélküliséggel veszélyeztetettek számára kialakított képzési és
gyakorlati konstrukciók működtetésére irányul.
Ausztriában hagyományosan magas fokú a lepárlás technológiai színvonala, berendezések gyártásával
foglalkozó cégek is működnek. Az osztrák partner kiemelkedő színvonalú szakképzési kompetenciákkal

rendelkezik a lepárlás technológia kapcsolódó műszaki területein (fémmegmunkálás, nyomás alatti
folyadék és gáz rendszerek, hőcserélők, hűtők, szivattyúk, vezérlőrendszerek, stb.).
Kétnyelvű Középiskola Lendva (SLO – Lendva):
A lendvai Kétnyelvű Középiskola egy olyan intézmény, amely szorosan kapcsolódik a környezetéhez és
annak multikulturális hagyományaihoz. A kétnyelvű középiskola egy egyedülálló iskola, hiszen benne
szakképzett oktatók nevelik és tanítják a fiatal szlovén, magyar és egyéb nemzetiségű diákokat, akik a
kétnyelvű modellben nemcsak a két nyelvet, hanem toleranciát, a másság elfogadását tanulják meg,
valamint a helyi és a tágabb környezetbe való beilleszkedést is. A kétnyelvűség olyan érték, amely
előnyt biztosít más iskolákkal szemben.
A szlovéniai partner térségében szintén jelentős hagyományai vannak az alapanyag termesztésnek és
a lepárlásnak, emellett az iskola magas színvonalú vegyésztechnikusi képzéssel rendelkezik.

