Szakmák éjszakája programok
2019. április 12.
1.

Ünnepélyes megnyitó.

Az Igazgatónő köszöntője után ismerteti a "Szakmák
Éjszakája" iskolai programjainkat a tornateremben.
Ezt követően:
a Prestige Tse Ács, Ászár, Komárom Soul Dance
tánccsoport bemutatója.
Porondon tanár - diák együtt! Musical összeállítás
Varga Evelin tanárnő és Szabó Dávid 12. évfolyamos
diák előadásában. A háttérben az iskolai hipp-hopp
csoport táncol. Közben Falu Aida 9/B oszt. tanuló
hipp-hopp stílusú táncbemutatót tart.

2.

Iskolabejárás, megmutatjuk szakmabemutatóink helyszíneit.

Az érdeklődők körbevezetésével iskolánk rövid bemutatása és szakmáink bemutató helyszíneinek felkeresése. Ezután az egyes helyszíneken elindul a
program a szakmafelelősök szakmaismertetésével,
vezetésével.

3.

Ágazati, szakmai bemutatók! 1.
A Sport ágazat bemutatása sportedző
(a sportág megjelölésével) szakmai kimenettel a tornateremben.

4.

Ismerj meg új sportokat! Te melyiket választanád?

-

Lidák Luca 9/B oszt. tanuló Fit-Kid táncbemutatója.

-

Ritmikus sportgimnasztika bemutató Varga
Evelin és Harmati Kamilla 9. évf., tanulókkal

-

Korfball bemutató a kosárpályán Csonka Tamás tanár úr vezetésével

-

Akrobatikus BMX bemutató: Vürtz Tamás
akrobatikus ügyességi száma a kosár pályán.

-

Alakformáló aerobic mindenkinek Bencsics
Andrea tanárnővel.

5.

Éjszakai futás

Éjszakai futás a Laktanya-közben. A futás indítása rajt - a teniszpálya mellől dr. Ágh Eleonóra tanárnő
vezetésével. Használható eszközök: fejlámpa, elemlámpa, láthatósági mellény.

6.

Ágazati, szakmai bemutatók! 2.
A Közlekedés, szállítmányozás és logisz- Mi a logisztika? Egy, a mindennapi tevékenységünktika ágazat bemutatása logisztikai és
höz elengedhetetlen folyamatok összessége, vagy
szállítmányozási ügyintéző szakmai kicsak egy divatos szó?
menettel
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7.

Mindenki másképp csinálja!
Próbáld ki ügyességedet egységrakomány-képzés és mozgatás során!

Egy békára elhelyezett raklapra kell adott mennyiségű és méretű dobozt elhelyezni időre úgy, hogy a
helykihasználás a lehető legoptimálisabb legyen!
Ezt követően átmozgatni A helyről B-be, majd vissza
B-ből A-ba és lepakolni. Rögzítés spaniferrel!

8.

Dobozhajtogató verseny!

Előre megadott elemekből dobozok hajtogatása
időre. A legügyesebb jutalomban részesül.

9.

A vonalkódok rejtelmei!
Vonalkód, ellenőrzőszám-fejtő verseny.

A jelentkezőknek a vonalkód és az ellenőrző szám
megismertetése, rövid magyarázata után meg kell
állapítaniuk, hogy a megadott hét vonalkód közül
melyik a hamis. A leggyorsabb kódfejtők jutalomban részesülnek.

10.

Most játszva tanulhatsz! Interaktív teszt Ismerd fel a piktogramokat! Teszteld a tudásod! Vaa logisztika témaköréből.
jon hány logisztikával kapcsolatos szimbólumot, piktogramot ismersz fel (interaktív teszt)? A legjobb
megfejtők jutalomban részesülnek

11.

Ágazati, szakmai bemutatók! 3.
Az Ügyvitel ágazat bemutatása irodai
titkár szakmai kimenettel

12.

Minden képzeletet felülmúl! Milyen a
jövő irodája?

13.

Tanulj meg most gépírni! Ki tud a leggyorsabban gépelni? Interaktív online
gépírás játékok.

14.

A „titkosírás” rejtelmei.
Bemutató és prezentáció.

Milyen feladatokat végez egy irodai titkár? Titkári foglalkozást bemutató pályaismertető film levetítése.
Előadás prezentáció formájában. A jövő irodájának
bemutatása. Office Pad, ultramobil munkahely,
walkstation, irodai karmester, globus munkaasztal,
a jövő irodájának irodabútorai, munkaeszközei.
A.) Tanulj meg gépírni! (interaktív online gépírás játék) Pókos gépírás játék általános iskolásoknak, középiskolásoknak aranyat lehet nyerni
az Olimpián, felnőtteknek Key Krusher program
segítségével gyorsasági gépírás játék.
B.) Ki tud a leggyorsabban gépelni? (online gépírás játék) Üsd le azokat a billentyűket, amelyek
megjelennek a képernyőn! Légy gyors, mert a
betűk hamar eltűnnek!
C.) Speed: Írógép, kontra számítógépes gépelés,
illetve sms.
Gépelés: bemutató profi tanulók által.
Gyorsasági verseny a három területen.
A legügyesebbek jutalmat kapnak
A gyorsírás történetének ismertetése. Betekintés a
gyorsírás rendszerébe, jelrendszere. Bemutatjuk a
gyorsírás előnyeit, hogyan tudsz ezáltal gyorsan
jegyzetelni
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15.

Ágazati, szakmai bemutatók! 4.
A Pedagógia ágazat bemutatása pedagógiai és családsegítő munkatárs szakmai kimenettel

16.

Gyermekkorunk színhelyei, óvoda, isA szakma ismertetése, helyszínek bemutatása:
kola. Szakmaismertetés kötetlen beszél- iskola, óvoda, családsegítő központ.
getéssel.
Filmvetítés az óvodai élet, iskolai élet eseményeiről.
Ezt követően kötetlen beszélgetés.

17.

Alkoss kedvedre! Kézműves foglalkozás
a szakmához kapcsolódóan, játékkészítés.

18.

Ismerd meg önmagad!
Önismereti játék, önismereti teszt.

19.

Szakmaismertetés. Középpontban a csa- A családsegítő feladatai. Szociális érzékenység - érlád! - segíthetünk?
zékenyítés.

20.

Ágazati, szakmai bemutatók! 5.
Az Egészségügy ágazat bemutatása gyakorló csecsemő és gyermekápoló szakmai kimenettel.
Bemutatkozik a gyakorló mentőápoló
Mentő bemutatása.
szakma.

21.

Legyen hivatásod az életmentés, segítés!
Segíts! Ismerd meg hogyan tudsz!

22.

Fontos tudni!
A normális vérnyomás, vércukor szint
paraméterei.

Célkeresztben az általános iskolák, cégek!

Kézműves foglalkozás keretében különböző technikák, anyagok felhasználásával játékok, ajándékok
készítése, díszítése foglalkozás vezető segítségével.
A foglalkozásokhoz anyagot biztosítunk.
1. Rajzos önismereti teszt – majd játékos
elemzés gyerekeknek
2. Rajzos önismereti teszt – majd játékos
elemzés felnőtteknek

Életmentő gyakorlatok bemutatása, kipróbálása
próbababán. Defibrillátor bemutatása.

Az eszközök bemutatása, megismerése.
Vérnyomás, vércukor-szint mérés mentőápoló tanulóink közreműködésével

Vendégek fogadása.
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