Kaposvári Szakképzési Centrum
Európai Szakképzési Hét
2017. november 20-24.
Programok
Program megnevezése

Szakképzési Nap

Program rövid leírása

Az iskolai szakképzés interaktív bemutatása az érdeklődő diákoknak.

Dátum:

2017.11.22.
8.00 - 15.00

Program helyszíne

Bevont vállalkozások neve

A bevont vállalkozás részvételének formája

Kaposvári SZC Lamping József Műszaki
Gyugyi Tamás Faipari Kft, Lamello Kft, Reklámanyag, személyes jelenlét, céges
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
TAMI-SZER Kft, Horgas Tető Kft.
előadás, termék bemutató
(7400 Kaposvár, Cseri út 6.)

A bajor gasztronómia: ételek, italok megismerése, interaktív alkotóműhelyek a szakács, pincér, cukrász szakmákban
gyakorlati oktatók, tanulók és általános iskolás diákok bevonásával, a gyakorlati képzőhelyek részvételével, segítségével.
Pályaválasztási nyílt nap: "A Kóstolók, saját készítésű falatkák, bajor kolbász töltése, bajor édes párnácska készítése, Feketeerdő koktél
2017.11.22.
bajor gasztronómia"
(alkoholmentes) kóstolása. Élő munka keretében tükörfelszolgálásban alsó-német, illetve angol nyelven felszolgálás. Alsó9.00 - 14.00
jegyében
német (tájnyelvi) - német, illetve magyar jövevényszavak kvíz-játék. Kettő volt tanulónk bemutatója, beszámolója, akik a
szakmájukban elismertek, híresek lettek: "Innen indultunk-ide tartunk" címmel. Az érdeklődő diákok a természetismeret
rejtelmeibe kapnak bepillantást.

Akác Tanvendéglő (Kadarkút Kossuth L.
utca 1.),
NV Közétkeztető Kft, Akác Vendéglő,
Kaposvári SZC Jálics Ernő
Európa Pék Kft, Két Tibor Kft, Hotel
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Solar, D Back Kft.
Szakiskolája
(Kadarkút Fő utca 1.)

A program a pályaválasztás előtt álló általános iskolai korosztály (7-8. osztály) számára nyújt lehetőséget az
intézményben zajló szakképzések megismerésére interaktív tevékenységeken keresztül. A műszaki szakterületeken a
tanulók meglátogatják a tanműhelyeket, ahol tanulóink segítségével kipróbálhatják a szakmákra jellemző szerszámokat,
A szakképzés lehetőségei az
gépeket, mérőeszközöket. A program során a tanulók is készíthetnek munkadarabokat, amelyekkel meglephetik
Eötvösben
családtagjaikat (pl. sütemény kiszúró, ördöglakat).
A rendészeti munka jellemzőit a tanulók egy játékos vetélkedő (Eötvös hadnagy nyomoz) formájában ismerhetik meg. A
sport ágazat után érdeklődő tanulók számára bemutatókat, versenyeket és fizikai állapotfelmérést szervezünk.

2017.11.23.
8.00 - 17.00

Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
(7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca
17.)

Gyakorlatközpontú programokkal népszerűsítjük a szakképzést, hogy a szülők és a tanulók megismerjék iskolánk
kínálatát, erősségeit

2017.11.23.
9.00 - 13.00

Kaposvári SZC Széchenyi István
Slendy Tanműhely Sütőipari Kft,
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Kapos Hotel étterem szakácsa bemutatót tart
Somogyi Korona Zrt, Tesco Globál Zrt,
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
/zöldségszobrászat/
Bárány Fogadó Kft.
(Kaposvár, Rippl Rónai u. 15.)

Logisztika másképpen- Leendő logisztikai és szállítmányozási ügyintézőknek játékos módon megtervezett ismeretek a
szakmáról. Tőzsdejátékok - Hogyan lehet eligazodni a gazdaság és a pénz világában? Mit kell tudni egy jó közgazdásznak?
Játékos vetélkedő leendő kilencedikeseknek, a közgazdasági szakmacsoport rövid bemutatásával egybekötve. Túl a
játékon - Játékos LEGO robot bemutató programozással egybekötve. KODU - egy könnyen elsajátítható
alkalmazáskészítő bemutatása, saját játék készítése. Micro:bit programozása.

2017.11.23.
9.00 - 13.00

Áramkörök építése, hegesztés kipróbálása, feliratkészítés gépi- és kézi hímzéssel, önvédelmi bemutató, különböző
fegyvertípusok bemutatása, kipróbálása, mezőgazdasági gépek bemutatása.

2017.11.21.
8.00 - 14.00

"Mesterségünk címere"
Interaktív foglalkoztató a
Széchenyiben

"Túl a játék határain”

Szakmák napja

Véresen komoly!
Babázzunk!
"Megmentesz? Tehetsz
értem!"

A demons termekben található élethű babákon ki lehet próbálni többek között a fürdetést, a pelenkázást, az öltöztetést,
a lázmérést. Ezen felül betekintést nyerhetnek a gyermek szakápolástan teendőinek sorába.
Az iskola diákjai és oktatója segítségével a menteni igyekvők megismerkedhetnek az elsősegélynyújtás, újraélesztés
alapjaival. Betekintést nyerhetnek a háztartási balesetek ellátásába. A sebimitációs készlet segítségével kipróbálhatják,
milyen sebesültnek lenni.
A betegápolás korszerű eszközeinek (funkcionális betegágy, betegemelő, EKG készülék) bemutatása, kipróbálása.

Múlnak a gyermekévek!

Az öregségi szimulátor kipróbálása a látogatás időtartama alatt, ezzel is érzékenyítve a tanulókat az idős kor jellegzetes
élettani elváltozásaival kapcsolatban, majd a tapasztalatok megosztása a tanulótársakkal.

Érzékenyítés

Az egészségügyi pályák sokszínű és szerteágazó világának megismertetése. A képzési szerkezet bemutatása a képzések
egymásra épülését szimbólizáló fa segítségével. Beszélgetés a hivatás szépségeiről és elkötelezettség fontosságáról.

OTP Bank Zrt.

Bankszámlanyitással kapcsolatos teendő
bemutatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Ügyfélkapu nyitás bemutatása az
érdeklődőknek

Kaposvári SZC Rudnay Gyula
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Böttcher Hungária Zrt, Pintér
Kollégiuma
Mezőgazdasági Zrt.
(Tab, Virág u. 12-14.)
Üzemlátogatás: Bábonymegyer

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges gyakorlati helyszínek, a kórház felépítésének, az elhelyezkedési
lehetőségeknek a bemutatása a kórház munkatársainak segítségével. Látogatás a sürgősségi osztályon.

2017.11.22.
8.00 - 13.00

üzemlátogatás;
bemutatkozás

Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János
Egészségügyi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
(7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/D.)

Magyar Egészségügyi Szakdolgozó
Kamara Somogy megyei Területi
Szervezete
2017.11.22.
8.00 - 13.00

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató
Kórház
Kórház
(7400 Kaposvár Tallián Gy. U. 20-32.)

„GASZTROPUCCS” a vendéglátó szakmacsoport bemutatója. A programban a vendéglátás iránt érdeklődők betekintést
kaphatnak szakácsok főbb szakmai tevékenységeibe. Tanulóink, szakoktatóink és tanáraink főzésbemutatóval,
ételkóstolóval és terítésbemutatóval várják a nézőket.

DRÁVACOOP Zrt.
Csillag Étterem

„GO TRABI GO!” a közlekedésgépészeti szakmacsoport bemutatója. Interaktív bemutatónkon a karosszérialakatosok, a
járműfényezők és az autószerelők tevékenységeibe pillanthatnak be az érdeklődők. Szerszámok, gépek és
munkafolyamatok megtekintésére és kpróbálására nyílik lehetőség tanulóink, tanáraink és szakoktatóink segítségével.

Autó László Kft.
Karvalics&Karvalics Kft.

„JÁTSSZUNK BOLTOST!” az eladó szakma bemutatója. A kereskedők standján mindenki belekóstolhat az eladó szakma
szépségébe. A pult mögött állva kiszolgálhatja a vevőket, mérhet és csomagolhat, számolhatja a bevételt és kezelheti a
vásárlói panaszokat. A csomagolási verseny legjobbjai ajándékkal térhetnek haza.
„ÜSD A VASAT!” a gépészet szakmacsoport bemutatója. A „vasasok” standján az épület- és szerkezetlakatos, az ipari
gépész és a gépi forgácsoló szakmák fogásaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A tanulók, tanárok és szakoktatók
interektív szerszám- és gépbemutatóval, valamint egyes munkafolyamatok bemutatásával és kipróbálásával várják a
latogatókat.

Iskola és szakmabemutató

Videoton Elektro-PLAST Kft, KVGY Kft,
Az iskola rendezvényén való bemutatkozás, a
CAD Production Kft, TOYOTA Koto
tanulók interaktív foglalkoztatása a
Autóház, Rendőrség, Honvédség,
programokon belül.
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

Bemutatjuk a tanulóknak a vérvételi eljárások technikáit, kipróbálhatják és meghatározhatják saját és társaik
vércsoportját illetve vércukorszintjét. A vénáskar segítségével megtanulhatják a vérvétel módját.

Az ápolás napjainkban

Egészségesen a kórházban

Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár
Közgazdasági Szakgimnáziuma
(7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.)

interaktív bemutató, élőmunka, német-magyar
tanítási órák, a kollégium bemutatása, "híressé
vált" tanítványok szakmai életútjának
bemutatása, német( sváb)-magyar kvíz-játék,
természetismeret óra,népviselet
bemutatása,kreatív feladatok,bajor öltöztető
baba

„FÚRJ, FARAGJ!” a faipari szakmacsoport bemutatója. Az asztalosok és ácsok közös standján a famegmunkálás
szépségeivel találkozhatnak a látogatók. A famegmunkáló szerszámok és gépek bemutatása és kipróbálása mellett a
különféle kötésekkel, faszerkezetekkel és fakezelési eljárásokkalismerkedhetnek meg az érdeklődők. A vállalkozó
kedvűek egy-egy termék elkészítését is kipróbálhatják.
„HOGY FESTESZ?” a festő, mázoló, tapétázó szakma bemutatója. A festő tanulók, tanárok és szakoktatók a falfelületek
kezelésével és díszítésével, a nyílászárók védelmével, a tapétázás technikáival ismertetik meg a standot meglátogatókat.
Bemutatják a modern eljárásokat, anyagokat és ezek kezelését. A bemutatottak a gyakorlatban is kipróbálhatók.

Tájékoztatás

A gyakorlati hely bemutatása, tájékoztatás

DRÁVACOOP Zrt.
Prolong Kft.
Domark Kft.
Szige-Mix Kft.

2017.11.14.
8.00 -14.00

Sziklai és Társai Bt.
TEAT Bt.
Kaposvári SZC Barcsi Ipari,
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
(7570 Barcs, Barátság utca 9-11.)
ANDA Kft.
Drávafesték Kft.

„ERRE VARRJ GOMBOT!” bemutatkozik a ruhaipari szakmacsoport. A női szabók standján a szabás-varrás érdekességei
várják az érdeklődőket. Tanulóink és oktatóink bemutatják a textiltermékek előállításának különféle munkafolyamatait
és eszközeit, a tervezéstől a kivitelezésig. A bemutatottak a gyakorlatban is kipróbálhatók.

Radák Jánosné

„ÉPÍTSÜNK VÁRAT!” az építőipari szakmacsoport bemutatója. A kőművesek standja az építőipar érdekességeivel,
anyagaival, eljárásaival, gépeivel és szerszámaival várja a látogatókat. Lehetőség nyílik téglafal építésére, nyílászárók
beépítésére és más tevékenységek kipróbálására.

STAVMAT Építőanyag Kereskedés
VARRAT Kft.
Bau-Lizéna Kft.

„GYEREKJÁTÉK AZ EGÉSZ” kézműves foglalkozás. A szakmákkal történő ismerkedéssel párhuzamosan a játékos kedvűek
számára foglalkozásokat szervezünk iskolánk könyvtárában. Kreatív és kézműves foglalkozás szerepel a kínálathan,
amely nagyszer szórakozást ígér.
„JÓ SZAKMA, BIZTOS JÖVŐ” iskola- és szakmabemutató filmek vetítése. Az elmúlt időszakban számos oktató- és
bemutatófilm készült a különféle szakmák népszerűsítésére. Ezek közül az iskolánkban oktatott szakmák filmjeivel és az
iskolánk életét bemutató helyi és országos médiában levetített riportokkal ismertetjük meg a látogatókat.
Természettudományos
A Pécsi Tudományegyetem 3 db Élményműhely foglalkozást tart 3 tanórában 100 fő középiskolás tanuló számára,
ismeretek interaktív módon valamint az Utazó planetárium 6 foglalkozásra csábít be kb 240 általános és középiskolás tanulót
Az internet veszélyei informatikai tudatosság
Robotprogramozás
Házhoz jön az egyetem
Karriertanácsadás

Az idő pénz

Üzemlátogatás

Két 90 perces előadás diákoknak és szülőknek
30 perces interaktív csoportfoglalkozások általános iskolás tanulók számára

"Vízügyi" nyílt óra

GAMER DAY

Hív az erdő - éjszakai túra

Pályaválasztási fórum

2017.11.22.
8.00 - 16.00

Pályaorientációs előadások a középiskolás diákoknak

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
(7500 Nagyatád, Dózsa György utca
13.)

Pályaorientáció, önismeret, karrier teszt, grafológiai elemzés
2017.11.22.
8.00 - 16.00

A nap folyamán csoportos üzemlátogatásokat szervezünk az általános iskolások számára, valamint a gépészet iránt
érdeklődő tanárok számára

2017.11.22.
8.00 - 16.00

Büttner Kft.

2017.11.22.
8.00 - 16.00

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
(7500 Nagyatád, Dózsa György utca
13.)

2017.11.24.
10.00 - 12.00

Kaposvári SZC Dráva Völgye
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Kollégiuma
(7570 Barcs, Szent László utca 13.)

2017.11.24.
18.00 - 21.00

Kaposvári SZC Dráva Völgye
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Kollégiuma középrigóci telephelye
(7570 Barcs, Középrigóc)

Az intézmény képzési szerkezetének bemutatása általános iskolások számára
A vízügyi ágazat köztudottan évtizedre visszanyúlóan szakember utánpótlási gondokkal küzd. A vízgazdálkodási,
vízkárelhárítási feladatok országos és helyi szintű ellátásához egyre nehezebb a szükséges szakképzett munkaerő
biztosítása. A program elsődleges célja tehát, hogy a mára már hiányszakmának mondható „vízügyes” szakterület
iránt felkeltse a szakgimnáziumok tanulóinak és szüleinek érdeklődését, segítve ezáltal a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Víztudományi Karának beiskolázását is.
Program: 1. játékos tesztfeladatok kitöltése ajándékokért, 2. Bíró Tibor dékán Úr tájékoztatója az NKE új képzéséről, 3.
Somlyódy Balázs (OVF Főigazgató) tájékoztatója a Vízügy feladatairól, lehetőségeiről, 4. Egy fiatal vízügyes szakember
élménybeszámolója az eddigi vízügyes életéről, tapasztalatairól és arról, hogy miért választotta ezt a szakmát, 5.
Kérdések, válaszok, gyors játékos kérdések újabb ajándékokért.
Játékos informatika verseny szervezése általános iskolások számára. Az átalános iskolások és az iskola diákjai vegyes
csapatokat alkotva oldanak meg különböző informatikai feladatokat Feladatok: Logikai tesztek, Hardverfelismerés fogd meg, ismerd fel!; Számítógépes játék
Éjszakai túra az iskola középrigóci telephelyétől a 9-es tóig. A túra során a résztvevők különböző állomásokon
feladatokat kapnak, amelyek az iskola szakmáihoz kapcsolódnak (erdészet és vadgazdálkodás, vízügy, turisztika,
informatika). Feladatok pl.: állathangfelismerés, helymeghatározás, helyi nevezetesség (Patkó Bandi fája), zsilip
megtekintés.
A látogatók az SKIK gyakorlati képzéssel, szakképzéssel kapcsolatos tájékoztatóján vesznek részt, majd csoportokban,
forgószínpad-szerűen tekinthetik meg és próbálhatják ki interaktív módon szakmáinkat.

2017.11.08.
8.00 - 15.00

Dunaújvárosi Egyetem
Dunaújvárosi Egyetem
Pécsi Tudományegyetem, Pannon
Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem,
Kaposvári Egyetem
Pécsi Karrieriroda, Pannon
Nagykanizsai Karrier Iroda

Nagyatádi Bárdos Lajos Általános
Iskola, Sportiskola és Zeneiskola –
NSZFH, Dunaújvárosi Egyetem
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Konferencia általános iskolai, középsikolai tanárok, szülők és fiatal felnőttek számára

Egészségügyi demonstrációs
A demonstrációs terem meglátogatása , egészségügyi mérések
terem meglátogatása
Pályaválasztási nyílt nap
kiállítással

Pécsi Tudományegyetem

Büttner Kft.

Országos Vízügyi Főigazgatóság,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Tájékoztatók

SEFAG Zrt.
Duna-Dráva Nemzeti Park

Részvétel a túravezetésben

Kaposvári SZC Nagyatádi
ZIEHL-ABEGG Kft, Európa Pék Kft,
Részvétel tájékoztatón, beszélgetés, az iskola
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája TESCO GLOBÁL Zrt. Nagyatádi üzlete,
megtekintése
(7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 6.) Hotel Solar, Bagó és Társa Kft.

