Az Európai Szakképzési Hét programjainak helyszíne:

Ózdi SZC Surányi Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Kazincbarcika, Irinyi János u. 1.
Időpontja: 2016. december 07.

Program megnevezése
"Stay in alive! Maradj
életben és tarts életben!
Tanulj meg újraélszteni!"

Becsülj és mérj pontosan!

program rövid leírása
Ismerd fel a tüneteket! Tanulj meg
újraéleszteni és mentsd meg egy
embertársad életét!
Beteg vizsgálat és újraélesztés bemutató és
gyakorlat!
Mutatom-csináld!
Teszteld tudásod! Tölts ki nálunk
elsősegélynyújtási totót!
Ha eladó szeretnél lenni, nézz be hozzánk, a
Tanboltba, ahol kipróbálhatod magad a pult
mögött. Ismerd fel a zöldség –
gyümölcsféléket, „saccold” meg a súlyát,
mérd meg pontosan, készíts árcédulát,
árazd be és kínáld.

"Gazdálkodj, vállalkozz
Hozd el a mobilod, hogy megmutathassuk,
mobilan! Lépj be a vállalkozás mennyi mindent tudsz a vállalkozások
világába!"
világáról!
A vállalkozási ismereteknek minden
szakmánál hasznos információval
szolgálnak a birtokosának. Egy fodrász,
kereskedő, vendéglátós, vagy villanyszerelő
dolgozhat egyéni vállalkozóként, vagy
gazdasági társaság tulajdonosaként,
tagjaként. Légy vállalkozó szellemű!
"Most jogosítvány nélkül is
kipróbálhatod az
autóvezetést"

Most itt az alkalom, hogy kipróbálja magát,
az is, aki még soha nem ült a kormánynál.
Szlalomozás, parkolás, megközelítés…
Mai világunkban szinte elengedhetetlen,
hogy a munkavállaló, a vállalkozó "mobilis"
legyen, az autóvezetés gyakaran feltétele
az egyes munkahelyek elnyeréséhez. Ez a
képesség hozzátartozik napjaink
munkavállalóval szembeni alapvető
elvárásaihoz. Különösen fontos az
autóvezetés elsajátítása az autószerelő, a
karosszérialakatos, az autótechnikus, a
kereskedő és a vendéglátásszervező
szakképesítésekhez.

Program megnevezése
"„ESTI FONÓ!” – Frizurák és
fodrászok

program rövid leírása
Különböző frizura trendek bemutatása
fodrásztanműhelyünkben! Legyél Te a
modell! Különböző fonások , kreatív
munkák, látványos frizurák.

"Tálcán kínáljuk! Szeretek
felszolgálni és kiszolgálva
lenni!"
"A 21. századi formakészítés
CNC technológiával!"

Megmutatom, megnézheted,
kipróbálhatod a különböző felszolgálási
módokat!
Számítógépes programozással
alkatrészgyártás játékosan…
Ismerd meg a programozás alapjait, gyártsd
le saját magad a Neked tetsző darabot a
mellékelt rajzok alapján alapján.

"Fürkészd ki az áram útját!"

Szeretsz legózni? Gyere és építsünk MIXI
villogót áramköri elemekből néhány perc
alatt!
A program a Borsod megyében jelenleg
hiányszakmának minősülő villanyszerelő
szakképesítést népszerűsíti.

Szakképzési Fórum

A képző intézmény és a gazdálkodó
szervezetek szerepe napjaink
szakképzésében.
Témakörök: A szakképzés jelenlegi
szerkezetének bemutatása. A gazdálkodó
szervezetek szerepe, feladata a gyakorlati
képzésben. A képző intézmények és a
gazdálkodó szervezetek
együttműködésének területei, lehetőségei.
A Kamara koordináló, irányító, ellenőrző,
támogató tevékenysége a duális
képzésben.

