Ismerd meg, próbáld ki, válaszd a megfelelő szakmát!
Szeretettel várunk minden 8. osztályos tanulót, szülőt, kísérő pedagógust és minden érdeklődőt a

„PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A SURÁNYIBAN”
elnevezésű interaktív szakmabemutatónkra!

2018. október 18.
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy kipróbáld magad, mint
• eladó
• szociális gondozó és ápoló
• kereskedő
• rendészeti őr
• pincér
• autószerelő
• szakács
• vendéglátás szervező
• villanyszerelő
• közszolgálati ügyintéző
• ipari gépész
• ápoló
• karosszérialakatos
• fodrász
• gépi forgácsoló
• cukrász

Időpont: 2018. október 18. 900 - 1300
Helyszín: 3700 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1.
A tervezett program:
900

Ünnepi köszöntő az intézmény tornatermében

930

Interaktív foglalkozások

Egészségügyi tankabinet

Maradj életben és tarts életben,
cselekedj gyorsan, hogy más élhessen!
Kipróbálhatod az újraélesztést és az
elsősegélynyújtást, megmérheted társad
vérnyomását.

Add el magadat, csomagold be
árudat!

Kereskedő tankabinet

Csomagolás, mérés, fűszerfelismerés

Villanyszerelő tanműhely

A feszültség alatt álló vezeték
ugyanúgy néz ki, mint a
feszültségmentes, csak más a
fogása!
Keresd meg a vezetéket, kövesd
az áram útját!

Nálunk nem sóhaj a jó haj!
Fodrász tanműhely

Jobb szakmára ne várj!
Programozz és esztergálj!
Esztergálj sakkfigurát! Az általad
megtervezett sakkfigurát
hazaviheted.

Forgácsoló tanműhely

Fúrsz, faragsz, s ha
tetszik, nálunk ragadsz!
Vegyél fűrészt, fúrót a
kezedbe, és próbáld ki mi

Hajszínezés, formázás, fonás.

CNC gépterem

Hullik a forgács,
Dolgozik a jó srác!
Tervezz egy munkadarabot,
majd gyártsd le az
esztergagépen.

Fémipari tanműhely

a különbség fa és fém
megmunkálása között!

Vendégekre vársz, ételt italt kínálsz!

Pincér tankabinet

Megmutathatod, milyen lenne az általad
megálmodott ünnepi teríték.

Cukrász szaktanterem

Édes a golyó, cukrásznak lenni jó!
Kókuszgolyó készítés, kóstolás

Süthetsz, főzhetsz, flambírozhatsz,
finomakat kóstolgathatsz!

Tankonyha

Készíts omlettet magadnak tízóraira!

Taniroda

Fut a kerék, dübörög,
szerelés az örömöd!
Mutasd meg, milyen
gyorsan tudsz kereket
cserélni!

Tornaszoba

Vállalkozz okosan,
kereskedj hasznosan!
Internetes kvízjáték,
névjegykártya készítése.

Autószerelő műhely

Védd a rendet, értéket,
gyakorolj önvédelmet!
Vegyél részt az alaki kiképzésen és
próbáld ki a támadás elhárítás fogásait!

Fontos számunkra, hogy megfelelő szakmát válassz.
Gyere, próbáld ki, melyik tetszik neked!
Bővebb felvilágosítás kérhető a 48/310-822 telefonszámon.

