SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA 2019
2019. április 12-én, pénteken 18-22 óráig ismét
megrendezésre kerül a Szakmák Éjszakája.
Tartalmas és izgalmas programokat kínálunk
minden korosztály számára.
Minden programunk 18 órától folyamatosan látogatható.
Állomás
„Hogy olajozottan működjön a
gépezet, avagy gépészek a gépek
mögött"
„Hogy olajozottan működjön a
gépezet, avagy gépészek a gépek
mögött"
Az autós tanműhely
bemutatkozása: „Kivan a négy
kerekünk”
„Kivirágoztunk, avagy erre varrjál
gombot, arra varrjál gyöngyöt! ”
„Vigyél színt az életedbe, légy a
szakma színfoltja”

Tevékenység
Lehetőség nyílik próbaforgácsolásra iskolánk
esztergagépén oktatói felügyelettel.
ZF tanműhely bemutatkozása
Verseny RC autóval
Divatbemutató

Bevezetés a formák és színek világába – virágába!
Gipsz anyagú, virág, pillangó és autó hűtőmágnes
készítése és festése. Polisztirol hab faldísz festése
fiúknak és lányoknak egyaránt. Papírnehezék
készítése kőből festéssel. Test fess! - Hennafestés.
Az asztalos tanműhely erdejében: Keretezd be, keretezz be! Fa anyagú képkeret
„Fabraka-dabra –Fanyűvők
készítése A5 méretben szakoktatóink segítségével,
előnyben”
irányításával. Fára fel! Fafelismerő játék mintadarab és fotók párosítása. Üss, még üss!
Szegbeverő verseny lányoknak és fiúknak egyaránt.

Állomás
Az építőipari tanműhely
bemutatkozása: „Több, mint
tégla!”

Magasépítő technikus képzés
jelene és jövője Heves megyében

„Ahol a jövőnk épül…”
„Hogy olajozottan működjön a
gépezet, avagy gépészek a gépek
mögött"
HKIK

Tevékenység
Födémzsalu rendszer bemutatása, készítése kb. 2.20
méter magasságban 4,0 négyzetméternyi területen. A
zsaluzatra rögzítve motoros emelő - csörlő
működésének bemutatása. Építőipari kisgépek
csempevágó, vésőkalapács bemutató. Kisméretű
modelltéglákból csavart oszlop készítése a téglakötés
szabályaival. Betonacél hajlító „verseny”.
Anyagfelismerő játék. Kerámia cserépre mozaik
ragasztása.
Hőkamera bemutató. Geodéziai eszközök
bemutatója, szintezés, magasságmérés kipróbálása
Életutak kiállítása - iskolánkban végzett diákok írják
le mi történt velük középiskolai éveik befejezése
után. Építsünk egyelőre 2D-ben - ARCHICAD kisfilm
bemutatása, vetítése és a program kipróbálására
adunk lehetőséget.
AkzoNobel bemutatkozása
Műanyagok, csövek hegesztése, rézcsövek
forrasztása, menetes illesztések kipróbálása.
CNC vezérlők, legyártott munkadarabok,
programlapok, mérőeszközök megismerése
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
bemutatkozása

GINOP gyakornoki program

GINOP gyakornoki program bemutatkozása

Pályatanácsadás pszichológiai
képességvizsgáló műszerek
segítségével

Interaktív program, ahol az érdeklődő diák játékos
feladatok megoldása során kaphat képet saját
készségeiről és képességeiről, mely nagy segítséget
nyújt a pályaválasztása során is. A program során
műszerek segítségével mérjük fel az érdeklődők
képességeit.
Iskolánk gépész tanulóinak külső gyakorlati helyet
biztosító cégek bemutatkozása. A cégeknél történő
gyakorlati képzés feltételeiről szóló tájékoztatás az
érdeklődőknek. Az iskolával kapcsolatban lévő,
szakmai munkát segítő cégek, szervezetek
bemutatkozása.
Aventics Hungary Kft. az Emerson csoport tagja
ÉMÁSZ
Sanatmetal Kft
schoen-sandt Hungary Kft,
ZF Hungária Kft.,

„Ahol a jövőnk épül…”

Állomás

Tevékenység

Bornemissza az Erasmus+
tükrében: lehetőségek és
tapasztalatok

Intézményünk nemzetközi kapcsolatainak, külföldi
tanulási lehetőségeknek a bemutatása. Személyes
beszélgetésen való részvétel az Erasmus+
pályázatokon részt vevő tanárokkal. Szórakoztató
feladványok tára nevű programrész kipróbálása.
„Kivirágoztunk, avagy erre varrjál Női szabó szakma és a gyakorlati tanműhely
bemutatása. Érdeklődő fiatalok részére lehetőség
gombot, arra varrjál gyöngyöt! ”
nyílik kézműveskedés során virágokat és illatozó kis
levendula zsákot készíteni oktatói segítséggel.
Népművészeti motívumok bemutatása. Játékos
anyagfelismerés.
„Mi világosságot gyújtunk,
Korszerű Domintell távvezérlési irányítással
megvalósított lakásvillamosság áramköreit
nemcsak a fejekben…”
szemléltető oktatófal bemutatása, próbája. A
villanyszerelő szakma különleges kísérleteivel
láthatóvá teszi a láthatatlan elektromos teret, az
elektromágneses induktorral a villamos ívfény
jelenségének tanulmányozása, és szikra előállítása.
Soros, párhuzamos és vegyes kapcsolású áramkörök
összeállítása. Ismeretet szerezhetünk a
mágneskapcsolók működéséről, működtetéséről,
alkalmazásáról, a lakóházak villamos kapcsolásairól.
Videofelügyeleti rendszer, vezetékes riasztórendszer,
vezeték nélküli bemutatása.
Állomás
Tevékenység
„Hogy olajozottan működjön a
gépezet, avagy gépészek a gépek
mögött"
„Hogy olajozottan működjön a
gépezet, avagy gépészek a gépek
mögött"

Lehetőség nyílik a mechanika világába belépni
játékosan. Emelőkkel, fogaskerekekkel és csigákkal
összeszerelhetők különböző nehézségi szintű
működő modellek
Betekintést nyerhetünk a digitális mérőeszközök
használatának fortélyaiba.

„Hogy olajozottan működjön a
gépezet, avagy gépészek a gépek
mögött"

Ördöglakat kinyitása.

Az autós tanműhely
bemutatkozása: „Kivan a négy
kerekünk”

Extravagáns kabrió személygépkocsi bemutatása,
kipróbálása.

Az autós tanműhely
bemutatkozása: „Kivan a négy
kerekünk”

Hibrid, világítástechnikai, befecskendező rendszer,
CAN Bus oktatófalak bemutatója. 6 hengeres V
motoron szerelési munkálatok kipróbálása

Állomás

Tevékenység

Az autós tanműhely
bemutatkozása: „Kivan a négy
kerekünk”

Kerékcsere ügyességi feladat kipróbálása.

Az autós tanműhely
bemutatkozása: „Kivan a négy
kerekünk”

Karosszéria horpadás eltávolításának kipróbálási
lehetősége spotterrel. Karosszérialakatos szakma
bemutatkozása.

"Modern technika világábanszakmatanulás szimulátorral

Virtuálisan megtapasztalhatjuk a hegesztést egy fejre
helyezhető 3D-s sisak és egy számítógép vezérlésű
berendezés segítségével.
A járműfényező szakma ismertetése érdekében a
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
járműfényező vállalkozásokkal összefogásban
kampányba kezdett, melynek része a Szakmák
Éjszakáján történő megjelenés is, ahol SimSpray,
festő - fényező - bevonatoló szimulátor segítségével
valós munkakörülményeket teremtve próbálhatják ki
az érdeklődők a szakmát.
Nyergesvontató kipróbálásának lehetősége.
Flott- Szerviz Kft.
Járműfényező szakma bemutatása hozott
eszközökkel
Nagyfény Bt.
QUALITY CAR REPAIR KFT.
Karosszérialakatos szakma bemutatása hozott
eszközökkel
D-Zs Autó Kft.
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési
Központ interaktív program diákoknak és
felnőtteknek egyaránt. Autóbuszos szimulátor, ahol
lehetőség van kipróbálni milyen egy autóbuszt
vezetni. Ezen kívül választható gépjárművek:
kisteherautó, teherautó, tartályos jármű illetve
járműszerelvény, nyerges vontató, tűzoltóautó.
Választható út- és látási viszonyok: száraz, esős,
havas, ködös, éjszakai vezetés. Választható vezetési
technikák: - Veszélyhelyzetek (parkoló autó eléd
vág, gyerek kiszalad az útra, szembejövő átjön a Te
sávodba, őzike az úton, defekt autópályán), Manőverek (szlalom, Y-megfordulás, parkolás )

Fényezd Magad-Fényes Karrier
A járműfényező szakma
népszerűsítése

„Ahol a jövőnk épül…”„Ahol a jövőnk épül…”-

„Ahol a jövőnk épül…”-

„Próbáld ki, Vezess úgy, mint egy
igazi buszsofőr!”

50%-os utazási kedvezmény a Szakmák Éjszakájára látgatók számára
A „Szakmák Éjszakája” program 2019. április 12-én megvalósuló országos program
látogatóinak minél szélesebb körének eredményes bevonása érdekében a tanulókat kísérő
hozzátartozók, valamint a felnőttoktatási szakirányok iránt érdeklődő felnőttek részére a
közösségi közlekedési szolgáltatás 50%-os kedvezménnyel történő igénybevételének
lehetősége idén is biztosított.
Az 50%-os alkalmi menettéri kedvezmény azzal a korlátozással érvényes, hogy legfeljebb a
rendezvény napján és az azt követő napon lehet igénybe venni. A kedvezmény visszaútban
csak akkor érvényes, ha azt a rendezvény helyszínén a menetjegyet lebélyegzik, valamint a
programban szereplő intézmények igazolást állítanak ki a rendezvényen való részvételről.
Az oda útra meg kell vásárolni a teljes árú menetjegyet, a rendezvényen le kell bélyegeztetni
az intézmény bélyegzőjével, valamint el kell kérni az erről szóló igazolást – hazafele a
jegyellenőrnek a lebélyegzett jegyet és az igazolást kell felmutatni és ezzel a hazaút ingyenes

