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Szakmák Éjszakája
A program célja:
1.
2.
3.
4.

Szakképzés népszerűsítése, image-ének erősítése
A szakképzés, mint reális alternatíva bemutatása
Iskolák képzési kínálatának bemutatása
A célcsoportok elérése

Fontos, hogy a látogatók szabadidős tevékenységként fogják fel, akár családi program is lehet.
A programon való részvétel ingyenes.
Mottó:
Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!
próbáld ki!: narancssárga színnel jelöltük az interaktív programokat, amelyekben a látogatók
is részt vehetnek
csináld meg!: zöld színnel jelöltük azokat a programokat, amikben a látogatók az adott
szakmához tartozó tevékenységben is kipróbálhatják magukat
ismerd meg!: kék színnel jelöltük az előadásokat és bemutatókat, amelyekben
megismerhetik az adott szakma vagy iskola titkait
üzemlátogatás: szürke színnel jelöltük az üzemlátogatásokat
2016. április 15-én 18 és 22 óra között az ország 44 Szakképzési Centrumának részvételével valósul
meg a Szakmák Éjszakája programsorozat.
Van már múzeumok, kutatók éjszakája, most először rendezzük meg a Szakmák Éjszakáját.
Miben különbözik ez az éjszaka a többitől?

Abban, hogy ez nemcsak színes és szórakoztató programokat nyújt, hanem ennél többet, lehetséges
életutakat kínál, az esetleges jövőt mutatja meg az érdeklődőknek.
Most egy éjszaka alatt végig lehet járni a kecskeméti szakképző iskolákat, a velük együttműködő siker
cégeket.
Meg lehet nézni, melyik foglalkozás mit takar, végigpróbálni sok-sok szakmát néhány óra alatt.
A bemutatók ötletesek, újszerűek, minden esetben valami érdekességen keresztül mutatják be az
adott szakmát.
Az iskolák képzési kínálata koncentráltan jelenik meg, egységes kommunikációs keretben
(http://kecskemetiszc.hu/szakmakejszakaja/).

Szakmák Éjszakája
Kecskemét, 2016.04.15.
Megnyitó
ideje: 2016. április 15. 17:30
helye: Kecskeméti SZC Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája (6000 Kecskemét,
Katona József tér 4.)
A program helyszínei:







6000 Kecskemét, Katona József tér 4. (Kada)
6000 Kecskemét, Bethlen körút 63. (Kandó)
6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2. (Gáspár)
6000 Kecskemét, Bibó István utca 1. (ÁFEOSZ és Lestár)
6000 Kecskemét, Nyíri út 32. (Széchenyi)
6000 Kecskemét, Nyíri út 73. (Szent-Györgyi)

A Kecskeméti Szakképzési Centrum 6 tagintézménye a 6 helyszínen 59 féle programot kínál
félóránkénti váltásban 141 alkalommal 3 korosztálynak - gyerekeknek (általános iskolások), fiataloknak (középiskolások), - felnőtteknek.
A kecskeméti Szakmák Éjszakáján 10 külsős cég is bemutatkozik.
Ízelítő a programokból:
Kada
Játssz családi bankárt! Családi költségvetés - zsebpénz?
Kada TV Szórakoztató műsor
Legyél Tőzsdecápa! A brókerek mozgalmas élete
Mitől leszel versenyképes irodavezető, a főnök kedvence? Az irat útját a születéstől a tárolásig
Nyerjél KADATKÁT! „Legyél Te is Milliomos” - közgazdasági teszt
Valósítsd meg álmaid vállalkozását! Légy te a tulajdonos és a cégvezető! A cégalapítás rejtelmei

Kandó
Ezt a villámot meg is foghatod Elektronikai érdekességek bemutatása
Padlógáz A saját építésű elektromos versenyautó bemutatása
Vidd haza a Kandó mozdonyt! Nyomat készítése linómetszetről
Cikk-cakkban Betűk, egyedi formák hímzése
R2D2 3D nyomtatás - a csapágytól a Csillagok háborúja figuráig
Ősi formák nyomában edénykészítés fazekaskorongon
Gáspár
„Sün! Sün! Sün!” – Szolgálunk és védünk! Rendészeti bemutató
„Trend a lelked...” avagy frizurák, sminkek, körmök Próbáld ki magad fodrászként, sminkesként,
műkörmösként
Festés és díszítés egyszerűen, avagy takarékon a „pancser- pemzli” Festő-díszítő technikák
Perpetum Mobile - avagy minden magától megy Önjáró robotautók, robotprogramozás
Rángat, köhög, nem indul - MI A BAJA? - a kocsidoki megmondja! Autódiagnosztika
Otthonod ékessége Csempeálmok – álomcsempék - álomkivitelben
ÁFEOSZ-Lestár
Cirmos cicám…(Az én kutyám) Prezentáció készítés
Légy Te a főnök! Minden, ami gazdaság
Add el magad! Válj láthatóvá! Önéletrajz és motivációs levél írása
Blickfang Kirakat rendezési bemutató
Készítsd magad, légy kreatív! Ajándékcsomagolási technikák
Neked már van? Névjegykártya készítés
Széchenyi
Gyertyafényes szivárvány Koktélkeverés
Jó kávé, rossz kávé, lombik kávé Barista bemutató, kóstoló
Manók és virágok Marcipán formázás
Menzától az esküvőig Látványterítés
Múltidéző városnézés a Hírös Városban, Kecskemét 100 évvel ezelőtt!
Szedd magad! Egészséges zöldségek és gyümölcsök - ivólé készítés
Szent-Györgyi
Szellemek éjszakája – Várunk a Szent-Györgyi Klinikára!
Sokkoló szoba Vérnyomásmérés, sebkötözés, újraélesztés
Ha sír a baba... Csecsemő pelenkázása, fürdetése, öltöztetése
Súlyproblémák játékos erő- és labdabemutatók
Szívmasszázs Ingyenes frissítő testmasszázs – hátmasszázs
Ép testben ép lélek – mozogjunk együtt!

