SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA A MÓRAVÁROSIBAN
Részletes program
programok
Külföldi kapcsolatok

Cégek bemutatója

helyszín
Aula

Aula

kezdési
időpontok
18:00
19:00
20:00
21:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

szakmai leírása
Iskolánk Európa számos országával áll kapcsolatban. Azokban a szakmákban, ahol az
elmúlt években jelentősebb volt a külföldi pályázati részvétel, a szakmák
bemutatójával párhuzamosan kaphatnak tájékoztatót a megjelentek olyan
kollégáktól, tanulóktól, akik rendelkeznek élményekkel, tapasztalatokkal.
Azon cégek, amelyek tanulókat oktatnak és várják őket dolgozóként,
bemutatkoznak. A gazdaság több szereplője is jelen lesz, ipari gépészet, gumiipar,
épületgépészet és a női szabók is. Meg lehet ismerkedni tevékenységükkel, a
munkaerőpiacon betöltött szerepükkel.

Tápai
tornaterem

18:00
19:00
20:00
21:00

Az élményeken, tapasztalatokon keresztüli tanulás egyidős az emberiséggel, ám
ennek a tudatos, megszervezett módja, csak a huszadik század elején jelent meg. A
módszer lényege, hogy a lexikai tudás megszerzése helyett a személyiség fejlesztése
a cél az aktív tapasztalatszerzés segítségével. A helyenként kalandpedagógiával
kombinált élménypedagógiai foglalkozások nagyon népszerűek az iskolában.

A szépség relatív!
Mindenkiből lehet
fodrász! Vajon te
alkalmas vagy?

T109

18:30
19:30
20:30

Fodrászok irányításával babafejeken és élő modelleken (egymáson) ki lehet próbálni
olyan fodrászati eljárásokat, amelyek csak profi felszereléssel valósíthatók meg. A
kézügyesség igazi erőpróbája a feladat!

A szépség mulandó …

T301

Élményekkel teli
tanulás? Van ilyen?
Igen, például az
élménypedagógia.

Zenélnek a szerszámok.
Milyen hangok rejlenek
a szakmák
eszközeiben?

Aula

18:30
19:30
20:30
18:00
19:00
20:00
21:00

Avagy hogyan maradjunk szépek, fiatalosak és vonzók, önmagunkkal harmóniában!
A gépészet, épületgépészet, faipar, könnyűipar, építészet szakmacsoportok,
ágazatok nagyon sok szerszámmal dolgoznak. Ezek az eszközök azonban nem csak
termékelőállításra, anyagmegmunkálásra alkalmasak, hanem hangokat is ki lehet
belőlük csalni. Ha ügyesen használjuk őket, zenekarrá állnak össze!
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Van segítség
katasztrófa esetén!
Katasztrófavédelmi
bemutató tűzoltással és
önvédelemmel.

Udvar

20:00

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Szegedi Rendészeti
Szakgimnáziummal együttműködve önvédelmi bemutató, a rendészeti képzés
megismerése és a balesetek, tűzesetek során elvárható helytállás szerepel a
bemutatók középpontjában.

Fesd színesebbre a
világot!

Aula

18:00
19:00
20:00
21:00

Próbáld ki a festő szakmát, keverhetsz színeket elképzelésed szerint. Ragaszthatsz
tapétát, készíthetsz sablonmintát, vagy ragaszthatsz diszlécet. A programunk
szakmakipróbáló melyben részt vehet benne gyerek, fiatal, és felnőtt. A szakma az
építőipar egyik legszebb része. Gyere és próbáld ki!

Szeretnél kárpitozni?

Aula

18:00-21:00

Próbáld ki, kárpitozási alapműveletek, technikák kipróbálása.

Játékos önvédelem.

Móra
edzőterem

18:00
19:00

Önvédelmi bemutató és foglalkozás.

CENTRUM
034

18:00
19:00
20:00
21:00

Aula

18:00
19:00
20:00
21:00

T202

18:00
19:00
20:00
21:00

Centrum
119

18:00
19:00
20:00
21:00

Nyújtsunk kezet!

Milyen hegesztő lenne
belőled? Virtuális
hegesztés szimulációs
szoftver segítségével.
Bio-boszorkánykonyha.
Csináld meg! Vidd
haza! Próbáld ki!
Természetes
anyagokból
kozmetikumok.

Mozgásban a világ.
Gépészeti bemutató

Újraélesztés ambu babákon, kötözések, nyomókötés gyakorlása, részeg szemüveg
kipróbálása, mi tegyünk, ha valaki félrenyelt egy kiflit? Gyere el, megmutatom! Mit
tegyünk, ha valaki epilepsziás rohamot kapott? Mit tegyünk, ha társunk megégett,
elvágta a kezét, megharapta a kutya, savat öntött a kezére, megrándult a bokája?
Gyere, és megmutatom!
A szimuláció során valós idejű mozgásérzékelő rendszert használó csúcstechnológia
segítségével próbálhatod ki a kézügyességedet. Az eszköz segítségével fejleszthető a
mozgáskoordináció, és veszélyforrás nélkül figyelhetők meg a hegesztés során
előforduló effektusok.
A program során a jelentkezőkkel kizárólagosan természetes összetevőkből
készítünk izgalmas kozmetikumokat az előre kinyomtatott receptek alapján. Az
elkészült termékeket tégelybe töltjük, felcímkézzük, és mindenki hazaviheti,
kipróbálhatja. Olyan recepteket fogok kiválasztani, melyek gyorsan elkészülnek és
kihűlnek, hogy rögtön magukkal is tudják vinni a résztvevők. Cél: megmutatni, hogy a
drága kozmetikumok viszonylag egyszerű, természetes anyagokkal helyettesíthetők.
Mozgásban a világ, avagy hogyan mozgassunk meg tárgyakat az emberi kéz
hozzáérése nélkül. Projekt leírása: Pneumatikus, hidraulikus, mechanikus
eszközökkel valósítsd meg az adott tárgy mozgatását úgy, hogy te kezeddel nem érsz
hozzá. Minden szellemi és technikai segítséget megadunk, ha kéred a feladat
megvalósításához. Projekt leírása: Pneumatikus, hidraulikus, mechanikus
eszközökkel valósítsd meg az adott tárgy mozgatását úgy, hogy te kezeddel nem érsz
hozzá. Minden szellemi és technikai segítséget megadunk, ha kéred a feladat
megvalósításához. Robotika, LEGO robotok programozása.
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Színes kémia.
Kísérletezzünk együtt,
mert a vegyszerek nem
csak veszélyesek,
érdekesek is lehetnek!

M06

18:30
19:30
20:30
21:30

Vezet, vagy nem vezet?
Áramkörépítés a
gyakorlatban.

MVill2

18:30
19:30
20:30

Határtalanul!
Toldi nyomában

T212

16-22

Könnyen elvégezhető színes kémiai kísérletekkel ismerkedhetnek meg az
érdeklődők. A kísérletek kb. 95 %-át saját maguk végezhetik el a vendégek technikus
tanulók útmutatása és segítsége alapján. A cél olyan kísérletek bemutatása, amelyek
egy része otthon is elvégezhető. Ezen kívül 1-2 látványos tanári bemutató kísérletre
is sor kerül. Cél az érdeklődés felkeltése a kémia tantárgy iránt. Közben a segítő
tanulók saját élményeiket is elmondhatják a képzésről.
Áramkörök építése kapott alkatrészek segítségével. Áramerősség és feszültség
mérése a készített áramkörökben. A feladat a fizikai tudás gyakorlati hasznát
támasztja alá. Az elektronika csodái megjelennek a mindennapokban is.
Az aradi Csiky Gergely Főgimnázium tanulói látogatnak hozzánk, bemutatják
iskolájuk múltját beszélnek hagyományaikról, ismertetik a jövőről alkotott
elképzelésüket. Két tanulónk női délalföldi népviseletbe öltözik. Ehhez illő
hajfonatot, sminket készítenek a 9/B osztály szépészeti tanulói. Hagyományos
erdélyi ételek kóstolása mellett játszanak a közösen elkészített társasjátékkal, mely
Arany Jánossal és Toldival kapcsolatos.
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