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Álmodd meg, tervezd 

meg, építsd fel

Számítógéppel segített ÉPÍTÉSZETI tervezés bemutatása egy 

megvalósult családi ház tervezési-kivitelezési folyamatán. A tanulók 

által tervezett épületek látványterveinek bemutatása.

2018.11.07.

9:00 és 15:00 óra között

Fából vaskarika

A bútorasztalos szakma interaktív bemutatása - fából készült 

használati tárgyak tervezése, leszabása, csiszolása, összeillesztése, 

felhasználása.

2018.11.07.

9:00 és 15:00 óra között

Boltív, boltöv, boltozat A kőműves, ács-állványozó szakmák interaktív bemutatása.
2018.11.07.

9:00 és 15:00 óra között

A fába zárt lélek
A bútorasztalos szakma interaktív, szórakoztató bemutatása. 

Az elkészült mintadarabok kiállítása az aulában.

2018.11.07

9:00 és 15:00 óra között

Dugóhúzó csavarból és 

bilincsből

Épületgépészethez kapcsolódó szakmák interaktív bemutatása. 

Dugóhúzó készítése az épületgépészetben használt anyagok 

felhasználásával (csavar, rögzítőbilincs...)

2018.11.07.

9:00 és 15:00 óra között

HAJ-de-jó
Fodrászati bemutató, hajszobrászati előadás. Az iskolában 

újdonságként indult szakma vendégcsalogató bemutatója.

2018.11.07.

9:00 és 15:00 óra között

Színezd újra…

A festő, mázoló, tapétázó szakma interaktív bemutatása, az iskola 

címerének kifestése, játék a színekkel, a "sötét doboz" látványossága, 

gipszminták készítése...

2018.11.07

9:00 és 15:00 óra között

Légy a szakmád mestere

Kiállítás a multifunkciós teremben az iskolában oktatott 

szakmákból/ról.

A csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola tanulóinak munkáiból 

fotókiállítás tekinthető meg.

2018.11.07.

9:00 és 15:00 óra között

(Szép)ítőipar mesterei Kozmetikus tanulók arcradírozó, arcsimító és gyantázó bemutatója.

2018.11.07.

9:00 és 15:00 óra között 

óránkénti kezdéssel
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Tökölődünk

 A rendezvény témája a tök felhasználási lehetőségei és helye a 

gasztronómiában -  tökfaragás, tökbemutató, díszterítés dísztök 

felhasználásával, főzés-sütés-tök a nemzetközi konyhában, receptek 

fordítása. Célunk a nemzetközi szokások, trendek megismerése és az 

általános iskolai tanulók figyelmének felkeltése, a szakképesítéseink 

bemutatása. 

2018.11.08. 

9:00 - Előkészületek,

10:00 - 14:00 óra között

7530 Kadarkút, 

Kossuth Lajos u. 1. 

Akác Vendéglő

Akác Vendéglő, Kadarkút

Display asztal bemutatása, 

termékek készítése. 

A Salva Vita Alapítvány "Adj egy 

ötöst" programjának keretében 

kerül megrendezésre az  ép és 

sérült, hátrányos helyzetű diákok 

közös együtt munkálkodása.
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A szakképzés lehetőségei 

az Eötvösben

A program a pályaválasztás előtt álló általános iskolai korosztály 

számára nyújt lehetőséget az intézményben zajló szakképzések 

megismerésére interaktív tevékenységeken, játékokon keresztül. A 

műszaki szakterületeken a tanulók meglátogatják a tanműhelyeket, 

ahol tanulóink segítségével kipróbálhatják a szakmákra jellemző 

szerszámokat, gépeket. A program során a tanulók is készíthetnek 

munkadarabokat, amelyekkel meglephetik családtagjaikat (pl. 

ördöglakat). A rendészeti munka jellemzőit a tanulók egy interaktív 

program keretében (Eötvös hadnagy akcióban) ismerhetik meg, ahol 

kipróbálhatják a motoros rendőrök munkáját is. A sport ágazat után 

érdeklődő tanulók számára bemutatókat, versenyeket, fizikai 

állapotfelmérést szervezünk.

2018.11.06.

08:00 és 16:00 óra 

között

7400 Kaposvár, 

Pázmány Péter utca 17.

Videoton Elektro Plast Kft., Kaposvári 

Villamossági Gyár Kft, Ford 

Magyarország, Autó-Nexus Kft, Kométa 

99 Zrt, Ziehl-Abegg Kft, Rendőrség, 

Honvédség, Somogyi Kereskedelmi és 

Iparkamara

Az iskola rendezvényén való 

bemutatkozás, a tanulók 

interaktív foglalkoztatása a 

programokon belül.
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Vendégváró falatok 

készítése

Aprófalatkák készítése a vendégek előtt és az elkészült ételek 

kóstoltatása. Szeretnénk bemutatni a szakács szakma szépségeit a 

pályaválasztás előtt állló tanulóknak. Szakács diákjaink bevonásával 

interaktívvá teszzük a programot.

2018.11.08.

9:00 - 14:00 óra 

között

Fogadó a Bárányhoz Bemutató.

Koktélkeverés

Alkoholmentes italok készítése és kínálása a látogatók számára. 

Különböző látványos koktélokat készítünk és kóstoltatunk a 

programon résztvevő vendégekkel.

2018.11.08.

9:00 - 14:00 óra 

között

Mini francia desszertek  

és  bonbonok készítése

 Mini francia desszertek és bonbonok készítése az érdeklődők előtt.  A 

befejező műveletekbe (díszítés) bevonjuk a látogatókat is.                                

2018.11.08.

9:00 - 14:00 óra 

között

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai u. 15.

2-es terem
Slendy Pékség Termékbemutató.

Kereskedelmi kvíz

Az intézményünkbe érkező tanulók számot adhatnak tudásukról, 

tesztet tölthetnek ki, hogy mit tudnak a választandó szakmájukról. A 

sikeresen kitöltött tesztlapokért ajándék jár.                                                                                                                                                           

2018.11.08.

9:00 - 14:00 óra 

között

Csomagolj Karácsonyra!

A látogatók megismerkedhetnek a különböző csomagolás 

technikákkal, és maguk is részt vehetnek a folyamatban. A kereskedő 

tanulóink a látogatókat irányítva a karácsonyi ünnepek közeledtével 

különböző díszcsomagolási technikákat mutatnak be. 

2018.11.08.

9:00 - 14:00 óra 

között

"Sacc per kábé"- Becsülj, 

mérj , számolj

Az érdeklődők megismerkedhetnek a pénztárgép működésével, 

kipróbálhatják a vonalkód leolvasót.  Bizonyos termékek súlyát (pl.: 

liszt, cukor, dara, dió, stb…) megbecsülhetik, majd mérlegen 

ellenőrzik. A termékekből megadott mennyiséget kell kimérniük, majd 

leellenőrizni. 

2018.11.08.

9:00 - 14:00 óra 

között
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Nyílt nap a Kaposvári SZC 

Noszlopy Gáspár 

Közgazdasági 

Szakgimnáziumában

2018. november 8-án tartja iskolánk, a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár 

Közgazdasági Szakgimnáziuma a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 

által támogatott nyílt napját. A környékbeli iskolából idelátogató 

általános iskolások számára bemutatjuk az intézményünkben 

elsajátítható szakmákat, képzési struktúránkat. Forgószínpad-szerűen, 

interaktív bemutatók és játékos feladatok várják a résztvevőket. 

2018.11.08.                        

09:00 és 13:00 óra 

között

Somogyi Kereskedelmi és

 Iparkamara

Eseményre szállítják a tanulókat; 

a rendezvényen való részvétel.

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai u. 15. Kabinet

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai u. 15. 

3-as terem

Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma

Kapos-Coop Kereskedelmi Zrt. Karrier tanácsadás.

KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

EURÓPAI SZAKKÉPZÉSI HÉT 2018.

Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Tanulószerződéssel kapcsolatsos 

vállakozások,

pl: Gyugyi Tamás Faipari Kft. 

Lamello KFT; TAMI-SZER Kft. Horgas Tető 

Kft.

Reklámanyag, személyes 

jelenlét, céges előadás, termék 

bemutató.



OTP Bank Zrt.
Bankszámlanyitással kapcsolatos 

teendők bemutatása.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Ügyfélkapu nyitás bemutatása az 

érdeklődőknek.

Mit ér a „Közgazos” 

végzettség? 

Interjú egykori „Közgaz”-ban végzett tanulókkal: Hol tanultak tovább, 

hogyan lettek sikeres emberek? Az iskolánkba járt, karriert befutott 

vendégeink interjú formájában mutatják be életpályájukat. A 

bemutatkozó előadók sikerei motiválhatják a hozzánk jelentkező és 

jelenleg nálunk tanuló diákokat.

2018.11.09.               

14:00 - 15:00 óra között
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Rendkívüli Ofi óra

A Kaposvári Munkaügyi Központ szakemberei előadást tartanak a 

munkaerőpiac várható alakulásáról és az Eures ismeretekről a végzős 

tanulóinknak és az érdeklődőknek.

2018.11.05.

10:00 - 12:00 óra 

között

Somogy Megyei Munkaügyi Központ Előadás.

Nyílt nap

A régió általános iskolásai számára bemutatjuk az általunk oktatott 

szakmák fogásait. Kipróbálhatják a műhelyek eszközeit, 

tanulmányozhatják a különböző szimulációs berendezéseket, vonzóvá 

téve ezáltal az ösztöndíjjal is támogatott hiányszakmákat. Továbbá 

tájékoztatást kapnak a felvételről, a szakmai gyakorlati- és a munka 

lehetőségekről.

2018.11.06.

8:00 - 13:00 óra 

között

Somogyi Kereskedelmi és

 Iparkamara
Előadás.

Házhoz jön az egyetem
Informatika a mezőgazdaságban.

Hungarikumok vagy Világörökségi helyszínek.

2018.11.07.

9:00 - 11:00 óra 

között

Pannon Egyetem 

Nagykanizsai Kampusz
Előadás.

A jövő munkahelye Egy dinamikusan fejlődő, nyitott vállalat bemutatkozása.

2018.11.09.

  9:00 - 11:00 óra

között

ZIEHL-ABEGG Kft. Bemutató.

A te utad, a te jövőd, a te 

választásod

Az intézményben oktatott szakmák bemutatására szolgáló kiállítás 

rendezése, interaktív workshopok.

2018.11.05. - 11.09. 

8:00 - 14:00 óra 

között

Program 

megnevezése
Program rövid leírása Dátum Program helyszíne Bevont vállalkozás neve

A bevont vállalkozás 

részvételének formája

Szigeti SMények

A Salva Vita Alapítvány "Adj egy ötöst" programjának keretében kerül 

megrendezésre a Szigeti-SM vegyes csapatának kerekes(székes) 

röplabda játéka. Az érzékenyítő program során szeretnénk rámutatni 

arra, hogy a sérült és ép emberek együttesen talán még izgalmasabb 

sportjáték résztvevői lehetnek.

2018.11.06.

8:00 - 10:00 óra 

között

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/D.
Somogy Megyei Sclerosis Multiplex 

Egyesület                                                        

Ismerkedés,

beszélgetés,

csapatjáték.

Pályaválasztási road 

show

A pályaválasztás előtt álló diákok számára ismertetjük iskolánk 

képzési kínálatát, a képzések egymásra épülését szimbolizáló fa 

segítségével. Bemutatjuk az oktatott szakmákat, az egészségügyi 

pályák sokszínű és szerteágazó világát. Beszélgethetnek iskolánk volt 

diákjaival a hivatás szépségeiről és az elkötelezettség fontosságáról.  

2018.11.08.

8:00 - 12:00 óra 

között

Életet mentünk

Lehet az hírtelen rosszullét vagy baleset, mi tudjuk mit kell tenni. 

Megmutatják az iskola diákjai és oktatói a legfontosabb 

elsősegélynyújtási teendőket, a tanulók megismerkedhetnek az 

újraélesztés alapjaival, betekintést nyerhetnek a háztartási balesetek 

ellátásába vagy szakszerűen bekötözhetik a sebeket. 

2018.11.08.

8:00 - 12:00 óra 

között

Szigeti KÖRÚT

Elkalauzoljuk a látogatókat iskolánk ápolástani-, csecsemőgondozási 

és elsősegélynyújtási demostrációs termeibe. Bemutatjuk Szigeti 

Samu csontvázat és megszemlélhetik az emberi szervezet felépítését, 

de azt is eláruljuk, hogy mi az a musculus sternocleidomastoideus.

2018.11.08.

8:00 - 12:00 óra 

között

Egészség SZIGET

Az egészséges táplálkozás jegyében étkezési tanácsokkal látjuk el az 

érdeklődőket, hisz mindenkor "Tányérunkon az egészségünk". Nem 

engedünk haza senkit sem éhesen, kóstolhatnak is egészséges 

ételeinkből. Dietetikusunktól hasznos tanácsokat is kérhetnek.

2018.11.08.

8:00 - 12:00 óra 

között

1-2-3-4 Mély lélegzetet 

végy...!

A diákok sokat ülnek az iskolapadban, de nehéz az iskolatáska is. 

Mozogjanak velünk, vegyenek részt zenés tornánkon, hisz "Egy kicsi 

mozgás mindenkinek kell…" Könnyű tornagyakorlatokat ismerhetnek 

meg, melyek utcai öltözékben is elvégezhetőek.

2018.11.08.

8:00 - 12:00 óra 

között

Szigeti BABÁK

A nyár folyamán megszülettek a Szigeti ikrek, akik szeretik ha tele a 

poci és száraz a pelus, de a locsi-pocsit is imádják. A lázmérést és a 

szurit viszont egyáltalán nem szeretik.  Kipróbálható többek között a 

fürdetés, a pelenkázás, az öltöztetés, az etetés, a lázmérés és az 

injekciózás. 

2018.11.08.

8:00 - 12:00 óra 

között

Szabadulj, ha drága az 

életed!

Mik a drogok hatásai? Mik a veszélyei? Netán ki is próbálták már 

néhányan? Mindenkinek drága az élete, érdemes minél előbb 

megszabadulni káros szenvedélyétől, de még a gondolatától is! 

2018.11.08.

8:00 - 12:00 óra 

között

Kedves Nővérke!

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges gyakorlati helyszínek, 

többek között a kórház felépítését ismerhetik meg a látogatók. A 

beteg "kórházi útját" mutatjuk be a kórház munkatársainak 

segítségével. Regisztráció után betekintést nyerhetnek egy kórházi 

osztály mindennapjaiba.

2018.11.08.

8:00 - 12:00 óra 

között

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/D.

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, 

7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató 

Kórház   
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„GASZTROPUCCS”

A vendéglátó szakmacsoport bemutatója.

A programban a vendéglátás iránt érdeklődők betekintést kaphatnak 

szakácsok főbb szakmai tevékenységeibe.

Tanulóink, szakoktatóink és tanáraink főzésbemutatóval, 

ételkóstolóval és terítésbemutatóval várják a nézőket.

2018.11.05. - 11.10.

8:00 - 13:00 óra 

között

Autóscsárda

Csillag Étterem

Szent Mérton Étterem

Gurító Étterem

Kalmár Kisvendéglő

Kiállító.

„GO TRABI GO!”

A közlekedésgépészeti szakmacsoport bemutatója.

Interaktív bemutatónkon a karosszérialakatosok, a járműfényezők és 

az autószerelők tevékenységeibe pillanthatnak be az érdeklődők.

Szerszámok, gépek és munkafolyamatok megtekintésére és 

kpróbálására nyílik lehetőség  tanulóink, tanáraink és szakoktatóink 

segítségével.

2018.11.05 - 11.10.

8:00 - 13:00 óra 

között

Karvalics&Karvalics Kft.

Autó-László Kft.

Varga László EV.

Kiállító.

„JÁTSSZUNK BOLTOST!” 

Az eladó szakma bemutatója.

A kereskedők standján mindenki belekóstolhat az eladó szakma 

szépségébe. A pult mögött állva kiszolgálhatja a vevőket, mérhet és 

csomagolhat, számolhatja a bevételt és kezelheti a vásárlói 

panaszokat. A csomagolási verseny legjobbjai ajándékkal térhetnek 

haza.

2018.11.05 - 11.10.

8:00 - 13:00 óra 

között

Fini ABC

SPAR Magyarország Kft.

Mix Market

Keszi ABC

Barcs COOP Zrt.

Kiállító.

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató 

Kórház,

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 

Kamara,

Ventilátor Klub

Bemutató,

 interaktív feladatok, 

beszélgetés,

 gyakorlati feladat,

kiállítás.

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/D.

Túl a játék határain

Logisztika másképpen - Leendő logisztikai és szállítmányozási 

ügyintézőknek játékos módon megtervezett ismeretek a szakmáról. 

Tőzsdejátékok - Hogyan lehet eligazodni a gazdaság és a pénz 

világában? Mit kell tudni egy jó közgazdásznak? Játékos vetélkedő 

leendő kilencedikeseknek, a közgazdasági szakmacsoport rövid 

bemutatásával egybekötve. Túl a játékon - Játékos LEGO robot 

bemutató programozással egybekötve. KODU - egy könnyen 

elsajátítható alkalmazáskészítő bemutatása, saját játék készítése. 

Micro:bit programozása. Turisztika - ismerkedj vele!

2018.11.08.                       

09:00 és 13:00 óra 

között

8660 Tab, Virág u. 12-14.

7400 Kaposvár, 

Szent Imre u. 2.

Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája



„ÜSD A VASAT!”

A gépészet szakmacsoport bemutatója.

A „vasasok” standján az épület- és szerkezetlakatos, az ipari gépész és 

a gépi forgácsoló szakmák fogásaival ismerkedhetnek meg az 

érdeklődők. A tanulók, tanárok és szakoktatók interektív szerszám- és 

gépbemutatóval, valamint egyes munkafolyamatok bemutatásával és 

kipróbálásával várják a latogatókat.

2018.11.05 - 11.10.

8:00 - 13:00 óra 

között

Szige Mix Kft.

Barcs Metál Kft.

Seres Kft.

Unitrade Barcs Kft.

Kiállító.

„FÚRJ, FARAGJ!”

A faipari szakmacsoport bemutatója.

Az asztalosok és ácsok közös standján a famegmunkálás szépségeivel 

találkozhatnak a látogatók.

A famegmunkáló szerszámok és gépek bemutatása és kipróbálása 

mellett a különféle kötésekkel, faszerkezetekkel és fakezelési 

eljárásokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A vállalkozó kedvűek 

egy-egy termék elkészítését is kipróbálhatják.

2018.11.05 - 11.10.

8:00 - 13:00 óra 

között

TEAT Bt.

Sziklai és Társai Bt.

Dömötör Zoltán EV.

Kiállító.

„HOGY FESTESZ?”

A festő, mázoló, tapétázó szakma bemutatója.

A festő tanulók, tanárok és szakoktatók a falfelületek kezelésével és 

díszítésével, a nyílászárók védelmével, a tapétázás technikáival 

ismertetik meg a standot meglátogatókat. Bemutatják a modern 

eljárásokat, anyagokat és ezek kezelését, melyeket gyakorlatban is 

kipróbálhatóak.

2018.11.05 - 11.10.

8:00 - 13:00 óra 

között

HOZSO-2005 Kft. Kiállító.

„ERRE VARRJ GOMBOT!”

Bemutatkozik a ruhaipari szakmacsoport.

A női szabók standján a szabás-varrás érdekességei várják az 

érdeklődőket. Tanulóink és oktatóink bemutatják a textiltermékek 

előállításának különféle munkafolyamatait és eszközeit, a tervezéstől 

a kivitelezésig. A bemutatottak a gyakorlatban is kipróbálhatóak.

2018.11.05 - 11.10.

8:00 - 13:00 óra 

között

Barcs Tex Kft. Kiállító.

„ÉPÍTSÜNK VÁRAT!”

Az építőipari szakmacsoport bemutatója.

A kőművesek standja az építőipar érdekességeivel, anyagaival, 

eljárásaival, gépeivel és szerszámaival várja a látogatókat.

Lehetőség nyílik téglafal építésére, nyílászárók beépítésére és más 

tevékenységek kipróbálására.

2018.11.05 - 11.10.

8:00 - 13:00 óra 

között

Rob-Att Kft.

Var-Att Kft.

Bau-Lizéna Kft.

Kótai Ferenc EV.

Kiállító.

„JÓ SZAKMA, BIZTOS 

JÖVŐ”

Iskola- és szakmabemutató filmek vetítése.

Az elmúlt időszakban számos oktató- és bemutatófilm készült a 

különféle szakmák népszerűsítésére. Ezek közül az iskolánkban 

oktatott szakmák filmjeivel és az iskolánk életét bemutató helyi és 

országos médiában levetített riportokkal ismertetjük meg a 

látogatókat.

2018.11.05 - 11.10.

8:00 - 13:00 óra 

között

Kiállító.

Program 

megnevezése
Program rövid leírása Dátum Program helyszíne Bevont vállalkozás neve

A bevont vállalkozás 

részvételének formája

A tudás fejlesztése 

konferencia /Kamion 

RoadShow 2018

Konferencia az általános iskolai és középiskolai tanárok számára / A 

zalaegerszegi Mechatronikai kamion bemutatója, interaktiv 

programokkal.

2018.11.06.

9:00 és 16:00 óra 

között

Nagyatád, Dózsa Gy. U 13
Előadók: Dr. Csath Magdolna, Szigeti 

Ádám, Katona Miklós
Előadás.

"Barangolás a szakmák 

világába" 

pályaorientációs nap

Pályaorientációs nyílt nap az általános iskolák 5.-8. osztályos tanulói 

számára, interaktív tanórai foglalkozások, tanműhely látogatás, 

gyakorlati képzőhelyek látogatása, játékos akadályverseny, látványos 

kísérletek, számítógépes modellezés, programozás, egészségügyi 

szűrések, szabaduló szoba, természettudományos vetélkedő. 

Pályaorientációs nyílt nap a középiskolások számára, egyetemek 

bemutatói, előadásai. 

2018.11.10.

8:00 és 13:00 óra között

7500 Nagyatád, Dózsa Gy. U. 13, 

7500 Nagyatád, Taranyi úti Ipartelep,

7500 Nagyatád, Szechenyi tér 7., 28. 

7500 nagyatád, Zrínyi u. 7., 

7500 Nagyatád, Korányi Sándor u. 6., 

7500 Nagyatád, Kossuth u. 16.

7500 Nagyatád, Baross G. u. 10.

Nagyatádi Általános Iskolák, 

Büttner Kft, 

Nagyatádi Kórház, 

Hotel Solar, 

Nagyatádi Rendőrség, 

Turisztikai központ, Múzeum

OTP Bank, M7 Takarék. 

PTE, Pannon Egyetem, Kaposvári 

Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem

Céglátogatás, bemutatók tartása, 

interaktív foglalkozások, karrier 

tanácsadás.

Program 

megnevezése
Program rövid leírása Dátum Program helyszíne Bevont vállalkozás neve

A bevont vállalkozás 

részvételének formája

"Ez elment vadászni" 

Az iskola erdészeti gyakorlati bázisához tartozó lőtéren iskolánk 

tanulói, illetve a Sefag Zrt. munkatársai közreműködésével szervezett 

lövészeti bemutatón vehetnek részt az érdeklődők. Ezt követően 

lehetőséget adunk a fegyverek, illetve a lövészet kipróbálására. A 

legügyesebb résztvevők számára a program zárásaként lövészversenyt 

szervezünk általános iskolai, középiskolai és felnőtt kategóriában.

2018.10.06.

10:00 és 14:00 óra 

között

Sefag Zrt.

"Állatok az 

örökkévalóságnak" 

A programon részt vevők betekinthetnek a preparátori munka 

folyamataiba. A bemutató során megismerkedhetnek az egyes 

munkafázisokkal: a madarak nyúzásával, előkészítésével, teljes és 

portré stílusban történő felállításával, a koponyás trófeák 

montírozásával, illetve a szőrmés állatok nyúzásának, a bőrök 

előkészítésének lépéseivel. Megtekinthetik továbbá az iskola 

preparátor szakkörének eddigi munkáit, az elkészült preparátumokat.

2018.10.07.

10:00 és 14:00 óra 

között

Sasfészek Stúdió Preparátorműhely

"Minden, ami víz" 

A program célja, hogy ráirányítsuk az érdeklődők figyelmét a 

környezetükben zajló vízzel, ivóvízzel, a vízkészletek megóvásával 

kapcsolatos folyamatokra, települési és a területi vízgazdálkodás 

feladataira. A rendezvény programja: 1. Megnyitó, 2. "Minden, ami 

víz" címmel interaktív előadás 3. Az iskola vízügyi képzéseinek 

bemutatása. 4. Az iskola vízügyi laborjában és a tanpályán  gyakorlati 

bemutató.

2018.10.08.

10:00 és 14:00 óra 

között
7570 Barcs, Szent László u. 13.

DRV. Zrt.

Program 

megnevezése
Program rövid leírása Dátum Program helyszíne Bevont vállalkozás neve

A bevont vállalkozás 

részvételének formája

Naszi(a)! - Pályaválasztási 

Nyílt Nap

A látogatók az SKIK gyakorlati képzéssel, szakképzéssel kapcsolatos 

tájékoztatóján vesznek részt, majd csoportokban, forgószínpad-

szerűen tekinthetik meg és próbálhatják ki interaktív módon 

szakmáinkat.

2018.11.07.

8:00-15:00 óra 

között

ZIEHL-AGEGG Kft.Marcali, TESCO 

GLOBÁL Zrt. Nagyatádi üzlete, Hotel 

Solar, Bagó és Társa Kft. Nagyatád és a 

vonzáskörzet általános iskolái.

Interaktív előadás, gyakorlati 

foglalkozás.

Naszi(a)! -

Pályaorientációs Nap

Iskolánk tanulói, pedagógusai, a Szülői szervezet tagjai, a bevont 

vállalkozások, partnerek és az érdeklődők képet kaphatnak a 

másodszakma-és továbbtanulás lehetőségeiről, ill. a szakképzésben 

rejlő lehetőségekről.

2018.11.08.                  

8:00 -13:00 óra

 között

ZIEHL-AGEGG Kft.Marcali, Európa Pék 

Kft. Nagyatád, TESCO GLOBÁL Zrt. 

Nagyatádi üzlete, Hotel Solar, Bagó és 

Társa Kft. Nagyatád, Pannon Egyetem 

Nagykanizsai Campusa, Kaposvári 

Toborzó Iroda, Somogy Megyei 

Rendőrfőkapitányság Humán Igazgatási 

Osztály

Interaktív előadás, gyakorlati 

foglalkozás.

7500 Nagyatád, Baross G. u.6.

Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Részt vesznek a program 

megvalósításában kiállítási 

tárgyak, eszközök, szakemberek 

biztosításával.

 Barcs-Középrigóc Telephelye

Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

7570 Barcs, Barátság u. 9-11.


