Programok

Ünnepélyes megnyitó

Kovács Sándor a JNSZ Megyei Közgyűlés Elnöke köszönti a megjelenteket (diákok, szülők,
Aulában
érdeklődők), majd elmondja megnyitó beszédét. A Szakmák éjszakája programjairól Igazgató 18:00
Asszony tájékoztatja a megjelenteket.

A tiszafüredi Tisza-tavi
Alapfokú Művészeti
Iskola
néptáncbemutatója.

A művészetek pártolása, támogatása és széleskörű bemutatása jegyében a Tisza-tavi
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei néptáncbemutatóval várják az érdeklődőket, Nagy
Csaba és Nagy Csabáné felkészítésével.

Aulában
18:30

Végh József tiszafüredi
fafaragó kiállítás
megnyitója.

Benedek Elek leszármazottja, volt testnevelő kollégánk, Végh József fafaragó kiállítását
megnyitja intézményünk igazgató asszonya. A művész autodidakta módon tanulta ki a
mesterséget. Szebbnél-szebb domborműveit csak kézi véső segítségével alakítja ki.

Kupola
19:00

Jelmez-art és ruhapróba Debreczeni Ildikó, jelmez- és divattervező, a szolnoki Szigligeti Színház művészének
bemutató Debreczeni
közreműködésével ruhapróba bemutatót és jelmez-art előadást tart. Az ExperiDance
Ildikóval.
Tánctársulat jelmezeit több, mint tíz éve tervezi. Varrt már ruhát az Egyesült Államokba,
Franciaországba és Németországba is.

Aulában
19:30

Ügyeskedj-gondolkodj!
Játékos sportági
vetélkedő

Öt különböző sportoláshoz kapcsolódó feladat várja az érdeklődőket: Célba gurítás zsámoly
felületére floorball ütő- és labda használatával 3 perc alatt; célbadobás kézilabdával 6
méterről; büntetődobás kosárlabdával; középkörben röplabdával fej fölé adogatás 2 m-es
magasságban; szellemi TOTÓ.

Sportcsarnokban
18:00-tól

Vásárolj okosan!

A gazdálkodj okosan egy praktikus gazdasági játék, amely minden korosztály számára jó
tanáccsal szolgál a pénzügyi döntések megalapozásában. A programon részt vevők
megtanulhatják, hogy különböző gazdasági helyzetekre miként reagáljanak. Az ügyvitel
ágazat fontos része a különböző számlák és egyéb készlethez, pénzhez kapcsolódó
dokumentumok készítése.

22-es tanterem
18:00-tól

Ügyes kezek!

Az óvodai dajkák feladatai közé tartozik a jeles napokra, ünnepekre készülődés segítése. Az
óvodapedagógusnak az Anyák napja olyan ünnep, amire minden óvoda lelkesen készül, így
itt krepp virágot és képeslapot készítünk.

8-as tanterem
18:00-tól

Régi idők számítógépes
játékai.

Bemutatjuk a számítógépes játékok evolúcióját az 1980-as évektől egészen napjainkig,
20-as tanterem
főként a mai PC-s emulátorokon keresztül. Kellemes időtöltést és nosztalgikus hangulatot, jó 18:00-tól
élményeket kívánunk. Remélhetőleg kellemes emlékeket idézünk.

Autós-kvíz!

A három részből összeállított feladat a közlekedés szakmacsoport iránt érdeklődőknek vagy
az autó mániásoknak: szókereső, melyben vízi, légi és szárazföldi közlekedési eszközök
elnevezéseit kell keresni; autómárkák felismerése; autóalkatrészek felismerése.

7-es tanterem
18:00-tól

Szakoktatónk gépészet
szakmacsoporton belül
bemutatkozik és
előadást tart a hegesztő
szakma rejtelmeiről.

A hegesztés különálló szerkezeti elemként készült fém alkatrészek oldhatatlan kötéssel
Hegesztő tanműhely
készülő összeerősítésére szolgáló művelet, több száz éve ismeretes. Igazi fejlődése csak a 19. 18:00-tól
századba végén kezdődött és a hegesztéstechnika folyamatosan megújul. Ezekkel a korszerű
berendezésekkel ismerkedhetnek meg a látogatók és próbálhatják ki az érdeklődők.

Vasgyúrás

Különböző tárgyak készítésével mutatjuk be, hogy egy egyszerű lemezből kiindulva milyen
Szerkezetlakatos tanműhely
eredmények születhetnek: kulcstartó készítése, lemezdarabokból betűk és számok készítése, 18:00-tól
rózsa alkotása kisebb szerszámok segítségével.

Sablonfestés

Festősablon segítségével nagyon sokféle felületet dekorálhatunk (fal, bútor, agyagcserép...),
igazán egyedi és új külsőt adva ezzel egy már unalmasnak vélt tárgyunknak. Minden kedves
érdeklődő kipróbálhatja a sablonnal és szivaccsal festést papírlapra.

Kőműves tanműhely
18:00-tól

Kőműves ügyességi
játékok

Szabályos hatszög egyenlő részekre osztva és beszámozva várja az érdeklődőket. Vakon
beugrik a "játékos" az egyik részbe, ahol kérdést vagy gyakorlati feladatot kap, melyek a ház
építésével és berendezéseivel kapcsolatosak.

Kőműves tanműhely
18:00-tól

Tervezz ruhát

A női szabó stylistok lesznek feladatkör, mely az alkalomhoz megfelelő öltözék
megtervezésével, rajzolásával, színezésével, egyéni ötleteléssel, kreativitással teszi
színesebbé ezt a szép estét. Az előre elkészített sablonra tervezhet öltözéket a szakma iránt
érdeklődő.

Női szabó tanműhely
18:00-tól

Varrjunk tűpárna
kalapot

A női szabók kézügyességi és finommozgásos feladata, mely apró részletekből kiindulva
szabás és varrás segítségével tűpárnát készíthetnek az iskola logójával. Az elkészült termék
végül hazavihető lesz.

Női szabó tanműhely
18:00-tól

Kreatív kitűző

A ruhaiparban nagyon fontos, hogy a szakmát tanuló fiatalok az öltözködésben ne csak a
ruha fazonjához tudjanak tanácsot adni, hanem annak kiegészítőihez is. Éppen ezért
gondoltuk, hogy egyszerű kitűző készítését mutatjuk be és tanítjuk meg annak elkészítését
foglalkozás keretében.

Női szabó tanműhely
18:00-tól

Szakács szakmában
használt fűszerek
felismerése.

Fűszeres illattal teli helyiség hagyományos és egzotikus növények, fűszerporok látás és
tapintás útján történő felismerése képek segítségével. Felhasználási javaslatokat adnak
szakoktatóink az érdeklődőknek.

Pincér szaktanterem
18:00-tól

A pincér szakma
bemutatja a felszolgálás
során használt
különleges eszközeit.

Különleges eszközök bemutatása: a 28-as tanteremben felállított asztalokon 43 különleges
éttermi eszközt mutatunk be. Az eszközök megnevezését a látogatók elolvashatják a
melléjük helyezett kis cédulákon, illetve a segítő tanulók részletesen bemutatják őket
kiselőadás keretében. Egyes eszközök használatát be is mutatják. A bemutató után a
látogatók tesztlapon ellenőrizhetik, mennyire voltak figyelmesek. A tesztlap feleletválasztós
kérdéseket tartalmaz.

Pincér szaktanterem
18:00-tól

Szalvétahajtogatás
művészi szinten. 2-3
különböző és látványos
hajtogatási típus
megtanulása.

A segítő diákok bevonják a látogatókat ebbe a tevékenységbe. Különböző díszszalvéta
hajtogatási módokat mutatnak be, amelyek elkészítését megtanítják az érdeklődőknek.

Pincér szaktanterem
18:00-tól

A pincér szakma
bemutatója látványteríték készítés.

Egy kétszemélyes vendégasztalt terít meg egy pincér tanuló, amely előre meghatározott
alkalomra és menüsorra készül. Az abrosz felterítésétől a textilszalvéta felhelyezéséig
figyelemmel kísérhetik a látogatók a terítés folyamatát, és megtekinthetik az eszközök
szabályos felhelyezését. A terítés egy előre előkészített szervizasztalról történik.

Pincér szaktanterem
18:00-tól

Süssünk süssünk
valamit, azt is
megmondom, hogy
mit!

A program keretén belül a résztvevő diákok kipróbálhatják ügyességüket és kreativitásukat a Szakács tanműhely
konyhaművészet terén. Sós és édes termék készítése és díszítése egyaránt megvalósul sós
18:00-tól
kifli és mézes krémes formájában. Az elkészítést követően a látogatóknak lehetősége lesz az
elkészült tészták kóstolására.

Egészségpont

A Sanitas Corporis Kft-től Egészségpont néven egészségügyi tanácsadás és vizsgálat
(egészségügyi teszt, vérnyomásmérés, látásvizsgálat, testzsírmérés) veszi kezdetét. Szakmai
segítők: Kara Hedvig, Takács Andrea és Tuszné Berczi Boglárka.

14-es tanterem
18:00-tól

Matek kuckó

A matek kuckóba érkező tanulók és kísérőik érdeklődési körüknek megfelelő és nehézségi
fokozatú digitális matematikai feladatokat oldhatnak meg és fejlesztő játékokkal
játszhatnak. Előre elkészített feladatokból a látogatókkal történő rövid beszélgetés után
választom ki a megfelelőt.

11-es tanterem
18:00-tól

Pszichológiai játékok

Az ÉRZELMEK BIRODALMA az érzelmi intelligenciát fejleszti, az IDENTITY –vel
rácsodálkozhatunk arra, hogy ki hogyan látja magát, a DIXIT pedig egy csodálatos grafikával
illusztrált asszociációs játékot rejt magában. Szórakozás, időtöltés, tanulás, kikapcsolódás:
mind együtt van ezekben a PSZICHOLÓGIAI TÁRSASJÁTÉKOKBAN. Jó szórakozást!

4-es tanterem
18:00-tól

Ügyviteli játékok!

Számítógépen mutatkozik be az ügyvitel szakma gépírás tevékenysége, ahol az érdeklődők
megmutathatják gyorsaságukat, billentyűhasználatukat és ügyességüket. Szintekre és
nehézségi fokozatokra bontott feladatokkal tölthetik el az időt a vendégek.

Aulában
18:00-tól

Interaktív nyelvi játékok Interaktív táblán oldhatnak meg az érdeklődők változatos nyelvi feladatokat, főleg angolul,
26-os tanterem
de megtanulhatják a "szeretlek" kifejezést akár 20 nyelven is elmondani. Rövid videók, dalok, 18:00-tól
szókereső játékok, az angolszász kultúráról szóló tesztfeladatok - ezekben tehetik próbára
nyelvtudásukat a látogatók.

Kertmozi

Kerti hangulat, sörsátor, friss levegő. Mi egyéb kell egy jó filmnézéshez? A vígjáték birodalma Oldalsó udvar
ragadja magával a kíváncsi tekinteteket és a mini "Üvegtigris" büfé, ahol a filmre vonatkozó 19:00-tól
kérdőív helyes kitöltése után "büfékupon" jár.

Gipszfestés

Ezzel az élménnyel most mindenki szabadjára engedheti képzelőerejét! Kék színű
katicabogár? Itt bármi lehetséges! Egy egyedi játszóház, ahonnan boldog, büszke,
sikerélményben fürdőző gyerekek távoznak. Kellemes környezetben, hozzáértő segítőkkel
folyik az alkotó munka, a gipszfestés, aminek eredményeként a fehér gipszfigurák színesen
egyedivé varázsolhatók. Számtalan forma és szín, mindenki a kedve szerint festheti a neki
leginkább tetsző figurát.

12-es tanterem
18.00-tól

Magyarok a fedélzeten

A Magyarok a fedélzeten birodalomban négy feladat várja a látogatókat: PPT híres, mai és
hajdani magyar kulturális személyekkel; puzzle, ahol a kirakás után nevezetes magyar
helyeken lehet felismerni; sportos "pároztató" - a magyar sport jelenlegi hírességeinek
megnevezése képről és sportágának kiválasztása; Totó - játékos feladatlap a
hungarikumokból.

5-ös tanterem
18:00-tól

Karaoke

Ki mersz állni szerepelni? Ha igen, engedd ki a hangod és mutasd meg nálunk, hogy milyen
jól énekelsz. Nem tátika...karaoke!!!! Tehetséged kibontakoztatása a legjobb helyen, hozzá
értő felügyelettel, segítséggel.

25-ös tanterem
18:00-tól

Rendőrségi bemutató

A tiszafüredi városi Rendőrkapitánysággal összedolgozva kerékpáros ügyességi játékok várják Első udvar
a látogatókat az iskola kinti kézilabda pályáján. A rendőrségi bemutató az intézmény udvarán 18:00-tól
kerül bemutatásra... Milyen ha megbilincselik a kezed, hátra ültetnek a rendőrségi autóba.
Milyen eszközökkel rendelkezik a járőr.

Zeneiskola
növendékeinek
fellépése.

A tiszafüredi Fekete László Zeneiskola számos növedéke közül Koszta Béla és Koszta Erik
tisztel meg bennünket harmónika játékával. Népdalok csengő-bongó hangjával és
dallamaival zárjuk a az estét. A népdalok, néptánc és harmónika játék és bemutatók
hagyományainkat tisztelve övezik az estét.

Aulában
21:00-tól

