1.

A szövegszerkesztés rejtelmei

A foglalkozásokon a hivatalos levél formázására kerül
szakmakipróbáló
sor Wordben. Ha kedvük van csatlakozni a diákoknak,
akkor ők is el tudják végezni a szerkesztési műveleteket.
Az adatok megfelelő helyre történő beírása és
elhelyezése után formázzák a levelet, a lényeget pedig
kiemelik. Megjelenítik az Excelben a levélhez
kapcsolódó adatokat, számításokat végeznek, majd a
végeredményekről diagramot készítenek. Ezeket az
alapvető munkafolyamatokat az ügyvitel ágazatos
diákok képzése során sajátítják el tanulóink.

2.

Irodatechnikai eszközök az ügyviteli
munkában

Az ügyviteli munkafolyamatok végzése közben
szakmakipróbáló
nélkülözhetetlen a 21. században a különféle
irodatechnikai eszközök alkalmazása. Ennek
megfelelően az est folyamán azokkal a mindennapos
használati eszközökkel ismerkedhetnek meg az ügyviteli
szakma iránti érdeklődők, amelyek az irodában
dolgozók munkáját gyorsabbá, könnyebbé teszik. Így
lesz lehetőségük kipróbálni a spirálozó, hőkőtő,
lamináló, scanner, laphajtogató, papírvágó, fénymásoló,
iratmegsemmisítő működését. Közben beavatjuk a
hivatalos levélfogalmazás rejtelmeibe is a "dolgozókat".

igen

3.

Gazdasági játékok

Játékos feladatokkal találkozhatnak a gazdálkodással
kapcsolatban vendégeink. A "pénzügyi foci, a tőzsde, a
gyümölcspiac, a csúcsmeló, remek süti" online
játékokon keresztül betekintést nyerhetnek a
gazdálkodás világába.

szakmakipróbáló

igen

4.

Adóbevallás, adótanácsadás

Személyi jövedelemadózással kapcsolatban felmerülő
kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők papír
alapon, illetve elektronikus formában is. Rávilágítunk
arra is, hogy az ügyfélkapu milyen módon segíti
hivatalos ügyeink intézését. Az említett ismereteket a
közgazdaság ágazatos tanulók tanyanyagként is
elsajátítják a 12-14. évfolyamon.

szakmakipróbáló

5.

Közgazdasági játékok

6.

Érdekességek a turisztika világából

Reklámokból ismert vállalati vagy termék szlogeneket interaktív
kell a játékosoknak felismerni. Alkalmas a tájékozottság
felmérésére, emellett az idővel és egymással való
versengésre is. Az internetes, online játékot Kahoot
program segítéségével játsszuk, melyhez asztali
gép/saját mobiltelefon használata szükséges. A szlogen
mellé megadunk négy lehetséges választ, melyből
meghatározott időn belül ki kell választani a helyes
megoldást. A játékosság elveire építve ismerkedhetnek
a gazdasági élettel az érdeklődők, mint pl. activity,
keresztrejtvény, országokhoz kapcsolódó
zenefelismerés, rövid számolásos feladat.Reklámokból
ismert vállalati vagy termék szlogeneket kell a
játékosoknak felismerni. Alkalmas a tájékozottság
felmérésére, emellett az idővel és egymással való
versengésre is. Az internetes, online játékot Kahoot
program segítéségével játsszuk, melyhez asztali
A kisebbeknek játékos, a felnőtteknek komolyabb
szakmakipróbáló
gép/saját mobiltelefon használata szükséges. A szlogen
formában mutatjuk be azt, amit a turizmus ágazaton
mellé megadunk négy lehetséges választ, melyből
megtanulhatnak. Keresztrejtvények, totók, interaktív,
meghatározott időn belül ki kell választani a helyes
gyakorlati és egyéb érdekes feladatok segítségével
megoldást. A játékosság elveire építve ismerkedhetnek
tehetik próbára eddigi tudásukat. Megkíséreljük
a gazdasági élettel az érdeklődők, mint pl. activity,
megmutatni azt, hogy a nálunk tanultakat nem csak az
keresztrejtvény, országokhoz kapcsolódó
idegenforgalomban elhelyezkedve, de a mindennapi
zenefelismerés, rövid számolásos feladat.
életben is sikeresen hasznosíthatják látogatóink.
Témaköreink közé tartozik a protokoll, a kommunikáció,
a vendéglátás, az Európai Unió, fűszerezve hazánk
nevezetességeivel, egy kis borturizmussal,
gasztronómiával. Diákjaink saját készítésű hidegtállal,
süteménnyel kedveskednek vendégeinknek, melyek
elkészítéséhez a tanórákon tanult elméletet is
felhasználják.

7.

Lego robot a Rudasban!

A tervezett foglalkozás a LEGO robotok programozási
lehetőségeibe enged majd bepillantást elsősorban
gyakorlati példákon keresztül - minden érdeklődő
számára, korra, nemre való tekintet nélkül.

interaktív

8.

PC összeszerelése

A személyi számítógépek összeszerelése a gyerekjáték
eszközeivel.

szakmakipróbáló

9.

Informatikai keresztrejtvény

10.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

igen

igen

igen

igen

igen

Turisztika

30 perc
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Informatika

30 perc
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Informatika

30 perc

Az informatika iránt érdeklődők egyának megmozgatása interaktív
történik a keresztrejtvény eszközeivel.
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Miről beszélnek a csontok?

A sportágazat szakmai keretein belül főként igazolt
interaktív
sportolók nyerhetnek versenyképes sportedzői
végzettséget. A képzési program fontos összetevője a
vázrendszer, azon belül is a csontváz alapos ismerete: a
csontváz emberi jelllegzetességeinek megismerése, a
nem- és életkor-meghatározás lehetőségei vagy épp a
betegségek csontokon hagyott nyomainak felismerése.
Ebbe nyújt betekintést a Miről mesélnek a csontok?
program, ahol a diákok megismerkedhetnek a csontváz
fentebb említett jellegzetességeivel is.
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11.

Gimnasztikai fortélyok
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Sport

30 perc

12.

Játékos versenyek
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Sport

30 perc

13.

Sportcentrumi próbatétel
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Sport

30 perc

14.

Az erőfejlesztés módjai

A gimnasztika mozgásanyagában megtalálhatók az:
bemutató
izmokat nyújtó, izületek hatékonyságát növelő,
koordinációt, izomerőt, állóképességet javító gyakorlat
sorozatok. Megfelelő alkalmazásukkal sokoldalú, egész
szervezetre kiterjedő pozitív hatás érhető el. Életkornak
megfelelően változtatható a feladatok nehézsége,
egyénileg és csoportosan is végezhetők a gyakorlatok. A
gyakorlás nem függ az időjárástól és az évszakoktól,
teremben, ill. szabadtéren is végrehajtható.
Alkalmazható a koordinációs és kondicionális
képességek fejlesztésére. A gimnasztikai gyakorlatokkal
fokozható az ízületi mozgékonyság, kialakítható és
növelhető az egyensúlyozási képesség, ritmusérzék,
komolyabb felszerelést nem igényel, így otthon is
végezhető. Elősegíti a mozgástanulási folyamatokat,
megelőzi a balesetek, sérülések kialakulását. Jól
alkalmazható a regenerálódási folyamat során és a
rehabilitációban.
Nagy szerepet játszik a kezdő sportolók képességeinek
megalapozásában, az élsportolók szinten tartásában,
egyéni alapvető mozgásműveltség bővítésében,
egészség megőrzésében.
A gimnasztika mozgásanyagában megtalálhatók az:
izmokat nyújtó, izületek hatékonyságát növelő,
koordinációt,
izomerőt,
állóképességet
javító gyakorlat
A floorball sportágat
több
éve játszák hazánkban.
A
sorozatok. Megfelelő
sokoldalú,
egész
testnevelés
órákon azalkalmazásukkal
egyik legnépszerűbb
ütős játék.
szervezetre
pozitív
hatásévekben
érhető el.
Az amerikai kiterjedő
labdarúgás
az elmúlt
váltÉletkornak
divatos
megfelelően
változtatható
a
feladatok
nehézsége,
sportággá. Szeretnénk bemutatni a testnevelés órán
egyénileg és csoportosan
is végezhetők
a gyakorlatok.
A
alkalmazható,
könnyen elsajátítható
változatát.
A lábtoll
gyakorlás
nem
függ
az
időjárástól
és
az
évszakoktól,
labda egy
mindennapi sportág, melyet nagyon
teremben,
ill. ismernek,
szabadtéren
is végrehajtható.
kevés
helyen
játszák,
ezért szeretnénk
Alkalmazható a népszerűsíteni,
koordinációs és bemutatni
kondicionális
megismertetni,
látogató
képességek
fejlesztésére.
A
gimnasztikai
gyakorlatokkal
diákjainknak és a felnőtteknek is.
fokozható az ízületi mozgékonyság, kialakítható és
növelhető az egyensúlyozási képesség, ritmusérzék,
komolyabb felszerelést nem igényel, így otthon is
végezhető. Elősegíti a mozgástanulási folyamatokat,
Bemutató spinracing órát tartunk ötvözve a work out
szakmakipróbáló
megelőzi a balesetek, sérülések kialakulását. Jól
mozgásanyagával. Bárkinek ajánljuk, aki szeretné
alkalmazható a regenerálódási folyamat során és a
megismerni a 21. századi mozgástrendeket.
rehabilitációban.
Nagy szerepet játszik a kezdő sportolók képességeinek
megalapozásában, az élsportolók szinten tartásában,
egyéni alapvető mozgásműveltség bővítésében,
Konditermi
erőfejlesztés, hogy duzzadjanak izmaid...
szakmakipróbáló
egészség megőrzésében.
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15.

Egészséges életmód

interaktív
Választ kaphatunk arra, hogy mi a táplálkozás, a
folyadékbevitel, a pozitív gondolkodás, az alvás, a
zenehallgatás szerepe a tanulási folyamatokban. Az
érdeklődők megismerkedhetnek a tápcsatorna és az agy
felépítésével. Játékos feladatokon keresztül
tekinthetnek be a különböző biológiai folyamatokba, az
egészséges életmód alakításába.
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20:00

19:30

19:00

18:30

30 perc

18:00

Közgazdaság

17:30

30 perc
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17:00

Közgazdaság
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16:30

30 perc

16:00

Közgazdaság

15:30

30 perc

15:00

Ügyvitel

14:30
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13:30

30 perc

13:00

Ügyvitel

12:30
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11:30

felnőtt
11:00

fiatal

kezdési időpont (18:00 előtti kezdési időpont csak a kísérő programok esetében adható meg, kérjük, ügyeljenek arra,
hogy 18:00-22:00 óra között legalább 6 programféleség szerepeljen!)
10:30

program
időtartama

10:00

általános
pályaválasztók
iskolások (1- (7-8. osztály)
6. osztály)
igen

mely ágazathoz kapcsolódik a
program?

9:30

kiknek szól?

9:00

program típusa

8:30

Program rövid leírása

8:00

Program rövid megnevezése
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