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2018. április 13-án, ebben a tanévben is, immáron harmadik alkalommal, iskolánk
részt vett az országos nyilvánosságot élvező programsorozaton, a Szakmák
éjszakáján.
Idén is igyekeztünk színes kínálattal iskolánkba invitálni a városunkban és a
környékbeli településeken élő, szakmáinkat megismerni szándékozó közönséget, akik
hangulatos, fáklyákkal és mécsesekkel megvilágított bejáratunkon keresztül juthattak
el a különböző helyszínekre.
Nyolc szakmacsoportban, mintegy 45 pedagógus és hasonló számú tanuló
közreműködésével, 29 féle érdekes - változatos programmal vártuk a hozzánk
látogató vendégeket. Iskolánk bemutatása mellett összesen 17 általunk ajánlott
szakma oktatásába pillanthattak be az érdeklődők.
Bemutatkoztak
az
érettségire
épülő
fogtechnikus, fodrász és autószerelő szakmák.

Fodrászok munkában…

Autószerelők bemutatója 

Fogtechnikus
tanulóink
megismertették az érdeklődőket
szakmájuk
legújabb
technológiáival,
míg
fodrásztanulóink
csodálatos
hajkölteményekkel rukkoltak elő.

Villanyszerelőink által kialakított „sötét” szobában pedig ledes szalaggal megvilágított
„autópályán” egy robot kisautó segítségével tesztelhették vendégeink a gépjármű
vezetői tudományukat.

LED szalag világítású „autópálya"

A gépészeti szakirányon tanuló diákjaink és oktatóik szintén bevezették a látogatóikat
szakmáik rejtelmeibe.
Hőkereső kamerával
kereshettek
eldugott
tárgyakat, míg, aki
szerette
volna,
kipróbálhatta hegesztő
szimulátorunkat is.

Hegesztő szimulátor 

Textiliparos
diákjaink
és
oktatóik
az
újrahasznosítás jegyében bemutatták, hogyan
készíthetnek
kiselejtezett,
kinőtt
pólóikból
különböző használati tárgyakat esetleg más
textíliák felhasználásával, hogyan lehet könnyedén,
házi készítésű dekorációval otthonossá tenni
lakásukat.

A „kerámiások” is kitettek magkért! Egy maréknyi
agyagból, pillanatok alatt korongoztak gyönyörű
kaspókat, vázákat, korsókat, tálakat valamint
megismerhették az írókázás technikáját is, mellyel
maguk festhették ki a már előzetesen kiégetett
darabokat.

Korongozás folyamatban…

Műhelyeinkben kollégáink segítségével mindenki saját maga készíthetett fémből,
fából különböző használati tárgyakat, kulcstartókat, papírzsebkendő tartókat,
virágtámaszokat. Megtekinthették annak, az éppen készülő félben lévő,
székelykapunak a faragási munkálatait is, mely rövidesen iskolánk bejáratát fogja
ékesíteni.
Iskolánk büszkesége, az elmúlt tanévben az SzKTV – országos II. helyezést elért
kőműves tanulónk, Garai Gábor, személyesen mutatta be szakmai jártasságát az
érdeklődőknek.
Kolléganőnk, Tóthné Rozsos Katalin és tanítványai látványos és szórakoztató tánc
produkcióval készültek a nézők szórakoztatására.

A több, mint száz elégedett látogató, a jó hangulat bizonyítja, hogy a sok befektetett
energia meghozta gyümölcsét! Mindannyiunk megelégedésére, egy nagyon jól
sikerült rendezvénynek lehettünk részesei a Szakmák éjszakáján.
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