SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA A SÁGHYBAN
2018. április 13-n 18:00-22:00 között az országos
programsorozathoz csatlakozva idén is megrendeztük a szakmák
éjszakáját intézményünkben. A rendezvényt a CSMKIK Csongrádi
térség térségi elnöke Horváth János nyitotta meg. A megnyitón
tiszteletét tette Bedő Tamás Csongrád város polgármestere és Cseri
Gábor alpolgármester. Köszöntőt mondott Bimbóné Piti Éva, az intézmény igazgatója. Az eseményen
interaktív bemutatókon ismerhették meg a középiskolákban tanulható szakmákat. A megnyitón bemutató
videót nézhettek meg a Euroskills Budapest 2018 rendezvényről a megjelentek. Ezt követően az iskola
területén működő tanműhelyek színes programokkal várták az ide érkező látogatókat.
Az informatika után érdeklődők megtudhatták “Mit csinál ma egy informatikus?”, kipróbálhatták, hogy
mit tudnak az interaktív játékokban.
Az iskola faipari csarnokában lévő tanműhelyében szakoktatók vezetésével
faipari élményeket szerezhettek. Nyilas Andrea intarziakészítő adott ízelítőt a
szakma szépségeiből. Ki tudták próbálni a fából készült logikai játékokat is,
amelyekhez nem csak ügyesnek kellett
leni, okosnak is.
Az iskola udvarán lévő gyepes területen az érdeklődők kipróbálhatták
a dronnal való video készítésben rejlő lehetőségeket.
Az iskola B épületében is pezsgett az élet közlekedési táblákat
forraszthattak kicsik és nagyok. Egyszerű, egy fogyasztós, törpe
feszültségű áramkört állíthattak össze az elektronika rajongói.
Stroboszkópos fordulatszámmérés, háromfázisú kalickás forgórészű aszinkron motor szét- és összeszerelése
valósult meg az este folyamán.

Az iskola kőműves tanműhelyében szakoktatók vezetésével Láncgörbe ívet rakhattak össze fa építő
kockából. „LEONARDO HÍD”-at megépíthették fa lécekből.
Az éjszaka folyamán lehetőség nyílt benézni a Sághykonyhába, ahol próbára tehették látogatóink az
ízlelőbimbóikat, szalvéta kreációkat készíthettek, és
gyakorolhatták a tálcafogást is. A program ideje alatt zsíros
kenyérrel csillapíthatták vendégeink az éhséget, az édesség
iránti vágyat pedig a Kertvendéglő csapata csillapította csoki
szökőkúttal.

Bemutatkozott határon túli partnerünk az Óbecsei Közgazdasági és
Kereskedelmi Iskola egy kis pénzügyi memória
játékkal.
Az aulában a Kopácsoló – kreatív kézműves
foglalkozás várta a gyerekeket a Czinege
Manufaktúra jóvoltából. Ügyes kezűek ács
szakoktató és rajztanár segítségével barkácsoltak
díszítésre alkalmas lakberendezési tárgyakat fakanálból, facsipeszből, spatulából és
hurkapácából.
Az iskola sport csarnokában programjaink kiegészültek olyan vállalkozások
bemutatkozásával, akik részt vesznek a duális szakképzés megvalósításában. Autós
kiállítást és vetélkedőt szerveztünk a Formont Automobil Kft. támogatásával. Ki
lehetett próbálni a legújabb autókat, azok navigációs rendszerét is. Intelligens
hűtőket ismerhettünk meg a Vestfrost Solution szakembereinek segítségével. Mindent megtudhattunk a
gázpalackokról a Rév és Társa Gázipari Kereskedelmi Kft vezetőjétől. Bemutatta fegyvereit a DIANA
Vadász-Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium.

Az este fénypontjaként a szakmák ösvényén 9 pecsétet összegyűjtők között kisorsoltuk nyereményeinket és
a Roba-Tisza Kft. által biztosított főnyereményt.
A helyszínre látogató általános iskolások szervezetten buszjáratok segítségével
kísérő tanáraikkal érkeztek a környező településekről: Tiszaalpárról, Bokrosról,
Csanytelekről, Tömörkényről és Felgyőről. A Csongrád Tv és Hírek tudósítói is
figyelemmel kísérték az eseményt.
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228 fő regisztrált látogató vett részt a rendezvényen.
45 fő pedagógus valósította meg a programot.
32 fő meghívott vendég emelte az est színvonalát.
Az iskola területén 9 helyszínen lehetett gyűjteni a pecséteket.
9 támogató biztosította a nyereményeket.

