A Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma,
Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma által szervezett
programok a

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
rendezvényre
PROGRAM
Élő emberes közgazdasági
társasjáték egyszerű,
mindennapi kérdésekkel.

Rendőrségi eszközök,
tárgyak bemutatása,
kipróbálása

Önvédelmi bemutató a
rendészet
szakmacsoportban tanuló
diákok közreműködésével

Gyorsírás bemutatása
(előnyei, felhasználási
területei, folyóírás és
gyorsírás különbségei,
érdekessségek)

LEÍRÁS
A közgazdaság ágazathoz kapcsolódó egyszerű,
mindennapi ismereteket feltételező kérdéseket
tartalmazó színes kártyák közül annak
megfelelően húz a játékos egyet, hogy előzőleg
a nagy méretű dobókockával dobott és előre
lépett a terem padlóján kiterített nagy méretű
társasjáték szines mezőin. Olyan színű kérdést
húz, amilyen színű mezőre lépett. A helyes válasz
után újabb dobás következik, majd előre lép a
játékos a dobott számnak megfelelően és újabb
kérdés húzása következik, egészen addig, amíg
végig nem ér a játékos a társasjáték mezőin.
Az érdeklődőknek lehetőségük lesz különböző
tárgyakat, eszközöket kipróbálni, amelyeket a
bűnügyi helyszín biztosításánál használnak,
kipróbálhatják az ujjlenyomat mintavételt,
beöltözhetnek rendőri egyenruhába, rendőrségi
dokumentumokat( bűnügyi
jegyzőkönyv)
ismerhetnek meg.
4-6 tanuló az oktatók közreműködésével tart
bemutatót, amelynek célja az önvédelmi
fogások megismerése, támadás elhárítása,
eszközös támadás kivédése. A bemutató során a
fogások lassan majd életszerűen kerülnek
végrehajtásra,
így
hasznos
ismeretek
szerezhetőek.
Az érdeklődőknek a szaktanár mesél a gyorsírás
lényegéről, céljáról, hogy mely területeken
tudják ennek az ismeretnek hasznát venni, majd
átír különböző szavakat, mondatokat folyó
írásról gyorsírásra. A tanulók megtanulhatják a
saját nevük írását is ezekkel a különös
írásjegyekkel.

TÍPUS
interaktív

szakmakipróbáló

bemutató

bemutató

"Ki vagyok én?" - Szlogenek
és logok a hazai piacon.

Szakmabemutató kisfilmek
vetítése különböző
szakmacsoportokhoz
kapcsolódóan.

Családi gazdasági kvízjáték
csapatban - "osztd be a
pénzt okosan!"

Logisztikai interaktívgyakorlati játék a
rakatározás és
szállítmányozás
témakörében

A tanuló/tanulócsoport húz egy borítékot,
amiben több logó szétvágott darabjai találhatók.
Ezekből a darabokból kell összeállítania az
eredeti logót, amihez a borítékban található
megfelelő szlogent kell párosítani.
A kisfilmekből megtudják a tanulók, hogy milyen
készségek,
képességek,
tulajdonságok
szükségesek
az
adott
szakmához.
Megismerkedhetnek a szakma lehetőségeivel,
szépségeivel és betekintést nyerhetnek a
mindennapi tevékenységekbe, ügymenetbe.
A tanulók 4 fős csapatokat alkotnak majd
kiosztják egymás között a szerepeket: anya, apa,
gyermekek. Különböző feladatokat kapnak,
melyek
a
mindennapi
vásárláshoz,
pénzkiadáshoz, pénzbeosztáshoz kapcsolódnak,
kiderül hogy mennyire tudják okosan besoztani
a pénzt, hogyan, milyen formában képzelik el a
megtakarításukat.
A tanulók 3-4 fős csoportokban dobozokat
helyeznek el raklapokon úgy, hogy a
legoptimálisabb legyen a helykihasználás, majd
az árut polcra pakolják árutípusonként. Amelyik
csapat a leggyorsabban elvégzi a feladatot, az
jutalomban részesül. A játékhoz kapcsolódik egy
feladatlap, mely színes ábrákon rövid
magyarázatokkal bemutatja az egységrakomány
képzést a szállításban.
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MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁRUNK!
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