Ideje

2017.09.01. - 2017.12.31
(- 2019.08.31)

Program neve

Karrier tervezés online vállalkozásokban

2017.10.04

A mi szakmáink a verébavatón

2017.10.05

„Ez a szakma kell nekem!” konferencia

Tagintézmény

Program leírása

Sipkay

A Sipkay kiemelkedő eredményt tud felmutatni a nyelvi és szakmai pályázati lehetőségek tekintetében. Ettől az évtől ismét sikeres pályázat részesei lehetünk, ahol velünk
együtt 5 országgal közösen dolgozhatunk az elkövetkezendő két évben (Erasmus)az alábbi területeken ( vendéglátás, turizmus, mezőgazdaság, szolgáltatás). A pályázat fő
tevékenységéhez az online vállalkozás, és karierrtervezés tartozik. Célja, hogy a diákok megismerjék a különböző országok vállalkozási lehetőségeit, valamint elősegítse a
csapatmunkát, idegen nyelvi tudás fejlesztésére is ösztönöz, és nem utolsósorban a résztvevő országok kultúrájának a megismerése. A rendezvényekre külföldi vendégek is
érkeznek, és bárki számára megismerhetőek.

Inczédy?

Az iskola szakmáinak megismertetése a verébavatón.
Új, 9. évfolyamos tanulók bemutatkozása az iskola dísztermében. Az osztályok bevonulásukkal megjelenítik saját szakmájukat, ezzel évfolyamtársaik és a jelen lévő fiatalok,
szülők, partnereink is megismerhetik az iskolában oktatott képzéseket, megismerkednek egymás szakmáival, a szülők rálátást nyerhetnek a szakma specialitásaira, a
vállalkozók pedig leendő alkalmazottaikra. Így több információt tudnak adni egykori általános iskolai tanulótársaiknak. A verébavató programjában a tanulók játékos
vetélkedőkön mérik össze tudásukat és ügyességüket. A feladatok közül jó néhány, a szakképzéshez, választott leendő szakmájukhoz kapcsolódik.
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum meghívja az általános iskolák pályaválasztási felelőseit és az érdeklődőket ez „Ez a szakma kell nekem” című rendezvényére. A
konferencia célja, hogy feltérképezze az együttműködési lehetőséget, egyúttal bemutassa a centrum tevékenységét, a képzési struktúrát, a beiskolázás aktuális feladatait.
Célja, hogy az általános iskolai tanulók és szüleik megismerkedjenek a különböző általunk oktatott szakmákkal. A konferenciát a tagintézmények és az itt zajló innovációk
bemutatása követi.

2017.10.09

Kereskedő nap

Sipkay

Évről évre már hagyománnyá vált az iskolánkban a kereskedelmi munkaközösség szervezésében létrejött bolhapiac, ahol tanulóink elsajátíthatják otthon készített kézműves
tárgyaikat, süteményeiket, valamint megismertetik az iskola tanulóival az ajándékkosár készítésének rejtelmeit, és azt, hogy hogyan kell kezelni a szövetet, pl vasalás, mosás,
fehérítés únkressz címke lényegének megismertetése. Ebben az évben egy viszonylag új kísérletet szeretnénk bemutatni, folteltávolítás, és szövetek égés tesztjét.
Ennek a programnak az a célja,hogy tanulóink minél jobban elsajátítsák az értékesítés, és áruismeret tudásukat. A nap végén, akik helyesen töltik ki a szakmai kérdésekből
álló totot nyereményre számíthatnak, ezért diákjaink lelkesek ennek a programnak a megvalósításában.

2017.10.10

Hungaricum értéktár

Sipkay

A 2000-es években egy egyedülálló kezdeményezés bontakozott ki Magyarországon. Egy több irányból szerveződő, a magyarság értékeit összegezni, rendszerezni kívánó
mozgalom indult el azzal a céllal, hogy a magyar nemzet értékeit összegyűjtse, értéktárakba rendezze, mellyel biztosíthatja annak megfelelő védelmét és nyilvántartását,
valamint az utókor számára történő megőrzését. Ezért a mi iskolánk is úgy döntött, hogy a Sipkay hét keretében megismertetjük diákjainkat a magyar értékeinkkel,
mindemellett hagyományaink megőrzése és népszerűsítése külgazdasági, turisztikai haszonnal és diplomáciai előnyökkel is járhat Magyarország számára.

Sipkay

A Sipkay hét keretén belül 2017. október 10-én kerül megrendezésre a „Nyílt napok” ahol szeretettel várják a továbbtanulás illetve szakmaválasztás előtt álló diákokat.
Iskolánk lehetőséget biztosít az érdeklődők számára, hogy ezen a napon a második órától kezdve az ötödik órával bezárólag részt vegyenek különböző szakmai, és
közismereti órák látogatásán.
Egy nagyon nyüzsgő, aktív, sok embert megmozgató rendezvényről van szó, amely nem csak arra biztosít lehetőséget, hogy mindent megtudjanak a kínált képzésekről,
hanem arra is, hogy betekintést nyerjenek a Sipkays mindennapokba: körbejárhatják az épületeket, tantermeket, beszélgethetnek a pedagógusokkal, diákokkal, és a szervezők
igyekeznek minden kérdésre válaszolni a pályaválasztással és a tovább tanulással kapcsolatosan

Sipkay

A vendéglátó munkaközösség által szervezett „vendéglátós nap” immár minden évben hagyománnyá vált az iskolánkban. Tanulóink étel, és italkészítés rejtelmeibe
kalauzolnak el minket az aulában. Ebben az évben díszasztal bemutatót fogunk készíteni, ahol bemutatjuk, hogy hogyan kell egy asztalt szakszerűen megteríteni.(kés, villa,
kanál, szalvéta a megfelelő helyen)Különböző ízesítésben készítünk koktélokat, és talán ami a legjobban diákjainkat érdekli, a palacsinta, és gyümölcsök flambírozása.
Mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez a nap nagyon hasznos lesz diákjakink számára, hiszen a szakma speciális sajátosságait megtanulhatják, az asztalterítés és a
koktélkészítés tekintetében.
Figyelem: szakképző iskolák által szervezett eseményt elérhetővé kell tenni másoknak is, nemcsak saját tanulók részére

2017.10.10

Bukkanj fel a Sipkayban

2017.10.11

Vendéglátós nap

2017.10.18-2017.10.27

Találkozás a közös jövőért

Szeretnénk meghívni a Tiszavasvári járás általános iskoláinak felső tagozatos osztályfőnökeit és vezetőit intézményünkbe, ahol egy „teadélután” keretében a szakmai
munkaközösségek tagjaival, illetve az adott járási iskolákban végzett, de már nálunk tanuló diákokkal bemutatnánk szakképzési kínálatunkat.
Célunk, hogy a meghívott pedagógusok reális képet alkothassanak az iskolánkban folyó munkáról, a szakképzésben rejlő lehetőségekről. A rendezvény várható eredménye,
hogy a meghívott osztályfőnökök a közvetlenül szerzett tapasztalat birtokában nagyobb segítséget tudnak nyújtani diákjaik és azok szülei számára a pályaválasztásban.

A tagintézmények 3-3 fős csapatokkal nevezhetnek, előzetesen elküldött felhívás alapján. A vetélkedőn való részvétel feltétele plakát készítés a jeles naphoz kapcsolódóan. A
plakát eljuttatásának határideje: 2017. 10.16. hétfő. Ebből az iskolában kiállítást rendezünk és az elkészített munkákat értékeljük.
A rendezvény napján 2017. 10.19.-én, csütörtökön, a helyszínen a következő programokban vesznek részt a csapatok: akadályverseny az iskola udvarán; játékos szellemi
vetélkedő a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban; versírási verseny a témakörhöz kapcsolódóan; hulladék újrahasznosítás humoros formában.
Vásárhelyi Pál? A nap végén az első 3 helyezett csapat jutalomban részesül.
A „Földünkért Világnap”, mint jeles nap keretében tervezett vetélkedő sorozat, a Szakképzési Centrum iskoláinak diákjai között terveztük. A program elsődleges célja a diákok
környezettudatos szemléletének kialakítása, tudatformálás, és a közös felelősségvállalásra nevelés. Rávilágítunk arra, hogy helyileg, egyénenként is tudunk tenni földünk
megóvásáért. Ezt példázza a környezetvédők jelmondata: „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!” Mivel minden szakmai tevékenység, technológiai folyamat során
keletkezik hulladék, ezért fontosnak tartjuk a szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkal való gazdálkodás és a hulladék újra hasznosításának ismeretét minden fiatal számára.

2017.10.19

„Tegyünk együtt Földünkért szakmáinkkal!”

2017.10.20

Gyere, tanulj meg főzni a Bencsben! A szakács szakma
népszerűsítése.

Bencs

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László Szakközépiskolája kitárja kapuit az általános iskolás gyerekek előtt. Ezen a napon bemehetnek a tankonyhába, ahol a
szakács tanulók főznek és megismerkedhetnek az ott folyó munkával. Különleges alapanyagokkal, fűszerekkel, ételekkel ismerkedhetnek meg. Főzéshez szükséges tárgyakat
és berendezéseket próbálhatnak ki.

2017.10.20 (- 2017.12.31)

Twitteren az Inczédy

Inczédy

Twitter közösségi oldal elindítása. A szakképzési információk megosztása az iskola iránt érdeklődő tanulókkal, szülőkkel, szervezetekkel. Az érdeklődők üzeneteinek fogadása,
igények felmérése. Iskolai események, programok, hirdetések eljuttatása a twitterezők számára.

2017.10.24 - 2017.11.14

Állandó kiállítás az Inczédyben

Inczédy

A szülők és diákok továbbtanulási döntését segítő kiállítást működtetünk iskolánk dísztermében. A kiállítás nyitott bárki számára, akik továbbtanulási szándékkal keresik fel
intézményünket. Az iskolánkkal kapcsolatban álló általános iskolák pályaorientációs foglalkozások keretében, szervezett keretek között is látogathatják a rendezvényt. A
kiállítás és a rendezvény befejező napjain az ide látogatóknak lehetőségük lesz kipróbálni a bemutatott szakmájhoz kapcsolódó alaptevékenységeket, így könnyebben
hozhatnak döntést a továbbtanulásukat illetően.
Iskolánk tanulói évről-évre lehetőséget kapnak arra, hogy külföldön teljesítsenek szakmai gyakorlatot. Ebben a tanévben is egy sikeres pályázat részesei lettünk, így idén
ősszel Portugáliában szerezhetnek szakmai tapasztalatot az informatika, divat- és stílustervezés,- valamint a faipar területén. A tevékenység célja, hogy tanulóink
megismerkedjenek szakmájuk más országokban alkalmazott eljárásaival, technikáival, fejlesszék nyelvtudásukat, kommunikációs készségüket és a csapatmunkát.
A tanulók az itt szerzett szakmai gyakorlati tapasztalataikat beépítik későbbi munkájukba.
A program során számos külföldi céggel és civil szervezettel dolgozunk együtt.
A programot ezt követően az iskolában, a partnereink között és a médiában Magyarországon is széles körben népszerűsítjük.

2017.10.28. - 2017.11.19

Szakmai gyakorlat a széleskörű szaktudásért
Portugáliában – külföldi szakmai gyakorlat

2017.11.01 - 2017.11.21

A jövő szakmái – milyennek képzeled el?

2017.11.01 - 2017.11.21

Szakma szelfi

2017.11.02 - 2017.11.22

Szakmáink nagykövetei

2017.11.09

Szakmák üvegbúra alatt

Teleki

2017.11.13 - 2017.11.14

Nyírségvíz Zrt. szakmabemutató az Inczédy nyílt
napokon

Inczédy

„Legyél csatorna és közmű rendszerszerelő!” A Nyírségvíz Zrt. az iskolánk nyílt napján egy külön teremben kiállítást rendez. A csatorna és közműszerelés szerszámait,
eszközeit, és munkafolyamatait mutatja be. Egy felszerelt szervízkocsival is kivonulnak, mellyel a terepen való munkavégzést mutatják be.

2017.11.13 - 2017.11.14

Pályaorientációs nyílt napok az Inczédyben

Inczédy

Minden évben hagyományosan megrendezésre kerülnek az érdeklődő általános iskolás tanulók számára az iskolát bemutató nyílt napok. Ennek keretében bemutatjuk az
iskolát, kiállítást készítünk az általunk tanított szakmákról, és a tanulók a két nap folyamán közvetlenül is bepillantást nyerhetnek az iskola életébe. A tanulókat szervezett
körülmények között fogadjuk, bevezetésként tájékoztatást kapnak a szakmai igazgatóhelyettestől, vagy a gyakorlati okatatásvezetőtől, majd szaktanárok kíséretében
csoportosan tekinthetik meg az iskolai látnivalókat.

Wesselényi

Pályázat fiataloknak, főként az általános iskolás diákok számára: Milyennek képzeled el a szakmákat 5, 10, 20 év múlva. A fiatalok bármilyen technikával megjeleníthetik
elképzeléseiket, leírhatják milyen körülmények között fognak dolgozni. A szakma, a munkakör megszervezése is fontos lehet. Saját szakmáikkal példát mutatva buzdítjuk a
tanulókat, és a pályaműveket megversenyeztetjük a facebookon is. ezzel is népszerűsítve a szakmákat.
Tudatos lehetőségek a szakképzésben: selfie-fotópályázat a szakképzésben részt vevő diákok számára, amelyben a tanulók megörökítik a szakképzés révén szerzett
élményeiket a közösségi média felhasználásával: „Az én szakmám”. A facebookon népszerűsítjük, és a legtöbb like-ot kapó pályázó elismerésben részesül.
A konferencia fő témája a szakképzés népszerűsítése a város vezetésével, szakmai szervezetekkel és olyan volt diákjainkkal, akik sikeres személyek, kiemelkedő életpályát
jártak be. A rendezvényen jutalmazzuk a pályázatok nyerteseit. Nagykövetnek választjuk, és az iskoláinkat képviselve népszerűsítjük a szakmát is. A nagykövetek az ifjúság
példaképei lehetnek.
Szakmai nyílt napot szervezünk az általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulói és szüleik számára, melyen megismerkedhetnek az iskola képzési kínálatával, részt vehetnek
mintaórákon, izgalmas előadásokon, a szakmai bemutatók alatt a vállalkozó szellemű résztvevők kipróbálhatják kézügyességüket is. Az eseménnyel igyekszünk minél
közelebb hozni az érdeklődőket a szakképzéshez, s szakmatanulási lehetőséget kínálunk az érdeklődő felnőtteknek is.

2017.11.13 - 2017.11.15

Pályaorientációs nyílt napok és szülői értekezlet az
Inczédyben

Inczédy

Minden évben hagyományosan megrendezésre kerülnek az érdeklődő általános iskolás tanulók számára az iskolát bemutató nyílt napok. Ennek keretében bemutatjuk az
iskolát, kiállítást készítünk az általunk tanított szakmákról, és a tanulók a két nap folyamán közvetlenül is bepillantást nyerhetnek az iskola életébe. A tanulókat szervezett
körülmények között fogadjuk, bevezetésként tájékoztatást kapnak a szakmai igazgatóhelyettestől, vagy a gyakorlati oktatásvezetőtől, majd szaktanárok kíséretében
csoportosan tekinthetik meg az iskolai látnivalókat.
A pályaválasztási célt szolgáló nyílt napok lezárásaként szülői értekezletet tartunk az érdeklődők számára, ahol a tanulók a szülőkkel együtt vehetnek részt az iskolavezetés
által tartott tájékoztatón. A részletes tájékoztató után a szülők kérdéseket tehetnek fel az iskola életével, a szakképzéssel és minden olyan kérdéssel kapcsolatban, ami a
leendő tanulókat érinti.

2017.11.14

Országos Pincér Szakoktatói Továbbképzés

Sipkay

A Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma biztosítja a helyszínt 2017. november 14én megrendezésre kerülő országos pincér szakoktatói továbbképzésre. A továbbképzés programtervezete a következő: Étel, és italsorok összeállítása, menükártya készítés,
díszterítés, az angol szerviz lebonyolítása, szeletelés, ételkészítés, a borkóstolás technikája, borok felszolgálása.

2017.11.15

Ez bizony háború!

Zay

A LAN-PARTY keretében a játékos tanulást erősítjük, melynek során lehetőség nyílik a tanulók informatikai ismereteinek megszilárdítására. Az esemény várható eredményei
közösségi és a versenyszellem erősítése, ezzel segítve a versenyhelyzetbe való helytállást.
Munkapiaci igényeknek, feltételeknek való megfelelés erősítése.

2017.11.15

Ismerd meg a Zay-t!

Zay

A hagyományosan megrendezendő Egészségmegőrzési Hetünk keretén belül tartandó Nyílt napunkon az általános iskolás tanulóknak mutatjuk be az iskolánkat, az
egészségügyi szakképzés szerkezetét. A tanulók az óralátogatások keretén belül megismerhetik az iskola életét, arspoeticáját, ez által tesszük megszerethetővé, követhetővé,
hivatásul választhatóvá az egészségügyi és szociális szakképzést.
A program várható eredményei: nagyobb lesz az érdeklődés az egészségügyi és szociális szakképzés iránt. Tanulóink egészségtudatosabb gondolkodást sajátíthatnak el, ami
a mindennapi életükben is megmutatkozik.

Tiszavasvári

Pályaválasztási kiállítás és nyílt napon várjuk a járás és a térség általános iskoláinak pályaválasztás előtt álló diákjait. A kiállítás keretében lehetőséget biztosítunk az
érdeklődők számára, hogy megismerkedjenek iskolánk szakképzési kínálatával, a műhelyekben pedig kipróbálhatják a szakmákhoz kapcsolódó gépek, berendezések
használatát. Kiállítóként gazdálkodó szervezetek is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, mintegy alátámasztva a munkaerő-piaci igények szakképzés felé támasztott
elvárásait. A szakmai konferencián résztvevő gazdálkodó szervezetek képviselői, szakképzési centrum és tagintézményeinek vezetői a szakképzés helyzetének és jövőjének
témakörben cserélhetnek tapasztalatot.

2017.11.15

Pályaválasztási-nyílt nap és szakmai konferencia

2017.11.15

Együttműködés a kiváló szakemberekért!

2017.11.15

Pályaválasztási szülői értekezlet az Inczédyben

Inczédy

2017.11.16

Kiskukták a konyhában!

Bencs

2017.11.16

Nézd meg miben mesterkedünk!

Wesselényi

A munkaerőpiac és szakképzés szereplőinek találkozója. Együttműködés a szakképzés népszerűsítése, és a képzések összehangolása érdekében. A vállalatok, a kamara
(érdekvédelmi/képviseleti szerv) és az oktatási intézmények eszmecseréje arról, hogyan lehet minél több fiatalt a „hiány” szakképesítések felé orientálni, milyen szakképzésre
lesz szükség a közeljövőben. Konkrét intézkedések tervezése.
A pályaválasztási célt szolgáló nyílt napok lezárásaként szülői értekezletet tartunk az érdeklődők számára, ahol a tanulók a szülőkkel együtt vehetnek részt az iskolavezetés
által tartott tájékoztatón. A részletes tájékoztató után a szülők kérdéseket tehetnek fel az iskola életével, a szakképzéssel és minden olyan kérdéssel kapcsolatban, ami a
leendő tanulókat érinti.
A Nyíregyházi SZC Bencs László Szakközépiskolája kitárja kapuit az általános iskolás gyerekek előtt. Ezen a napon bemehetnek a tankonyhába, ahol a szakács tanulók
főznek és megismerkedhetnek az ott folyó munkával. Különleges alapanyagokkal, fűszerekkel, ételekkel ismerkedhetnek meg. Főzéshez szükséges tárgyakat és
berendezéseket próbálhatnak ki.
Nyílt napot tart a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. A rendezvényre elsősorban az általános iskolás tanulókat és a
szülőket várjuk, akik testközelből megismerhetik a szakmáinkat. A képzési kínálat igen széles a villanyszerelőből az asztaloson át egészen a női szabó vagy fodrász szakmáig.
A bemutatókon keresztül jobban megismerik a szakma fortélyait, a szakma innovációit és reményeink szerint meg is szeretik őket. Tájékoztatást kapnak a felnőttoktatásról is

2017.11.17

Előzd meg a betegséget, segíts másokon!

Zay

2017.11.17

Metabond Kenéstechnikai bemutató

Bánki

2017.11.20 - 2017.11.24

Szakmaudvar a legkisebbeknek is!

Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a Sz-Sz-B Megyei Vöröskereszt szervezetével.
A program keretén belül bemutatkozhat a profiljával a Vöröskereszt. Szervezünk véradást, és a környező iskolák, valamint a saját iskolánk pedagógusainknak
szűrővizsgálatait.
A program várható eredménye: A szekunder prevenció során a betegségek minél koraibb felismerése ez által a gyógyulás elősegítése. Tanulóink manuális tevékenységek
fejlesztése. A Vöröskereszt és az iskola együttműködésének erősítése. Altruista magatartás elsajátításának közvetítése
Az előadás célja a tanulók tudásának és szemléletének szélesítése az autóiparban. Az előadás keretében megismerkedhetnek a tanulók a korszerű motorolaj adalékokkal és
rengeteg korszerű motorolajjal, hogy a mai igényekhez mérten megfelelően tudják kiválasztani a jármű paramétereihez legjobban illeszkedő kenőanyagot, és egyúttal
fogékonyak legyenek a technikai újításokra.
A legkisebbeknek szeretnénk megmutatni szakmáinkat játékos formában. Az óvodás korosztály, az óvónők bevonása segítségével a szakma felé irányítják a családok
figyelmét. Megismerkedhetnek pl. az arcfestésen keresztül a kozmetikus szakmával, a házépítéssel. Az egészségügyi szakmákkal az orvos játék közben, a szakács, cukrász
szakmával süti díszítés közbe. Diákjaink, tanáraink játékos formában mutatják be a gyerekek életkori sajátosságaiknak figyelembe vételével.
2017. november 20-23 között a Sipkayban tartjuk az első Erasmus projektünket a tagországokkal közösen. Ezen a nyitó konferencián Olaszország, Törökország, Románia
részvételével elkészítjük közösen a tanulmányi utak tervezetét, történelmi helyszínek látogatását, csokoládé gyárlátogatást Szerencsen. A munkafolyamatok kiosztását, és a
felelősök kijelölését eltervezzük a projekt folyamán, és minden országnak el kell készíteni egy bemutatkozó kis összeállítást saját hazája földrajzi fekvéséről, kultúrájáról. Célja,
hogy a részt vevő diákok és tanárok megismerjék a különböző országok vállalkozási lehetőségeit, valamint elősegítse a csapatmunkát, idegen nyelvi tudás fejlesztésére is
ösztönöz és nem utolsósorban a résztvevő országok kultúrájának a megismerése. Az Erasmus projektjeit folyamatosan nyomon lehet követni az iskolánk honlapján, a
facebookján, és természetesen a külső nyilvánosság is nagy szerepet vállal majd a projekt terjesztésében.

2017.11.20 - 2017.11.23

Mozdulj rá, és hajrá!!

2017.11.22

Állásbörze

2017.11.25

Innovatív pedagógus konferencia

2017.11.27 - 2017.11.29

„Irányt mutatunk!”

Széchenyi

Iskolánk igen népszerű a szakképző iskolák iránt érdeklődők körében. Rendezvényünkkel a középiskolába jelentkező fiatalokat és családjaikat szólítjuk meg, ahol bemutatjuk
iskolánk képzési struktúráját és a továbbtanulási lehetőségeket az itt megszerezhető érettségi után. Mindezekkel a pályaválasztáshoz kívánunk segítséget nyújtani.
Végzős általános iskolás diákokat és szüleiket várunk.

2017.11.27 - 2017.11.29

„Add a kezed!”

Széchenyi

Ezen a rendezvényen óvodai csoportoknak, illetve általános iskolákból érkezett diákoknak játékos és interaktív módon mutatjuk be az iskolánkban tanulható szakmákat
tanulóink segítségével. A játszva tanulás, motiválás módszerével igyekszünk a gyerekek érdeklődését felkelteni a mi oktatási kínálatunk iránt. Diákjaink bemutatják iskolánkat
és saját szakterületüket a kicsik számára is érthető módon, játékosan.

Sipkay

Gyakorlati tevékenységeket felvonultató állásbörze az észak-alföldi régió vállalkozásainak bevonásával, melyben az elhelyezkedési- és karrierlehetőségeket mutatják be az
ifjúságnak, esetenként konkrét elhelyezkedési lehetőségeket ajánlanak.
A rendezvényen innovatív eszközöket, új ötleteket adunk a 21. század újfajta igényeire nyitó kollégák kezébe. Az előadók módszertani segítséget nyújtanak azoknak, akik
szeretnének lépést tartani az IKT eszközök térhódításával és az új munkaerőpiaci kihívásokkal. A rendezvényen bepillantást nyerhetnek a szülők abba a világba, amelybe
gyermekük már a munkaerőpiacra lépnek és az iskolák ezek segítségével eredményesen készítik fel a diákokat. Lehetőséget kaphatnak az ország bármely részén élő
szakemberek, akik nyitottak az újdonságok iránt.

