Szeretettel várnak Minden Kedves Érdeklődőt

2016. április 15-én 18.00 órától 22.00 óráig
a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Iskolái!
Helyszín: BKSZC Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolája
1141 Budapest, Öv utca 29-33.
Program címe

Időpont

Program leírása





Díszfalazás, kismozaik burkolat készítése
Tetőépítés
Kőfaragó és épületszobrászat

18 óra
18 óra
18 óra

Van kedvenc logód? Gyere és készítsd el mozaikból!
Tető makett és korszerű zsaluzat készítése.
Faragj követ!



Kályha építés

18 óra

Szereted a kályha melegét? Tudod mi a samott-tégla? Nézd meg hogy
épül egy körkályha!



Festés- mázolás-tapétázás

18 óra

Szeretsz festeni? Gyere és készítsd el kedvenc feliratod!



Mérés-kitűzés

18 óra

1 mérés nem mérés! Digitális szintező műszerek bemutatása és
használata.






Számítógépes tervezés (ArchiCAD)
Targonca és BOBCAT bemutató
Élő koncert
Műemlékfenntartó technikus képzés
bemutatása

18 óra
18 óra
18 óra

Tervezd meg álmaid otthonát!
Targonca és BOBCAT bemutató!
Nemcsak Berry zenekar élő koncertje

18 óra

Budapest Világörökségi helyszínei és épületei, Ybl Miklós munkássága



Magasépítő, Közlekedésépítő technikus
képzés bemutatása




Faipari kisgép bemutató (FESTOOL)
Bútor-összeszerelés



Tradicionális asztalos szerszámok
bemutatása



Kisállat bemutató

18:00

Róka, borz, patkány bemutatása, beszélgetés a gondozóval



Ügyességi játékok

18:00

Fából készült játékok kipróbálása: gólyalábazás, jenga, puzzle, harckocsi
akadály, malom, csavarbehajtó verseny







SkillsHungary bemutató
Iskolánk bemutatkozása
Játékkészítés
Papírsárkány készítés intarziás technikával
Babzsák készítése

18:00
18:00
18:30; 19:30; 20:30; 21:30
18:00; 19:00; 20:00; 21:00
18:00; 19:00; 20:00; 21:00

EuroSkills és WorldSkills bajnokok bemutatója és beszélgetés
Kisfilm vetítése majd kérdőív kitöltéséért ajándék
Faipari termékek készítése saját kézzel
Fából és vászonból sárkány készítése majd reptetése
Kárpitos segítségével babzsák és fürdőszivacs készítés



AutoCAD és Sketchup bemutató

18:30; 19:30; 20:30; 21:30

Iskolánk tanulói bemutatják a számítógépes tervezést, rajzolást. Az
érdeklődök is kipróbálhatják a programokat.



Akusztikus gitár bemutató

18:30; 19:30; 20:30; 21:30 Az akusztikus gitár felépítését, készítését, hangolását ismerhetik meg.



Beszélgetés Szalontay Sándor rövidpályás
kerékpár versenyzővel

"Laborvizsgálatok" Mérd meg a testsúlyodat, és tippeld meg a tégla
töréséhez, vagy a betonacél szakításához ennek hányszorosa
szükséges.
18:00; 19:00; 20:00; 21:00 Faipari kisgépek bemutatása és kipróbálása!
18:30; 19:30; 20:30; 21:30 Lapra szerelt bútor összeszerelése!
18 óra

18:30; 19:30; 20:30; 21:30

Hagyományos asztalosipari kézműves szerszámok bemutatása és
kipróbálása

18:00

Beszélgetés az országos csúcstartóval, iskolánk volt tanulójával.
Versenykerékpárjának bemutatása



Édes élmények

18 óra

Az iskola cukrász szakoktatóinak vezetésével közös gyümölcs és
zöldség-faragás, marcipánfigura készítés. Játékos érzékszervi feladatok.
A programon résztvevők előre csomagolt, logóval ellátott almás pitét
kapnak ajándékba.



Asztalterítési verseny / Pincérbemutató

18 óra

Az iskola tanulói és pincér szakoktatók bemutatót tartanak. A látogatók
játékos vetélkedőn vehetnek részt, a jól teljesítők jutalomban
részesülnek.



Zenés gasztronómiai utazás

18 óra

A hagyományos magyar ízektől a reformtáplálkozásig bemutatjuk és
felszolgáljuk az iskolánk diákjai és szakács szakoktatói által készített
bográcsban főtt ételeket. A programot az Esztrád színház művészeinek
előadása színesíti.



Azok a boldog békeidők

18.00-19.00 óra





Frizurázz!
Sminkelj!
Trendi frizurák

19.00-19.30 óra
19.30-20.00 óra
20.00-20.30 óra



Öregedés gátló kozmetikumok

20.30-21.00 óra















Sminkelj!
Frizurázz!
Arcfestés
Színezés
Sminkelj papírra
Álarckészítés
Gumi karkötő készítés
Fonás fonalon
Francia fonások
Kislány fonatok
Hajpánt fonatok
Vízesés fonás
Party fonatok nagyobbaknak

21.00-21.30 óra
21.30-22.00 óra



Színes hajtincsek spray-vel

19.40-22.00 óra








Csillámtetoválás
Henna festés kézre
Manikűr
Francia manikűr
Japán manikűr
SPA kezelés paraffinnal



Nemzetek varázsa



Szögmérés

18 óra, 19:30, 21 óra

Szögmérések végrehajtása. Digitális eszközök alkalmazása.



Tégla- és falidomkötések modellezése

18 óra, 19:30, 21 óra

Tégla- és falidomkötések modellezése. A látogatók bevonása az
interaktív programba.



Területmérés

18 óra, 19:30, 21 óra

Helyiség négyzetméterének meghatározása. "Mekkora a szoba ha csak
az oldalait tudod megmérni?"



Magasépítő szakma bemutatása

18 óra, 19:30, 21 óra

A magasépítő szakma bemutatása az érdeklődőknek. Power Point
bemutató.



Tetőszerkezet modellezés

18 óra, 19:30, 21 óra

Tetőszerkezet modellezése. Ismerd meg, hogy kerül a fejünk fölé tető.



Reccs-verseny

18 óra, 19:30, 21 óra

Reccs-verseny. "Mennyit bír a híd?" Törésig terheljük a hidakat. Saját
építésű híd készítése és próbaterhelése.

18.00-20.00 óra

18.00-18.20 óra
18.20-18.40 óra
18.40-19.00 óra
19.00-19.20 óra
19.20-19.40 óra

18.00-19.30 óra
19.30-21.00 óra
21.00-22.00 óra
20.15-20.30 óra

Szakmai bemutató, a 20-as évek jegyében, frizura, smink készítés
Frizura készítés 10 percben
Tökéletes smink készítése pár percben és tanácsadás
Szakmai bemutató
Tények és tévhitek a bőr öregedésével kapcsolatban. Lukács Krisztina
előadása.
Tökéletes smink készítése pár percben és tanácsadás
Frizura készítés 10 percben
Arcfestés kész minta alapján
Interaktív kézműves program
Interaktív kézműves program
Interaktív kézműves program
Interaktív kézműves program
Interaktív kézműves program
Interaktív bemutató
Interaktív bemutató
Interaktív bemutató
Interaktív bemutató
Interaktív bemutató
Szakoktatók, tanulók színes hajtincseket, fonásokat raknak a látogatók
hajába
Interaktív bemutató
Interaktív bemutató
Interaktív bemutató
Interaktív bemutató
Interaktív bemutató
Interaktív bemutató
Az iskola tanulóinak bemutatója, különböző nemzetek smink, frizura
trendjeinek felvonultatása

Ismerd meg
Szakképzésünk
kínálatát!



