A szakképzés európai hetét az Európai Bizottság hirdette meg abból a célból, hogy az Európa-szerte
megrendezésre kerülő helyi, regionális és nemzeti rendezvények révén vonzóbbá tegye a színvonalas
szakismereteket biztosító és minőségi munkahelyek betöltését lehetővé tévő szakoktatást és szakképzést. A
szakképzés európai hetén részt vevő érdekeltek lehetőséget kapnak arra, hogy megosszák egymással a
szakképzés terén elért azon kiemelkedő eredményeiket, innovatív oktatási gyakorlataikat és sikeres szakmai
programjaikat, amelyek ösztönözik a gyakornoki képzést, a munkahelyi tanulást, a továbbképzést, az
átképzést, valamint a vállalatok és az oktatás közötti fenntartható együttműködést.
Az idei tanévben is számos programmal készülünk a november 5-9 között megtartandó Európai Szakképzési
Hét rendezvényre.
Részt veszünk az „Építsd a jövőt!” Építőipari szakmai találkozón, amelynek a Győri Műszaki SZC
Gábor László Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ad helyet idén, november 6-án. A
szakmai találkozó fő célja, népszerűsíteni az építőipari és az építőiparhoz kapcsolódó társszakmákat a
pályaválasztás előtt álló fiatalok körében.
Idén harmadik alkalommal rendezzük meg a „SZABÓKY NAPOK”-at. Figyelembe vettük a
programsorozat mottóját: „Találj rá a benned rejlő tehetségre!”

Három napos rendezvényünk programjai:


Tanműhelyeink bemutatkozása, kiállítás szervezése iskolánk aulájában a tanműhelyek által készített
munkadarabokból.



Nyílt Napot szervezünk.



Az iskolánk iránt érdeklődő sajátos nevelési igényű fiatalok betekinthetnek tanműhelyeink életébe,
megismerhetik az ott folyó szakmai gyakorlati munkát, ha kedvet éreznek a gyakorlati munkához, ki
is próbálhatják kisebb munkadarab készítése által.



SNI általános iskolás tanulók ajándéktárgyakat készíthetnek, míg a kísérő pedagógusok
Bázisintézményi programjainkat látogatják.



Az iskolánkban folyó szakmai munkát megismerni kívánó pedagógusok bejelentkezhetnek
hospitálásra tanóráinkra, és szakmai gyakorlati foglalkozásainkra.



Szakmai vetélkedő rendezése. Minden osztály egy csoporttal nevezhet a vetélkedőre, amelyen
szakképesítésekkel kapcsolatos feladatlapot töltenek ki, illetve interaktív feladatokat végeznek el. A
tanulócsoportokat eredményeik alapján díjazzuk.



„MÉRFÖLDKÖVEK A SZAKMATANULÁS ÚTJÁN.” Tanulóink saját tervezésű és készítésű
munkadarabokkal nevezhetnek a „SZABÓKY legszebb alkotása” cím elnyerésére. A kiállított
pályamunkákból szavazással döntjük el, hogy melyek a legszebb munkadarabok, amelyeket
jutalmazunk is.



Ünnepi műsor. Megemlékezés iskolánk névadójáról Szabóky Adolfról. Ünnepélyes díjkiosztás.

A „SZABÓKY NAPOK”-at hagyományteremtő céllal hoztuk létre névadónk tiszteletére. A többnapos
rendezvény sokrétű programjai felpezsdítik az iskolai életet, tanulóink szívesen készülnek és vesznek részt a
rendezvényen.
November 9-én részt veszünk a Pályaválasztási Kiállításon az Egyetemi Csarnokban. A kiállítás
célja, hogy a 7-8. osztályos diákok a helyi szakképzési kínálat lehető legszélesebb körét ismerhessék meg. A
rendezvény remek alkalmat ad arra, hogy a pályaválasztás előtt álló sajátos nevelési igényű fiatalok
megismerkedjenek az iskolánkban oktatott szakképesítésekkel.
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