Időpont: 2019. április 12-én 18:00-22:00 között.
Helyszín: Pápai SzC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma, 8500 Pápa, Veszprémi út 45.

A PROGRAM NEVE
A PROGRAM LEÍRÁSA

PROGRAM
TÍPUSA

MELY
ÁGAZATHOZ
KAPCSOLÓDIK A
PROGRAM?

KINEK SZÓL

PROGRAMHOZ TARTOZÓ KÉP VAGY VIDEÓ
MEGNEVEZÉSE VAGY ELÉRÉSI ÚTVONALA

PROGRAM
IDŐTARTAMA
18.00 órától

Regisztráció
Közlekedj
okosan!

A közlekedési ágazathoz kapcsolódóan rendkívül fontos a közlekedési
alapismeretek elsajátítása. A feladat során KAHOOT alkalmazás
segítségével lehetőség nyílik versenyszituáció keretében a közlekedési
jelzések, táblák, alapfogalmak tudásának felmérésére.

szakmakipróbáló

közlekedés,
szállítmányozás és
logisztika

A statisztika
"fogságában"!

A feladat azt szeretné bemutatni a látogatóknak, hogy hogyan használjuk
a statisztikai mutatókat a mindennapok során, bár nem gondolunk rá. Két
feladat a becslést gyakoroltatja: egyik esetben a hallgatóknak egy tubus
mustár mennyiségét kell megbecsülniük centiméterben, a másik
feladatban a megadott hosszúságot kell levágniuk egy madzagból. A
harmadik feladat egy játékos feladatlap kitöltése, amely
viszonyszámokat tartalmaz.

szakmakipróbáló

Maradj talpon!

Diákok vetélkedhetnek az izgalmas és szórakoztató, televízióból is
ismert kvízjátékban, ahol a közgazdaságtan világából várnak rájuk
kihívások. Szerencsére itt senki sem zuhan majd a mélybe. A feladatok
változatosak, érdekesek és betekintést engednek szakmai titkokba.

Vajon kit
válasszunk?

Pénzügyi
társasjátékok

Általános iskola
6-7-8. osztályos
tanulói
Fiatal
Felnőtt

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgSqwtZyEIdZvnS1g

18.30-19.30

közgazdaság

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgQ8GvP2tu0dgSGuz

18.00-18.30

szakmakipróbáló

közgazdaság

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgQsqVFi4ZFZnqQR6

18.30-19.30

Egy jó partner elengedhetetlen az üzleti sikerhez! Megtudhatod, mit kell
tudni ezen a téren egy logisztikusnak. Több, különböző szempontból
vizsgáljuk meg lehetséges partnereinket és döntjük el számunkra ki a
legmegfelelőbb. Szállítókiválasztási feladat játékosan.

szakmakipróbáló

közlekedés,
szállítmányozás és
logisztika

Az első egy gyors, licitálós és blöffölős játék. Kezeld okosan a pénzed a
licit és ingatlanszerzés fázisban, majd tippelj jól és járj túl a többi
ingatlanmágnás eszén az eladásfázisban! A győzelemhez Te legyél a
leggazdagabb ingatlanmogul a játék végére!
A másik játékban a feladatot együtt kell megoldanotok, méghozzá úgy,
hogy nem kommunikálhattok egymással - semmilyen módon.
Lehetetlennek tűnik? Nem az!

szakmakipróbáló

közgazdaság

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgSkhzrDunuJS-cw8

18.00-18.30

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgQosZSEA4qZ6PXvV

19.30-20.30

Zongorázzunk
a billentyűkkel!

Vendégeinknek lehetősége lesz egy gépírásoktató játékprogram
segítségével megismerkedni a billentyűkkel. Kipróbálhatják mennyivel
gyorsabb tíz ujjal gépelni, mint két ujjal „pötyögni” a klaviatúrán.
Összehasonlíthatják a mechanikus írógép és a számítógép billentyűzetét,
hogy mennyivel könnyebb ma irodai munkát végezni, mint egy-két
évtizeddel ezelőtt. Betekintést nyerhetnek az irodai eszközök
működésébe: nyomtató, spirálozó gép, lyukasztó, iratmegsemmisítő.

szakmakipróbáló

ügyvitel

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgUVONdecZOn5Z7qX

18.30

„Öltözz,
pályázz,
nyerj!”

Tudod, hogy mi az állásinterjún a siker titka? Tudod, hogy legelső
megjelenésed tükrözi azt, hogy a munkádra igényes ember vagy-e? A
hétköznapi protokollt fontos ismerni mindenkinek. Ebben nyújtunk
segítséget. Tervezd meg magad! Megjelenés, öltözködés, viselkedés a
mindennapokban és a munkahelyen.

interaktív

ügyvitel

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgUTPSFtXMhA_GOvY

20.00-20.30

„Van egy jó
ötleted?”
„Csináljunk
pénzt belőle!”

Saját "Közgáz-pénz" tervezése és kivitelezése számítógépen. Az
érdeklődők számítógép segítségével elkészíthetik saját, önarcképes
bankjegyüket. A feladathoz az Internetet is igénybe vesszük, a kész
munkáját kinyomtatva mindenki hazaviheti emlékbe.

interaktív

közgazdaság

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgQcc9vJzdLsYN91O

folyamatos

Kinek van
ötöse a lottón?

Tesztfeladatok megoldása a közgazdaság világából, aki mindent tud,
nyer!

szakmakipróbáló

közgazdaság

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgQw1rccQjck2pbTZ

19.00

„Elgurult egy
rézgaras….”

Játékos feladatok a közgazdaságtan világából a Tv-ből is ismert népszerű
vetélkedő mintájára. A gyerekek a tudást és a szerencsét ötvözhetik,
mert a munkalap feladatainak megkezdése előtt "vakon" licitálhatnak a
felismerés számra, melynek eredményeképpen további értékes közgázpénzzel gyarapodhatnak. A feladatban az adott országok hivatalos pénzét
kell megkeresni és az ország nevét megadni . A feladat időkerete 10
perc, a munkavégzés jellege csoportos.

szakmakipróbáló

közgazdaság

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgQ3xfdKfn-WA8DDD

19.00

Titkosírás,
kódfejtés. Írd
le a neved
különböző
technikákkal!

Az emberek sokféle jelrendszerrel kommunikálnak. Ha egy jelrendszert
csak néhányan ismernek és használnak a kommunikációjuk során, azzal
a kívülállókat kizárják az információból, titkosírásról beszélünk. Ki az,
akit nem érdekel, hogyan írnak, kommunikálnak egymással az
ügynökök, hogyan lehet egy szöveget minél gyorsabban lejegyezni.
Leírhatod a nevedet különböző technikával: lúdtoll, mechanikus írógép,
gyorsírás, QR-kód.

interaktív

ügyvitel

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgSsp2qtqWJQCfO8r

folyamatos

Gyorsabban,
ügyesebben!

A logisztikával kapcsolatban fontos a gépjárművek ismerete,
csoportosítása. A feladat során lehetőség lesz a résztvevőknek
személygépkocsik típusainak felismerére. Egy logisztikához kapcsolódó
rejtvényt kell megoldani, melynek témája a közlekedés. Iskolánk egyik
tanulója bemutatást tart a léghajózás történetéről

szakmakipróbáló

közlekedés,
szállítmányozás és
logisztika

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgSxAEuHDfIWUDv0o

19.00

Számlázz
helyesen!

Pénzügytanhoz kapcsolódóan nagyon sok ember életében eljöhet az a
pillanat, mikor életében először számlát tölt ki. Ennek a feladatnak
kapcsán, megismerkedhetünk a számlakitöltés rejtelmeivel, illetve
magunk is nyomtathatunk egyet Kulcs-Soft program segítségével. A
számlához szükséges információkat egy PPT dián vetítjük ki, így
mindenki számára egyszerű lesz a kitöltés.

szakmakipróbáló

közgazdaság

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgQlNxA4NLe5ABXL-

Do you speak
English?
Sprechen Sie
Deutsch?

A nyelvtudás a karrier kulcsa, ezért az idei programban játékos
idegennyelvű feladatok is színesítik a kínálatot. Többek között
előkerülnek az angolban és németben leggyakrabban használt szakmai
rövidítések, felkapott kifejezések, melyek megkönnyítik a
kommunikációt. Lehetőség nyílik egy nem mindennapi, érdekfeszítő
barangolásra a szakképzés világába.

szakmakipróbáló

közgazdaság

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgQ4B88sbK8IHblCc

19.30-20.30

19.30-20.30

Spórolj
ökosan!

Otthon, a háztartásunkban sok olyan terméket használunk, amelyet aztán
kidobunk. Hogyan tudjuk újrahasznosítani mi magunk a tejfölös poharat,
a kávékapszulát? Nem kell így pénzt kiadni drága ünnepi dekorációkra.
Ökoiskola révén kiemelten fontosnak tartjuk a környezetvédelmet; ezzel
is támogatva a tudatos fogyasztásra nevelést.

interaktív

közgazdaság

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgQhBgO5c1P8efRKm

folyamatos

„Békák”
versenye a
tóparton

A logisztikus munkában, anyagmozgatás, szállítás során használt gépek,
eszközök kiállítása. A résztvevők betekintést nyerhetnek a különböző
típusú kamionok vezetőfülkéjébe, rálátást kapnak a kamionsofőrök
mindennapi életére. Hogyan élnek, hol pihennek és nem utolsósorban a
műszerfalat is tanulmányozhatják. A kamion rakterében bemutatása
kerülnek az áruk rögzítésének eszközei. A targonca-bemutató során
megismerkedhetnek az eszközzel végrehajtható feladatokkal. A
raklapokat szállító kézi targoncát, a békát a résztvevők is kipróbálhatják
játékos feladatokon keresztül, versenyezve egymással.

bemutató

közlekedés,
szállítmányozás és
logisztika

https://1drv.ms/f/s!Ag_wpDX6CNgpgS0Tfu_8qcyDNaNt

folyamatos

Sorsolás
Tűzzsonglőr előadás

20.30
21.00

