Intézmény megnevezése:Gyulai Szakképzési Centrum Ady EndreBay Zoltán Szakképző Iskolája
Gyerekeknek (ált.isk)
szakmai tevékenység
Iskolabemutató- Szaktantermek látogatása.
Képzési profil bemutatás, tájékoztatás.

Folyamatosan:

Fiataloknak (14-18 év)
interaktív, nem szakmai tevékenység
Szeretnéd a pénzt úgy számolni, mint a postán vagy a bankban?Pénzszámolás kezdőknek és haladóknak.
A hamis és
valódi pénz ismertető jegyei.
A pénzszámolás megtanulható.
Bankjegyszámláló gép és a valódiságot ellenőrző UV lámpa
használata.
Érmeválogató és számláló gép működésének bemutatása,
kipróbálása.
Érme „rolnizás” alapjainak elsajátítása.
Biztonságos pénzőrzés.

Figyelemfelkeltő jelzések és bélyegzés a postán. Küldemények Szerelem – szerelem avagy számítógép összeszerelés, ahogyan a
készítése, címzése és különböző jelzésekkel való ellátása.
profik csinálják.
Megnézzük,
Postai bélyegzők használata, viaszpecsét készítése.
hogyan kell szakszerűen kiválasztani egy számítógép
konfigurációt figyelembe véve a felhasználó igényeit;
Megtudhatjuk a számítógép összeszerelésének pontos lépéseit;
Megismerjük a műveletek alatt betartandó biztonsági
szabályokat, a szereléshez szükséges eszközöket, alkatrészeket;
Megismerkedünk a különböző csatlakozókkal, memória
modulokkal, bővítőkártyákkal, háttértárolókkal;
Rámutatunk a hálózatba kapcsolás lehetőségére;
18:00
Ha sikeresen összeraktuk a kitűzött konfigurációt, megbeszéljük a
szoftverek telepítésének szabályait;
Kitérünk arra, hogy milyen lehetőségeink vannak egy program
telepítése során, tisztázzuk majd a felhasználói szerződésben
foglalt kérdéseket.

19:00 Mennyire okos a telefonod?- bemutató az alkalmazások
használatára.
Okostelefonok használatával számítógépek és egyéb informatikai
eszközök irányítása.
Mobiltelefon segítségével a teremben lévő eszközök irányítása:
-projektor
-számítógép
-laptop
-televízió

Felnőtteknek
bemutató
Iskolabemutató- Szaktantermek látogatása.
Képzési profil bemutatás, tájékoztatás.

Látogatás az Iskolamúzeumban - Ady Endre emlékei,
iskolatörténeti és postatörténeti kiállítás. Az iskola udvarán
található Almássy - kastélyban kialakításra került kiállítóterem
látogatása.

Internetes postai szolgáltatások
hűségkártya bemutatása.
Mire lehet használni a fekete pixeleket – a QR kód megmondja!
Csekkbefizetés, küldemények nyomon követése a posta
Mit jelentenek a csekken, KRESZ-könyvben, termékcsomagoláson
honlapján.
felbukkanó kis négyzetben lévő fekete pontok?
Ügyfél azonosítás, pontgyűjtés.
QR kód működésének elméleti háttere.
Internetes kalkulátorok (biztosítás, hitel, csomag, levél)
Készítsd el a saját QR kódodat!
használatának bemutatása.
Okos telefon segítségével QR kód beolvasása.

Posta

Wifi az életed - Hétköznapi vezeték nélküli eszközök beállítása
Vezeték nélküli router beállítása, biztonsági intézkedések a
hálózat védelme érdekében.
Gyári alapbeállítások módosítása, jelszóbeállítások, titkosítás
beállítása.
Veszélyforrások .

19:30
Játékos programozás - Kormeghatározó programkészítés
Szeretnéd tudni, hogy órára, percre milyen idős vagy? Mi
megmondjuk neked!
Szakmai segítségnyújtás programozáshoz.
A program működésének játékos szemléltetése.
20:00
Wifi az életed - Hétköznapi vezeték nélküli eszközök beállítása
Vezeték nélküli router beállítása, biztonsági intézkedések a
hálózat védelme érdekében.
Gyári alapbeállítások módosítása, jelszóbeállítások, titkosítás
beállítása.
Veszélyforrások .
20:30

Játékos programozás - Kormeghatározó programkészítés
Szeretnéd tudni, hogy órára, percre milyen idős vagy? Mi
megmondjuk neked!
Szakmai segítségnyújtás programozáshoz.
A program működésének játékos szemléltetése.

„Vakon” gépelés alapjai. Hogyan tudsz megtanulni gépelni?
Mire lehet használni a fekete pixeleket – a QR kód megmondja!
Bemutatjuk a gépírás alapszabályait és azokat az on-line oktató
Mit jelentenek a csekken, KRESZ-könyvben, termékcsomagoláson
oldalakat melyek segítségével otthonról is lehet tanulni.
felbukkanó kis négyzetben lévő fekete pontok?
Gyakorlás kérdése és megtanulhatod.
QR kód működésének elméleti háttere.
Készítsd el a saját QR kódodat!
Okos telefon segítségével QR kód beolvasása.

„Vakon” gépelés alapjai. Hogyan tudsz megtanulni gépelni?
Bemutatjuk a gépírás alapszabályait és azokat az on-line oktató
oldalakat melyek segítségével otthonról is lehet tanulni.
Gyakorlás kérdése és megtanulhatod.

Internetes postai szolgáltatások
hűségkártya bemutatása.
Csekkbefizetés, küldemények nyomon követése a posta
honlapján.
Ügyfél azonosítás, pontgyűjtés.
Internetes kalkulátorok (biztosítás, hitel, csomag, levél)
használatának bemutatása.

Posta

Gyorsan, jól dolgozni számítógépes program támogatásával.
Hatékony tevékenység, időbeosztás, munkamódszer, szervezeti
forma kiválasztása. Projektmenedzsment program használata.
Megismertetni a program adta lehetőségeket.

21:00 „Vakon” gépelés alapjai. Hogyan tudsz megtanulni gépelni?
Bemutatjuk a gépírás alapszabályait és azokat az on-line oktató
oldalakat melyek segítségével otthonról is lehet tanulni.
Gyakorlás kérdése és megtanulhatod.

Szeretnéd a pénzt úgy számolni, mint a postán vagy a bankban?- Legyél a saját brókered!- Melyik a legjobb szolgáltatás számodra?
Pénzszámolás kezdőknek és haladóknak.
A hamis és
Internetes kalkulátorok (bizotsítás, hitel, csomag, levél)
valódi pénz ismertető jegyei.
használatának bemutatása. Saját igényekre kalkulációk készítése.
A pénzszámolás megtanulható.
Bankjegyszámláló gép és a valódiságot ellenőrző UV lámpa
használata.
Érmeválogató és számláló gép működésének bemutatása,
kipróbálása.
Érme „rolnizás” alapjainak elsajátítása.
Biztonságos pénzőrzés.

21:30 Hogyan jut el a levél a feladótól a címzettig?
levél útjának bemutatása a feladástól a kézbesítésig.
Virtuális üzemlátogatás a levélfeldolgozó üzemben.

Mennyire okos a telefonod?- bemutató az alkalmazások
használatára.
Okostelefonok használatával számítógépek és egyéb informatikai
eszközök irányítása.
Mobiltelefon segítségével a teremben lévő eszközök irányítása:
-projektor
-számítógép
-laptop
-televízió

A

Mire lehet használni a fekete pixeleket – a QR kód megmondja!
Mit jelentenek a csekken, KRESZ-könyvben, termékcsomagoláson
felbukkanó kis négyzetben lévő fekete pontok?
QR kód működésének elméleti háttere.
Készítsd el a saját QR kódodat!
Okos telefon segítségével QR kód beolvasása.

