„Tanulj SzakMÁt!” Pályaorientációs és Szakképzési Börze
Időpont: 2020.március 10.

Színpadi műsor
9.00

Kapunyitás

9.10

Rendezvény indító beszélgetés Pályaválasztás, továbbtanulás, átalakuló szakképzés
Milyen információk segítenek a jó döntés meghozatalában? Változás a
szakképzési rendszerben. Munkaerő piaci elvárások a pályakezdő
fiatalok előtt. Ugrás az ismeretlenbe - a felsőoktatási felvételi. Ezekről
a témákról szól nyitó beszélgetésünk.

9.30

Katasztrófavédelem Központi
Zenekara

Németh-Tóth Edit / „SzakMÁzz!”
rendezvények főszervezője,
BFKH Foglalkoztatási Főosztály
Málnási Gábor / FPSZ Fővárosi
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
Bánátfy Andrea / főigazgató
Budapesti Komplex Szakképzési
Centrum
Valló Péter / kancellár,
Budapesti Komplex Szakképzési
Centrum
Bukta Péter / osztályvezető,
Oktatási Hivatal
Quitt László / Budapesti
Kereskedelmi és Ipar Kamara
Danyi Vilmos /pályaorientációs
komponens vezető Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat

Ünnepélyes megnyitó beszédek
dr. György István területi
közigazgatásért felelős államtitkár
Bodó Sándor
foglalkoztatáspolitikáért felelős
államtitkár
dr. Sára Botond BFKH
kormánymegbízott

10.05

A szépség szolgálatában
Hogyan néz ki a szépészeti szakmák palettája a szakmák világában?
Hogyan tudják a szakma elismert, sikeres mesterei erősíteni,
támogatni, a fiatal szakembereket azon az úton, ami magas
színvonalú szakmai szolgáltatáshoz vezet?
Milyen lehetősége van egy kezdő fodrásznak az elinduláshoz.

10.30

Szétcsúszva: edukációs program középiskolásoknak
Beszélgetés Dr. Zacher Gábor toxikológussal kamaszkori
alkoholizmusról, drogokról, függőségek kialakulásáról, megelőzéséről.

10.50

Ujvári Zoltán Szilveszter Zola /

énekes, dalszerző-szövegíró,
műsorvezető
Kisó és Harsányi Levente
műsorvezetők

Minden, ami szem- szájnak ingere
Fénykorát éli napjainkban a gasztronómia, sütős-főzős műsorok
árasztják el a TV-t, sok ilyen témájú mozi készült az elmúlt
időszakban. Hogyan választ valaki szakács, cukrász, pincér szakmát,
hogyan lesznek sikeresek, népszerűek ezekben a szakmákban?

11.35

Dr. Zacher Gábor / toxikológus

Szórakoztatás és ami mögötte van
A színpadi szórakoztatás kulisszatitkairól, a sikeres előadó művészek
pályaválasztásáról, civil foglalkozásairól, jövőbeni terveiről szól a
beszélgetés.

11.15

Hajas László / Mester fodrász
Dévényi Kathy / sminkmester
Németh Kitti / junior fodrász

Bede Róbert / A TV Paprika
mester séfje
Podmaniczky Krisztina Kricky /
világbajnok cukrász
Revuczky Karion / a Szépkilátás
Vendéglátás tulajdonosa

Megújuló szakképzés - megújuló keretek között
A szakképzési rendszer változása során megújul a szakmák
szerkezete, új lehetőségek nyílnak a piacképes ismeretek, szakmák
felé. Az Ipar 4.0 és a szakképzés 4.0 valós találkozása.

Dr. Molnárné Rénes Éva /
kancellár, Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum kancellár
Novák Géza / főigazgató,
Budapesti Műszaki Szakképzési
Centrum

11.55

Hogyan legyek szabad a munka világában? –Szabadság faktor és
két technikus szakma, ami szabaddá tesz.
Sok ember szenved attól a kötöttségtől, hogy mindig ugyanarra a
munkahelyre, zárt térbe, irodába, üzembe, gyárba kell bemenni, fix
munkaidőben.
Van két technikus szakma, amiben megélhető a szabadság, mint
életstílus, a szabadban lehet végezni, érdekes, változatos
helyszíneken, ugyanakkor a munka egy része kényelmesen, akár
otthon is végezhető.. Ha kíváncsi lettél ezekre a technikus szakmákra,
akkor gyere el az AM KASZK Varga Márton Kertészeti és Földmérési
Szakgimnázium beszélgetésére

12.10
12.30

Szakmai rendezvény bemutató rövidfilmek vetítése
„Ha megmentesz egy embert, hős vagy, ha ezreket, akkor ápoló”
A beszélgetés során be kívánjuk mutatni az egészségügyi
szakdolgozói szakképzés és egészségtudományi képzés fő jellemzőit,
a pályaválasztást és a képzést támogató ösztönző rendszereket,
valamint a szakdolgozói pályán tartás és előmenetel kormányzati,
intézményi és köztestületi törekvéseit.

12.50

.
Kezdd a pályádat egy nagyvállalatnál!
A német nagyvállalatok több mint száz éve duális képzést folytatnak,
akár szakképzésről, akár felsőoktatásról van szó. Miért lehet előnyös
ez a képzési forma számodra?

13.50

Mukics Dániel/ szóvivő, BM
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Péterfalvi Norbert/
r.törzszászlós, Országos Rendőrfőkapitányság
Korbely Erik /bv.törzszászlós,
művelei osztályvezető, Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet

Vághy Tamás / Garabonciás
Szakképző Iskola

Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete – feladatunk és
szerepünk a diákok orientálásában, pályaválasztásában
A 30 éves Diák Újságírók Egyesülete az ország legnagyobb diák
újságíró szervezete - Akkreditált Kiváló Tehetségpont és Európai
Tehetségpont. A DUE Tallózó, az Országos Iskolarádió Hálózat, az
Országos Ifjúsági Sajtófesztivál, vagy a különböző témát körbejáró
Nagy Diák Tesztek mind-mind a diákokról és diákoknak szól – az
egyesület elkötelezettsége a fiatalok orientálása, edukálása, a
tehetségek kiválasztása és támogatása

14.50

Kalmár Kinga/ SIEMENS Zrt.

Kreatív szakmák helye a szakképzésben
Miért és kiknek érdemes a művészeti szakmákat választani? Milyen
segítséget jelenthet a későbbi továbbtanulásban? Miképpen lehet
ezzel elhelyezkedni?

14.30

Horváth József / HR igazgató,
Aeroplex Kft.
Juhász Zoltán / koordinációs
tanár,
Kossuth Lajos Műszaki
Szakgimnázium
BGéSZC

Légy Te is tűzoltó, rendőr, börtönőr!
A beszélgetés során be kívánjuk mutatni a rendvédelmi szakmákat.

14.10

Mátyus Imre / Soós István
Borászati és Élelmiszeripari
Szakgimnázium és
Szakközépiskola

A hazai légijármű-karbantartó képzés Európai Uniós
kapcsolódása (együttműködés a duális szakképzésben az
AEROPLEX Kft-vel)
Repülőgép-szerelő technikus és repülőgép-műszerész technikus
képzés Magyarországon.
A légijármű karbantartó szakmák munkaerőpiaci helyzete és elvárásai
légiközlekedési vonatkozásai.

13.35

Dr. Balogh Zoltán / elnök, Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara Országos Szervezete
Lőz Erika / SOTE Semmelweis
Ignác Szakképző Iskolája
Nyergesné Závodi Edit /
Bethesda Gyermekkorház Intézeti
szakoktatója
Dr. Pápai Tibor PhD / SOTE
Egészségügyi Főiskolai Kar
docense

Az új technikusi képzés előnyös változásai
Miért jó az élelmiszeripari szakmát választani?
Miért könnyebb érettségizni Technikumban? ezekre a kérdésekre ad
választ a beszélgetés

13.10

Pintér Karolina / igazgató, AM
KASZK Varga Márton Kertészeti
és Földmérési Szakgimnázium és
Kollégium
Molnár Gabriella /
pályaorientációs szervező tanár

Nagy Anikó / Projektvezető DUE

Erzsébet Ifjúsági Alap bemutatkozása
Az önkéntesség hatása az életpályára -előadás

Ament Balázs / Projektvezető

