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ALUMNI

Eseményismertető 2018 - 2020
Budapesti
Komplex SZC
Erzsébet
Királyné
Szépészeti
Szakgimnáziuma

2018

november 8-9. és 19-20. között – Nyitott kapu programok
A látogatók betekinthetnek az iskola életébe, megtekinthetik a
tanműhelyt és megismerkedhetnek az oktatott szakmákkal.
november 23. – Szalagavató
október és december között
Pályaválasztási szülői értekezletek
Budapesten és Pest megyében.

2018
november 19-23. –
Nyílt hét
Körbevezetés az iskolában,
eszközök bemutatása a
tanműhelyben. A látogatók
betekinthetnek az iskola
életébe, megtekinthetik
a tanműhelyt és
megismerkedhetnek az
oktatott szakmákkal.

Budapesti
Komplex SZC
Mándy Iván
Szakközépiskolája
és Szakiskolája
Budapesti
Komplex SZC
Modell
Divatiskolája,
Iparmuvészeti,
Ruha - és Boripari
Szakgimnáziuma
és
Szakközépiskolája

Budapesti
Komplex SZC
Kaesz Gyula
Faipari Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

november 15-16. – Szakmapróba napok
Belső tanműhelyekben a szakma kipróbálása.
november 20-21. – Nyílt napok
Az iskola bemutatása, a választható szakmák
ismertetése interaktív módon.
december 10. – Szakmaismereti vetélkedő
Cél, hogy minél több szakmát ismerjenek meg
a gyerekek, legyenek tisztában a lehetőségeikkel.

október 16-17-18. – Nyitott kapuk
Szakmai órák látogatása, melynek keretében
a látogatók betekinthetnek az iskola életébe,
megtekinthetik a tanműhelyt és megismerkedhetnek az
oktatott szakmákkal.

2019...

2019

Budapesti
Komplex SZC
Erzsébet
Királyné
Szépészeti
Szakgimnáziuma

november 13-15. – Erzsébet Napok
Szakmai bemutatók szervezése, régi diákok meghívása
a programokra.
október – Reformkori napok
2019. októberében megrendezésre került a
X. Reformkori Nap, melynek alkalmával szépítették
a felvonuló, korhű ruhába öltözött pesterzsébeti
hölgyeket, majd jöttek sorban a kisebbek is a szép
frizurákért és diszkrét sminkekért.

Budapesti
Komplex SZC Modell Divatiskolája,
Iparmuvészeti, Ruha - és Boripari Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
október 11-12. – DIVAT VIADAL szakmai verseny
A DIVAT VIADAL 2019 szakmai versenyen a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Kézműipari Tagozata, a BKSzC Modell Divatiskolája és a SUGARBIRD fogadta a
17 és 22 év közötti fiatalokat. Október 11-12 között került sor a döntőre, ahol önállóan
kellett egy business stílusú ruhát megvarrniuk, erre 7 jelentkező jutott be, ez a viadal
Euroskills válogatóversenynek számít.
december 7. – SzakmaPróba! – pályaorientációs nap
A tanulók megismerkedhettek a továbbtanulási és munkavállalási lehetőségekkel.

2019
Budapesti
Komplex SZC
Schulek Frigyes
Két Tanítási Nyelvu
Építoipari
Szakgimnáziuma
november 11-15. – Nyitott ajtók hete
A tagintézmény bemutatása, tanműhelyek, számítógépes termek bemutatása.
Szakmai órák látogatása, melynek keretében a látogatók betekinthetnek az iskola
életébe, megtekinthetik a tanműhelyt és megismerkedhetnek az oktatott szakmákkal.
november 15. – Pályaorientációs nap
Az iskolában pályaorientációs napot tartottak a diákoknak, hogy az általuk tanult
szakmát jobban megismerjék. Idén ezt rendhagyó módon a Nyitott Ajtók Hete
(november 11-15.) utolsó napján 2019. november 15-én, a rendezvénnyel egy időben
szervezték meg, így a leendő tanulóink szüleikkel együtt ezeken a programokon is
részt vehettek. Lehetőség volt a helyszínen az ingyenes felvételi előkészítőre való
jelentkezésre is. Ezt online formában, más időpontban is megtehették az érdeklődők.
Ezen a napon tanítás nélküli munkanap volt, a diákok a meghívott cégekkel ismerkedtek,
illetve a cégek előadásain vettek részt. Több szakmai, életviteli és továbbtanulási
előadás és bemutató is szervezésre került.
A diákok idén is nagy érdeklődéssel figyelték az előadásokat és tevékenyen vettek részt
a különféle gyakorlatokon.
december – Karácsonyi ünnepség
A régi diákokat is meghívták a programra.

2019
A Budapesti
Műhely Alapítvány és
a Kozma Lajos Faipari
Szakgimnáziumának közös
rendezvénye, ahol a tanulók
megismerkedhetnek az ipar
által nyújtott lehetőségekkel.

Budapesti Komplex SZC
Kozma Lajos
Faipari Szakgimnáziuma

február 21. – Faiparban van fantázia
A Budapesti Műhely Alapítvány és a
Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziumának
közös rendezvénye. Az esemény fő céljai
közé tartozik, hogy megismertesse a
diákokat az ipar képviselőivel, lehetőséget
teremtsen a cégeknek a bemutatkozásra,
segítse az iskolában tanuló fiatalok
pályakezdését, illetve, hogy segítséget
nyújtson a döntésben.
április 24. – Kozma nap

Budapesti Komplex SZC
Weiss Manfréd Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
április 26. – Hon- és Rendvédelmi
Ifjúsági Nap
Az esemény a Honvédelmi Sportszövetség, a
Dél- Pesti Tankerületi Központ, a Honvédelmi
Minisztérium, a kerületi Kormányhivatal,
valamint Budapest Főváros Védelmi
Bizottságának támogatásával jött létre,melyre
minden csepeli általános és középiskola 7 – 8.,
9 - 10. valamint 11 - 12. évfolyamának tízfős
csapata nevezhetett.
augusztus 28-30. – Gólyatábor
október 25. – Gólyanap
december – Angol nyelvi
Karácsonyi verseny

2019
Budapesti Komplex SZC Újbudai Szakiskolája
október – Szülői értekezlet
Szülői értekezlet került megrendezésre a választható szakmákról.
november – Szakmai Nyílt napok
A meghívott külső tanműhelyek képviselőinek bemutatása, szakmai
beszélgetés, az általuk készített bemutató megtekintése.
december – Szakmai beszélgetések a korábban végzett
tanulókkal, külső tanműhelyek meglátogatása
Szakmai beszélgetések, korábban végzett tanulók meghívása osztályfőnöki
órára, akik saját munkavállalói tapasztalataikról mesélnek. Külső
tanműhelyek meglátogatása.

Budapesti
Komplex SZC
Mándy Iván
Szakközépiskolája
és
Szakiskolája

február 21. – Pályaorientációs projektnap a
szakiskolában
október 12. – Pályaorientációs nap a 7-8. osztályos
tanulóknak
Pincér szakma megismertetése a gyakorlatban.
október 26. – Pályaorientációs nap a 7-8. osztályos
tanulóknak
Szakács és cukrász szakmák megismertetése a
gyakorlatban.
november 20-21. – Nyílt Napok
Tanítási órák megtekintése, tanműhelyben való részvétel.
december 10. – Szakmaismereti vetélkedő
Szakmaismereti vetélkedő került megrendezésre a
szakiskolában. Megtartásával a cél az volt, hogy minél több
szakmát ismerjenek meg a gyerekek, legyenek tisztában a
lehetőségeikkel.

2019
Budapesti
Komplex SZC
Ybl Miklós
Építoipari
Szakgimnáziuma
és
Szakközépiskolája

Budapesti
Komplex SZC
Pogány Frigyes
Szakgimnáziuma

április 5. – Öregdiák találkozó
Az iskolában végzett régi diákok meghívásra kerültek,
amelyen 5 diákot köszönthettek, akik különféle
szakmákban tanultak a tagintézményben. Sok diák
érdeklődve fogadta a régi történeteket, jó hangulatban
telt a találkozó.
november 11-12., december 10. – „Nyitott
kapuk”
A látogatók betekinthetnek az iskola életébe,
megtekinthetik a tanműhelyet és megismerkedhetnek
az oktatott szakmákkal.

november – Osztálytalálkozó
december
A volt diákok fellépése a Karácsonyi program alkalmával.

2020...

Budapesti
Komplex SZC
Mándy Iván
Szakközépiskolája
és
Szakiskolája
január –
Szalagavatós programok

Budapesti
Komplex SZC
Ybl Miklós
Építoipari
Szakgimnáziuma
és
Szakközépiskolája

2020
február 20.
Szakmapróba napok

Budapesti
Komplex SZC
Pogány Frigyes
Szakgimnáziuma

január 14. – „Nyitott kapuk”
A látogatók betekinthetnek az iskola
életébe, megtekinthetik a tanműhelyet és
megismerkedhetnek az oktatott szakmákkal.

február 28. – A faiparban van fantázia – szakmai nap
A Budapesti Műhely Alapítvány és a Kozma Lajos Faipari
Szakgimnáziuma közös rendezvénye. Az esemény fő
céljai közé tartozik, hogy megismertesse a tanuló diákokat
az ipar képviselőivel, lehetőséget teremtsen a cégeknek
a bemutatkozásra, segítse az iskolában tanuló fiatalok
pályakezdését, illetve hogy segítséget nyújtson a döntésben.

Budapesti
Komplex SZC
Erzsébet Királyné
Szépészeti
Szakgimnáziuma

Budapesti
Komplex SZC
Kozma Lajos
Faipari
Szakgimnáziuma

február 29.
Szakmai est

2020
Megnyílt a GRUND Digitális Közösségi Alkotóműhely
2020. január 28-án hivatalosan is megnyílt a GRUND, a Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhelye (DKA) a Modell
Divatiskolában.
A műhely hivatalos átadását követően régi diákok is beszédet mondtak.
A BKSZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakgimnáziuma
egykori tanulója, jelenlegi mérnöktanára, Csák László tanár úr által került
előadásra a digitalizáció jelentése, milyen lehetőségek adottak a fiatalok számára.
Simon Krisztián, Európa- és világbajnok bútorasztalos a multiskills fontosságáról
beszélt, illetve arról, hogy a legújabb technológiák hogyan gyűrüznek be az
EuroSkills
és WorldSkills versenyekre is.

