Harmadik alkalommal kapcsolódtunk be a Szakmák Éjszakája országos rendezvénybe,
melyet 2018. április 13-án 18-22 óra között bonyolítottunk le.
A programok megvalósítását több hetes előkészületi munka előzte meg. Az idén az
időjárás is nagyon kedvező volt, így az összes előzetesen eltervezett programot meg tudtuk
valósítani. A becsült résztvevők körülbelül ötszázan voltak (saját dolgozóinkkal, tanulóinkkal
és vendégeinkkel együtt), melyből 402 fő regisztrált, köztük diákokon kívül szülők, rokonok,
kistestvérek is.
A regisztrált általános iskolás tanulóknak az idén is pontgyűjtő lapot adtunk, melyet
az egyes állomásokon az elvégzett feladatokért tölthettek fel matricával. A legaktívabb
diákok a nap végén jutalomtárgyakat kaptak, továbbá az egyes állomásokon külön is díjazták
őket az aktivitásukért. (csokoládék, cukorkák, vitaminsaláták, iskolánk logójával ellátott
ajándéktárgyak, stb.) Az alsósok számára már délelőtt is szerveztünk kézműves foglalkozást,
anyák napjára az újrahasznosítás jegyében. Parafa dugóból nyakláncot, actimel-es palackból
vázát és krepp papírból virágot készíthettek a zömében 9-10 éves diákok a Közösségi ház
munkatársainak segítségével.
A rendvédelmi szervek képviselői (Katasztrófavédelem, Rendőrség, Határrendészeti
kirendeltség), a mentőszolgálat, a Védőnői Szolgálat, Biharkeresztes város Polgármestere és
Irodavezető Asszonya, a Közösségi ház munkatársai és a helyi általános iskolák vezetői is
megtisztelték részvételükkel programjainkat.
A megnyitó után, mely a tornateremben volt, tizenhárom helyszínen vártuk interaktív
programokkal az érdeklődőket, ahol megismerhették iskolánk szakmai kínálatát.
A kereskedelem ágazati képzést bemutató helyszínen Meri vagy méri, Csűröm,
csavarom és Játékos pénzügyek elnevezésű feladatokat kellett az odalátogatóknak
elvégezniük.
A szociális gondozó és ápoló képzés helyszínén „Fitten és egészségesen ments
életet!” jelszóval a mindennapi életben is előforduló balesetek, sérülések esetén szükséges

teendőket is bemutattuk. A mesterséges lélegeztetés kipróbálása mellett tanulóink
segítségével szűrővizsgálaton is részt vehettek a vállalkozó szellemű érdeklődők. Az
egészséges életmóddal kapcsolatos kérdéseinkre játékos formában válaszolhattak a tanulók
és a felnőttek is, melyeket apró nyereményekkel és friss gyümölcsökkel jutalmaztunk.
Az informatika szakmacsoport-nál „Zúzzunk az éjszakába!” elnevezésű számítógépes
autósjáték-versenyen mérhették össze tudásukat a diákok.
A mezőgazdaság szakmacsoport helyszínén a virágkötő és virágkereskedő képzés
népszerűsítését céloztuk meg. „Készítsd el anyák napi virágkompozíciódat’” címmel vártuk
ügyes kezű gyerek és felnőtt látogatóinkat, akik szárazvirág csokrokat, selyemvirág
kompozíciókat és asztali díszeket készíthettek szakember irányításával.
A kisebbekre is gondolva Ne dobd el- használd fel! elnevezésű kreatív kézműves
foglalkozást is szerveztünk, melyet a Közösségi ház munkatársai vezettek. A kisgyerekeken
kívül a nagyobbak is szívesen készítettek kisebb ajándéktárgyakat saját részre, édesanyjuk
vagy családtagjuk számára.
A rendészet és közszolgálat ágazati képzés megismertetése és népszerűsítése több
helyszínen is folyt. Az iskola udvarán a Katasztrófavédelem és a Mentőszolgálat munkatársai
tartottak érdekes bemutatót, majd a helyi határrendészeti kirendeltség drogkereső kutyás
bemutatóját tekinthették meg az odalátogatók. A határrendészeti kirendeltség dolgozói
bemutatták speciális eszközeiket, melyeket a diákok ki is próbálhattak. A Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr Főkapitányság Oktatási és Kiképző Alosztályának vezetője és munkatársai is
megtisztelték rendezvényünket és nagyon látványos bemutatóval kápráztatták el a
nézőközönséget. Az érettségi teremben „Ki a nyomozó? Colombo nyomában..” címmel egy
volt diákunk tartott nagyon érdekes előadást a helyszínelő munkáról, és a nyomrögzítésről.
Intézményünk tanulói pedig a belső udvaron tartottak színvonalas önvédelmi bemutatót,
melyet nagy érdeklődés kísért. A bemutató után lehetőség volt az egyes önvédelmi fogások
kipróbálására is.
Az elektromechanikai műszerész képzésünk bemutatása az aulában volt, ahol
Hajlítsd meg! címmel különböző ajándéktárgyakat, díszeket lehetett drótból hajlítgatni a
szakmához szükséges szerszámokkal. Az érdeklődők az ördöglakat-tal is megismerkedhettek,
illetve gyárthattak házilag dinamót.
A rendezvény alatt büfét is működtettek tanulóink, ahol a rendezvényünkre
ellátogató diákok egy szelet pizzát kaptak.

Az est zárásaként 21 órától a belső udvaron DORINA koncerten vettek részt a
látogatók. Meghívott vendégeinknek üstben főtt babgulyással és házi süteményekkel
kedveskedtünk.

