Program neve

Program leírása

Proramtípus

SOS!
1.

2.

Szakmák Éjszakája 2018
2018. április 13-án 18:00 - 22:00

3.

4.

Helye:
5.

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma
Ózd Petőﬁ Sándor út 20.
Élj a lehetőséggel és keresd fel iskolánkat a Szakmák Éjszakáján.
Ezen az estén betekinthetsz az iskolánkban oktato szakmák rejtelmeibe. Ne feledd, az
elektronika és informa ka melle nálunk már egészségügy és a szociális szakmák világáról is
tájékoztatást kaphatsz. A szakmai bemutató programok melle sok játékra, sportra, zenei
koncertre valamint gasztronómiai kóstolóra is lehetőséged lesz.
Várunk szerete el! Lehet, hogy a jövőd i ezen az éjszakán kezdődik!

6.

7.

8.

Áramkörök segítsetek - Tervezd
meg!

Nyomtatott áramköri panelek készítése forrasztással.

Automata gépek, berendezések működésének,
programozási elvének
bemutatása.
Az érdeklődők megismerProgramozd makedhetnek a C# progragad - C# programozás fejlesztői környemozás alapjai
zet nyújtotta lehetőségekkel.
Az Arduino Nano mikroVillogjunk együtt vezérlő felépítése, programozhatósága.
Bemutatásra kerülnek a
Segíteni jó! - Hogyan tudunk segíszociális gondoskodás
teni másokon a
tevékenységei, a szociális
mindennapokban. munka rejtett szépségei.
Élj egészségesen! - Elsősegélynyújtás alapfoElsősegélynyújtási
kon: elsősegélynyújtási
alapismeretek
feladatok bemutatása.
Hálózd be a
Az érdeklődők megismerBródyt! - számítókedhetnek a számítógégépes hálózati is- pek hálózatba kapcsolásámeretek alapjai
nak alapjaival.
Az Ózdi Modellező Klub
Modell-bemutatóbemutatót tart az általuk
elektromos irányítású járművekkel elkészített elektronikusan
vezérelt autókból.
Bemutatjuk a Leybold
Amit a villamostípusú elektronikai mérőságról tudni illik panelen egyszerű áramköaz elektronika rejrök összeállítására, az
telmes világa és a
áram
fizikai jellemzőinek
mindennapok
mérésére.
Megismerheti az iparban
A robotok világa és a mindennapokban
robottechnikai
elterjedtebb robotirányítábemutató
si folyamatokat, azok
programozását.
Könnyűzenei konA nap zárásaként a Blues
cert – a modern
zene helyi képviselői lépvilágítástechnika
nek fel .
jegyében
Egyszer betelik a
pohár - A PLC
programozása.
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