BUDAPESTI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA

BUDAPESTI KOMPLEX SZC
KOZMA LAJOS FAIPARI
SZAKGIMNÁZIUMA

Tisztelt Igazgató Asszony!/Úr!
A Budapesti Komplex SZC Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Kézműves Tagozatával és Oktatási Igazgatóságával valamint a Magyar Bútor- és Faipari Szövetséggel
együttműködve a faipari szakmák utánpótlás nevelése érdekében pályaorientációs rendezvényt szervez a
hetedik és nyolcadik osztályos, pályaválasztás előtt álló tanulók részére.
Rendezvényünk célja, hogy megmutassuk a faipar sokszínűségét, és hogy felkeltsük a fiatalok
érdeklődését olyan faipari szakmák iránt, melyek az informatika és a modern gépek segítségével a
kreativitás és a kézművesség tradícióira építenek.
A rendezvény helyszíne: Budapesti Komplex SZC Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma
Cím: 1041. Budapest, Deák Ferenc utca 40.
Időpont 2016. november 18. péntek 11:00-14:00 óráig

Tervezett program:
11.00-11.15 Iskolák fogadása, regisztráció, faipari totó kitöltése, ajándékok átadása a gyerekeknek

11.15-11.25 Köszöntő
Az iskola egy végzős tanulója köszönti a vendégeket.
Miért vagyunk itt, mit fogtok ma megismerni, miért jó ez nekünk és nektek?

11.25-12.05 Mi is az az EuroSkills? Kik vesznek részt rajta? Mit jelent ez a szakmának, nekünk és nektek?
Beszámoló a Sao Paulo-i világbajnokságról:
http://www.butorszovetseg.hu/hir/Magyar-asztalos-volt-a-legjobb-a-szakmak-olimpiajanSao-Pauloban/00000000000351044042/

12.05-13.05 Nézz körül nálunk! Az iskola felfedezése:
fafajták, kéziszerszámok bemutatása
fafaragás, intarziakészítés, CNC, számítógépes grafika, számítógépes tervezés bemutatása
az iskolai tanműhely bejárása
kreatív foglalkozások
az iskola profiljának bemutatása – faipari és művészeti képzés

13.10-13.25 Visszavárunk! A Bútorszövetség képviselőjének köszönő beszédét követően, a diáktotó
eredményének ismertetése következik. A hibátlan totót kitöltők között ajándékokat sorsolunk ki.
Szeretnénk, ha minden érintetthez eljutna a Bútorszövetség és a BKIK közös kezdeményezése, ezért kérjük
Igazgató Urat/Asszonyt, hogy segítse kampányunkat!
Kérjük, hogy az iskola belső információs csatornáit kihasználva, a meghívót és a programot jutassa el az
érintettekhez, illetve a rendezvény napján biztosítson az érdeklődő diákok számára felmentést az aznapi
iskolai foglalkozások alól. Kérjük, jelöljön ki egy munkatársát, akivel a szervezők a részletek ügyében
felvehetik a kapcsolatot.
Azért, hogy igazolt legyen a diákok iskolából való távolmaradása, a szervezők vállalják, hogy a diákok
rendezvényen való részvételét visszaigazolják Önnek.
Iskolánk 200 gyermek befogadására alkalmas, regisztrációs igényét, kérjük, időben jelezze. Helyet a
beérkezés sorrendjében tudunk biztosítani.
További információ a BKSzC Kozma Lajos Faipari Szakgimnázium titkárságán: 0036-1-369-6241, valamint
az iskola honlapján: http://www.kozmafa.sulinet.hu/hu/index.php

Válaszát és a kapcsolattartó kollégája elérhetőségét várva,

2016. november 10.

Tisztelettel:

Borbola Erika s.k.,
intézményvezető
BKSzC Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma

