KAPOSVÁR-SOMOGY MEGYEI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.  Telefon: (70) 771-52 

tehetseg.somogy@gmail.com

Tisztelt Igazgató Asszony /Úr!
Kedves Szakoktató Kollégák! Kedves Diákok!
A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Műszaki - Gazdasági Tagozata a 20182019-es tanévben HETEDIK alkalommal rendezi meg a

„LÉGY A SZAKMÁD MESTERE!”
című szakmai kiállítást, a szakmát tanuló tehetséges diákok körében,
amelynek helyszíne a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma lesz az idei tanévben is.
Időpontja: 2019. március 18-22. (hétfő - péntek)
Tisztelettel felkérjük Önöket, hogy tehetséges, szakmájában, munkájában kiemelkedő
teljesítményt nyújtó tanulóikkal vegyenek részt a kiállításon. Célunk, hogy a tanulók
bemutatásával, kiállított munkáikkal, produktumaikkal, eredményeikkel segítsük a tehetségek
bemutatkozását, azok megismertetését a gazdasági vállalkozásokkal. Emellett kiemelt célunk
a szakmák szépségének megismertetése a nagyközönséggel és a pályaválasztás előtt álló
általános iskolás tanulókkal.
A bemutatkozás többféle módon valósulhat meg, melynek kötelező eleme, hogy a
tehetséges tanulók a szakoktatóikkal együtt készítik el bemutatkozó anyagukat. Ennek
formája, hogy a szakoktató fényképes szakmai önéletrajzot, a diák fényképes elhivatottsági
levelet készít saját magáról.
 A bemutatkozás formája szabadon választhatóan lehet:
● Írásbeli tervekkel, rajzokkal, fényképekkel, fotósorozatokkal a szakmai munkáról
és annak fázisairól olyan anyag összeállítása, amely jól reprezentálja a tanuló
tehetségét.
● Saját szakmai produktumok, kész termékek és azokból álló bemutató anyag
készítése, amelyek mint kiállítási tárgyak tárlókban helyezhetők el, esztétikusak, a
tanuló saját munkáját dicsérik, és élményt jelentenek a látogatóknak is, valamint a
szakmai érdeklődők számára a tanuló szakmai tehetségét mutatják be.
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● Szakmai versenyeken való részvétel és az elért eredmények bemutatása. A nem
kiállítható szakmai tevékenység eredményességét a szakmai versenyeken nyert
helyezések, oklevelek, érmek és fotók is reprezentálhatják.
 A kiállítás kötelező eleme a kiállítás megnyitóján való személyes részvétel. A
kiállítóhelyen tartózkodás egyben azt is biztosítja, hogy a meghívott vendégek
találkozhatnak a bemutatkozó tehetségekkel és oktatóikkal. A megnyitó a hétfői napon
kerül megrendezésre, a hét többi napján nem kötelező jelen lenni.
 A kiállítás időtartama alatt a bemutatott tárgyak őrzésre kerülnek.
 A kiállított anyagot a kiállítás utolsó napján, 12 óra után kell elszállítani.
 Minden résztvevő oklevélben részesül, minden kiállító iskola legjobb „mesterjelöltje”
oklevelet és díjat kap.
Jelentkezési határidő: 2019. január 18.
Jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével:
-

e-mail-ben, szkennelve: kaposvari.eotvos@gmail.com címre,
levélben: Kaposvári SZC Eötvös
Loránd Műszaki Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma (7400 Kaposvár, Pázmány Péter u. 17.) címre.

Kaposvár, 2018. december 14.

_____________________________
Sárdi Péter
KSMTST elnöke

________________________
Weimann Gáborné
műszaki-gazdasági tagozat vezetője
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Jelentkezési lap

Alulírott, szakmai képzésben részt vevő tanuló és szakmai tanára/szakoktatója jelentkezünk a
„Légy a szakmád mestere!” szakmai kiállításra:

Tanuló neve:________________________________________________________________
Szakmai tanár/Szakoktató neve:_________________________________________________
Intézmény neve és címe:_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Szakmai tanár telefonos elérhetősége:_____________________________________________
és e-mail címe:_______________________________________________________________
Tanuló e-mail címe:___________________________________________________________

_____________________________

_____________________________

tanuló

szakoktató

Jelentkezési határidő: 2019. január 18.
Beküldendő:
-

e-mail-ben, szkennelve: kaposvari.eotvos@gmail.com címre,

-

levélben:

Kaposvári

SZC

Eötvös

Loránd

Műszaki

Szakgimnáziuma,

Szakközépiskolája és Kollégium (7400 Kaposvár, Pázmány Péter u. 17.) címre.

