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Szakmai orientációs nyílt napok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szívesen alkotnál Te is tárgyakat a legkorszerűbb technológiák
felhasználásával?
Örömmel kipróbálnád a számítógépes 3D tárgytervezést?
Vonzanak a technológiai újdonságok?
Szeretsz alkotni egyedi dolgokat?
Érdekel, hogy hogyan működik a 3D nyomtatás?
Van kedvenc játék figurád, foci csapatod, jeled, filmlogód?
Gondoltál már arra, hogy tervezz egy sajátot, amit magadnál tudsz tartani akár
egy kulcstartón is?
Szeretnél Te is 3D nyomtatott tárgyakat készíteni?
Szívesen kipróbálnál egy lézervágó/lézergravírozó berendezést?
Érdekelne, hogyan lehet a programkódolást barátságos módon elsajátítani?

Budapesti Komplex SZC Kreatív Technikumában (1133 Budapest, Vág u. 12-14.)
működő GRUND Digitális Közösségi Alkotóműhelyben szakmai orientációs
programokat szervezünk.
Ha 10-14 éves, nyitott gondolkodású fiatal vagy és a fenti kérdések közül legalább 23 esetén IGEN a válaszod, akkor pont Téged keresünk, köztünk a helyed szakmai
orientációs programunkon!
A program keretein belül az újdonságokra, a legkorszerűbb technológiák
megismerésére nyitott 10-14 éves fiatalok kis csoportos foglalkozásokon (min. 8 fő)
megismerkednek a számítógépes 3D tervezés alapjaival, a szálhúzásos 3D
nyomtatás technológiájával, maguk terveznek és nyomtatnak kisebb tárgyakat.
A fiatalok felfedezik a lézervágás és a lézergravírozás műveletét, ezek segítségével

pedig kartonból, papírból, textilből, rétegelt lemezből maguk tervezte tárgyakat.
A számítógépes programok nem igényelnek feltétlenül komoly szaktudást.
Egy kis kíváncsisággal, nyitottsággal, előzetes ismeretek nélkül is lehet percek alatt
működőképes kódokat, programokat írni micro:bit mikrokontrollerekre (a
mikrokontroller egy piciny kis számítógép, ami a tenyeredben is elfér)amelyekkel
bekapcsolhatunk mondjuk egy lámpát, vagy egy feliratot is kiírhatunk.
Az egyes felsorolt technológiák megismerése közben készített apró tárgyak akár
haza is vihetők.
Programjaink időpontjai:
•
•
•

2021. 07.19. – 07.23.
2021. 08.02. – 08.06.
2021. 08.09. – 08.13.

Minden nap 9:00-15:00

Program bemutatása
A gyerekek megismerkednek az olyan modern technológiákkal, mint a 3D nyomtatás,
lézervágás/gravírozás és a mikrokontroller programozás. Kis tervezéssel és a 3D
nyomtatókkal készítenek egyedi könyvjelzőt, lézergravírozással egyedi kulcstartót
fából, vezeték nélküli dallamos kapucsengőt programozással és elektronikával. Ezt
követően készítenek egy távirányítós autót 3D nyomtatással és programozással.

Általános információk
A program tervezett időtartama reggel 09:00 órától délután 15:00. óráig tart,
szünetekkel.
A részvétel ingyenes.
A szünetekben az otthonról, magával hozott élelmiszert tudja a gyermek
elfogyasztani, mert étkeztetést nem tudunk biztosítani.
A szakmai orientációs programok – nyílt napok szervezői fontosnak tartják közölni,
hogy az adatvédelmi előírásokat betartva, a számunkra megküldött adatokat
harmadik félnek nem adjuk át, azok nem hozzáférhetőek, valamint a program után
ezen adatok törlésre kerülnek adatbázisunkból.
A program előtt a kapcsolattartóval tud egyeztetni a dkabkszc@gmail.com e-mail
címen.
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A jelentkezési lap kitöltése után érvényes a jelentkezés, az űrlapot ezen a linken
érheti el:
bit.ly/dka_grund_jelentkezes

Részvétel feltételei
A jelenlegi helyzetre való tekintettel a gondviselőnek több dologról is nyilatkoznia kell.
A szülői nyilatkozatot a jelentkezést visszaigazoló e-mailben küldjük meg.
A gyermek csak aláírt nyilatkozat leadása után kezdheti meg a programot. A
programokon szívesen látjuk a szülőket, de nem szükséges a foglalkozás alatt végig
maradniuk. Elegendő, ha reggel elhozza, délután pedig eljönnek érte. Lehetőség van
arra is, hogy gyermeke egyedül, saját felelősségére érkezzen meg a program
helyszínére, és onnét szintén egyedül, saját felelősségére menjen haza, a szülői
nyilatkozat alapján.

A higiénés feltételek biztosítására figyelmet fordítunk: folyamatos takarítás,
fertőtlenítés a műhelyben. Kézfertőtlenítőt biztosítunk.

Nyári pályaorientációs foglalkozások
Nyílt napok

1. Szakmai orientációs programok a 10-16 éves korosztály részére
Ismerkedés a 3D nyomtatási technológiával,
lézervágással és elkalandozunk a MICROBIT- színes ledek világába
Szakmai orientációs programhelyszíne: BKSZC Digitális Közösségi Alkotóműhely
1133 Budapest, Vág u. 12-14.
Időpont: 2021. július 19-23. (9:00-14:00)
Van kedvenc játék figurád, foci csapatod, jeled, filmlogód?
Gondoltál már arra, hogy tervezz egy sajátot, amit magadnál tudsz tartani akár egy
kulcstartón is?
Díszítenéd vele pólódat, táskádat, tolltartódat?
Amennyiben lenne kedved megismerkedni, hogy hogyan tudnád megvalósítani 3D
tervező programmal gyere el.
3

Ha szeretnéd pólóra vagy textiltárgyra is „rámatricázni”, kipróbáljuk, rátesszük
présgép segítségével.
….. és ha mindez nem elég, akár ha ügyeskedsz akkor egy tároló tervezése is
belefér, melyet lézervágóval vágunk ki, az általad tervezett vagy kedvenc logóddal
díszítünk és készítünk el közösen.
Mind ezek mellett bekukkantunk a robotika világába, megismerkedünk a mikrobit
programozásával, játszunk a színekkel és közösen gondolkodva tervezünk.
Gyere, várunk programunkra!
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2. Szakmai orientációs programok a 10-14 éves korosztály részére

Helyszín: 1133 Budapest, Vág utca 12-14. 3. emelet Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhely
Időpontok: 2021. augusztus 2-6; augusztus 9-13. 9:00-15:00

Szakmai program:
A Digitális Közösségi Alkotóműhely olyan technológiákkal van felszerelve, melyekkel
nem minden nap találkozik az ember.
Ezen technológiák ötvözésével olyan dolgokat is tudunk készíteni, mint például
távirányítós autó vagy okos ház.

A foglalkozás alatt használunk:
-3D nyomtatókat
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-lézervágó gépet

-különféle, egyszerűen programozható elektronikát
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A foglalkozás elején, külön-külön megismerkedünk a technológiákkal.
Mindenki tervez egy egyedi könyvjelzőt, amit aztán kis is nyomtatunk 3D
nyomtatóval.
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Kulcstartó készítés közben megismerkedünk a lézervágással, lézergravírozással.

8

Valamint megismerkedünk az elektronika, és annak programozása nyújtotta
lehetőségekkel.
Dallamos kapucsengő készítése
Micro:bit programozás próbálgatása
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Miután megismerkedtünk a technológiákkal, kombinálni is tudjuk azokat.
A 3D nyomtatás és a programozás segítségével, könnyedén készíthetünk egy
távirányítós autót.
Csapatban, munkamegosztással készítünk egyet.
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Amennyiben van rá idő és igény, készíthetünk pl.: süti kiszúró formákat,
képgravírozást, stb.

A foglalkozások során önálló ötleteket is meg tudunk valósítani.
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