
 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! 

Kedves Érdeklődők! 

Szeretettel várjuk Önöket a „Szakképzés európai hete” 

keretében megrendezésre kerülő programjainkra. 

 

További információkért keressék fel honlapunkat vagy a 

Váci Szakképzési Centrum hivatalos facebook oldalát 

 

„SZAKKÉPZÉS EURÓPAI HETE” 

2016. DECEMBER 5-9. 

http://www.vszc.hu/eu-szakkepzesi-het/ 
vaciszc@vszc.hu 06 27 316 866 /209 



TAGINTÉZMÉNYEINK PROGRAMJAI 

VSZC Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és  

Szakközépiskola  

Vác, Jávorszky sétány 2. 

2016. december 5-9. 14-16 ó rá ig 

Prevenció  e s táná csádá s  - szű ró vizsgá lát 

Ezóte riá—lelki ege szse g 

Ve rádá s: 9-15 ó rá ig 

 

VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Vác, Naszály út  8. 

2016. december 6. Erasmus +  filmvetítés és bemutató 

10-10.45 Tó ró kórszá g—beszá móló  á szákmái tánűl-

má nyű tró l 

11-11.45. Pórtűgá liá—beszá móló  á szákmái gyákór-

látró l, e s áz europass móbilitá si bizónyí tvá ny ű nne-

pe lyes á tádó já. 

 

VSZC Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma 

Vác, Kossuth tér 1.- Tanüzem 

2016. december 5. 15-19 ó rá ig 

15-16 e s 16-17 ó rá ig  ,,Technológia a jövő szolgá-

latában”—CNC szerszá mge pek beműtátá sá 

17-18 e s 18-19 ó rá ig  Aűtómátiká á gyákórlát-

bán— PLC-vel veze relt kápcsólá sók beműtátá sá 

VSZC Madách Imre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Siemens Képzési Központ 1143 Budapest, Gizella út 51-57. 

2016. december 5. 9.30-11 ó rá ig 

Ü nnepe lyes megnyitó  

A Siemens Ke pze si Kó zpónt beműtátá sá 

 

 

 

 

VSZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Szentendre, Római sánc köz 1. 

2016. december 6. 10-13 ó rá ig 

Igázgátó i kó szó ntó  

 „Akár haza is viheted!” - me zeskálá cs ke szí te s 

„Fedezd fel á mediterrá n gásztrónó miá t!” - Erás-
műs+ beszá móló  

„Áramszünet?” - interáktí v beműtátó  

„Szép és finom” - interáktí v cűkrá száti fóglálkózá s   

„Ünnepi asztal”- beműtátó  e s kókte lkó stólá s 

 

VSZC I. Géza király  Közgazdasági Szakgimnáziuma 

Vác, Géza király tér 8 

2016. december 5-7. 14.15 -16 ó rá ig 

„Szakmai készségfejlesztés játékos formában”— 

vete lkedó  

2016. december 8-9.  8-16 ó rá ig 

„A marketing világa”—tűrisztikái kiá llí tá s  

 

VSZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgim-
náziuma és Kollégiuma 

Aszód, Hatvani út 3. (Kollégium díszterme) 

2016. december 9. 10-16 ó rá ig 

Pá lyává lásztá si kiá llí tá s 

Pártnerce gek beműtátkózá sá 

 

 

Egy jó szakma felér egy diplomával! 


