Pályaválasztási nap az Első Óbudaiban
„Válassz olyan foglalkozást, amit szeretsz, és soha többé nem kell dolgoznod!”
Confucius
Az idei tanévben is minden osztály életkorának megfelelően, érdeklődése
szerint vett rész a pályaorientációs nap programjaiban.
Az elsősök a Kolosy téri sütödében a pékek munkájába nyertek betekintést.
Megismerkedhettek a kenyérkészítés alapanyagaival és menetével, majd leveles
tészta dagasztása, nyújtása után kakaós csigát készítettek. A Vendéglátóipari
Múzeumban megismerték a cukrászok munkáját, cukrászinasokká váltak:
mindannyian alkothattak különböző színű marcipángolyókból.
A Goldberger Textilmúzeumban a második évfolyam múzeumpedagógiai
foglalkozás kereténben ismerte meg a textilgyár történetét. Kézműves
foglalkozáson elkészíthették saját mintafáikat, a nyomódúcokat, amelyekkel
szemet gyönyörködtető kékfestő mintákat alkottak.
A 3.a osztály a Minipoliszba látogatott, ahol a különböző helyszíneken a
gyerekek egy teljes mértékben a méreteikre szabott, felépített városban egy időre
belebújhatnak a felnőttek bőrébe. Kipróbálhatták magukat a nagyok áhított
világában, és így lehetett belőlük néhány órára bolti eladó, pénztáros, postás,
darukezelő, bankos, virágárus, manikűrös, fodrász de akár a színpadon is
bizonyíthatták kreativitásukat.
A „b” osztályban délelőtt a gyerekek tartottak előadást egy-egy érdekes
foglalkozásról, illetve – érdekes szakmaként – rajzfilmet készítettek közösen
egy grafikai program segítségével.
A 4.a osztály csoportmunkában dolgozott. Az 5 fős csoportoknak 1500 Ft állt
rendelkezésére, hogy a Flórián téri piacon minél többféle gyümölcsöt vásároljon.
Önállóan vásároltak meghatározott ideig, a vásárlás során tapasztaltakat
rögzíteniük kellett. A piac dolgozói rendkívül türelmesen kezelték a helyzetet,
kedvesen segítették az osztályt, számos termékért, gyümölcsért nem fogadtak el
pénzt, sőt ajándékot is adtak a gyerekeknek. A vásárolt gyümölcsökből a
csoportok salátát készítettek, amit az osztályteremben el is fogyasztottak.
Negyedikben a gyerekek komoly szempontok szerint ismertek meg különböző
szakmákat; milyen kompetenciák kellenek hozzá, mennyit kell dolgozni, milyen
eszközök szükségesek a munkavégzéshez, valamint milyen iskolák elvégzése
után vallhatnak munkát.
Több felsős osztályba szülők látogattak el, akik érdekes és igényes előadásaikkal
felkeltették a diákok érdeklődését az adott szakmájuk iránt, ezzel segítve őket a
majdani pályaválasztásukban is. Olyan szakmákba nyerhettek bepillantást a

gyerekek, mint média kommunikáció, varrógépszerviz, utazási ügynökség,
rendőri munka, szociális munka. Minden bemutatóban a gyerekek szintjén, de
szakmailag magas színvonalon hangzottak az előadások, melyeket videó
bejátszásokkal színesítettek az előadók. Felhívták a figyelmüket a nyelvek
tanulására, hogy a mai munkaerő piacon ennek mekkora jelentősége van.
Az 5.b osztály programja „A nyelvtanulás fontossága, lehetőségek az idegen
nyelvek ismeretében” címet kaphatná leginkább. Bevezetőként megbeszéltük az
idegen nyelvek elsajátításának fontosságát, majd azon lehetőségekről esett szó,
amelyek csakis azoknak adatnak meg, akik legalább egy idegen nyelvet
beszélnek. Nagy hangsúlyt fektettünk a továbbtanulásra, hiszen nyelvvizsga
nélkül a diplomaszerzés ma már lehetetlen.
Különleges előadó nyelvész-jelnyelvi tolmács oktató-tanár, angolul "beszélő"
siket kolléganő valamint gyógypedagógus-angol/magyar jelnyelvi tolmács volt,
akik nagyon érdekesen, játékosan mutatták be fölöttébb érdekes szakmájukat.
A 6.b. osztállyal a Zeneakadémiára látogattunk. Kísérőnk bemutatta a
Zeneakadémia épületét, majd betekintést nyertünk, az intézmény működésébe.
Kísérőnk segítségével láthattuk, hogyan működik a színpad és
megtapasztalhattuk, mennyi ember összehangolt munkájára van szükség egy
koncert megszervezéséhez.
7. évfolyam az Új Nemzedék Budapesti Közösségi Tér ingyenes pályaválasztási
programján vett részt. A program során a tanulók először önismereti tesztet
készítettek, kiértékelése után saját tulajdonságukról kaptak ismertetőt, melyeken
már azok a foglalkozások is megjelentek, melyek számukra érdekesek lehetnek.
A 8. évfolyam pályaorientációval kapcsolatos teszt kitöltése után – ahol képet
kaphattak az érdeklődési körükhöz illő szakmacsoportokról – a hetedik
évfolyammal a Hungexpon megrendezett Szakmázz pályaválasztási kiállításon
vett részt, ahol a szakképző iskolák túlnyomó része képviseltette magát. Itt
betekintést nyerhettek a különböző iskolák képzési kínálatába, beszélgethettek a
tanulókkal, pedagógusokkal.
Nagy népszerűségnek örvendtek azok a standok, ahol a gyerekek ki is
próbálhatták magukat egy-egy szakmában

