Pályaorientáció - A hetedikesek kihelyezett technika tanórája Aszódon
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara fontosnak tartja a
szakképzést, a szakma tanulásának támogatását. Ennek köszönhetően, pályaorientációs
programokat tartanak, melyet elsősorban az általános iskolások hetedikes, nyolcadikos tanulóinak,
szüleiknek szánnak, megkönnyítve a továbbtanulással kapcsolatos döntéshozatalt.
Ebben a tanévben az általuk megtartott rendkívüli szülői értekezleten és a három rendhagyó
osztályfőnöki tanórán kívül, lehetőségünk nyílt bekapcsolódni az iparkamara által biztosított,
kihelyezett technika tanórákon való részvételbe is.
A különleges foglalkozások célja: a szakmák élményszerű bemutatása, megismerése szakiránytól
függően pest megyei vagy budapesti szakképző intézmények tanműhelyeiben.
Az ilyen típusú technika órák során a diákok saját megtapasztalásaikon keresztül találkozhatnak az
adott szakterület alapanyagaival, eszközeivel valamint betekintést kapnak a különböző
munkamódokról, fogásokról. A végső cél az adott szakmai területhez kapcsolódó termék
elkészítése, szakoktatók valamint végzős tanulók irányításával, segítségével.
A mi esetünkben, a technika órára április 22-én délelőtt került sor kb. 180 perces időtartamban.
Fogadó iskolánk az aszódi VSzC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium
volt, ahol az iskolai gyakorlati foglalkozás kb. 2,5-3 órán át tartott. A tanulók 2 csoportban
ismerkedhettek meg két ágazattal (informatika és gépészet).
Az „informatikusok” a webprogramozás alapjait sajátíthatták el, amely eleinte kissé nehézkesnek
tűnt számukra, de egy kis rutint szerezve az utasítások világában, hamarosan mindenki elégedetten
nyugtázhatta a komoly munka látható végeredményét.

A ”gépészek” megismerkedhettek az iskola gép- és eszközparkjával, a különböző szakterületeken
folyó tanulói gyakorlati feladatokkal, majd saját kezűleg kellett elkészíteniük egy rézből készült,
szív alakú kulcstartót. Közben, nagy jártasságot szerezhettek a satu és a fémreszelő használatában.
Nagy öröm volt látni, hogy a gyerekek milyen lelkesedéssel képesek gyakorlati jellegű munkát
végezni és az alkotás folyamatát megélni.

A gyakorlatok végén, a vendéglátó iskola egy kis lilahagymás zsíroskenyérrel vendégelt meg
minket, amely nagyon jó kis meglepetésnek bizonyult számunkra.

Hálásak vagyunk a fogadó iskolánknak, ahol ezen a napon csupa segítőkész, kedves tanulóval és
felnőttel találkoztunk és amiért lehetőséget kaptunk mindarra, amit ezen a napon hazahozhattunk
élményben, tudásban, és tapasztalatban. Köszönjük Horváth Beatrixnek, hogy az iparkamara által
biztosított térítésmentes, hosszú távon is hasznos programokon való részvételt tanulóink számára
lehetővé teszi.
A tanév végéig még két kihelyezett technika tanóra helyszínre szeretnénk eljutni. Emellett, május
11-én a „Tájoló” pályaorientációs nap kerül megrendezésre hetedikeseink számára. Ezen a napon
az iskolában nem hagyományos tanítási órákon vesznek majd részt a tanulók, hanem hat
csoportban, hat helyszínen további tapasztalatokat szerezhetnek önmagukról úgy, hogy

lehetőségük lesz kipróbálni érdeklődésüket és ügyességüket hat különböző tevékenységterületen.
Mindezt pályaorientációval foglalkozó szakemberek segítségével teszik majd. A programról a lap
következő számában tudunk hírt adni részletesen.
Pontosan tudom, hogy minden egyes hetedikes tanuló nagyon-nagyon sajnálja, hogy ezen a napon
az órarend szerinti tanóráik elmaradnak. Emiatt szinte vigasztalhatatlanok… ; )
Csak ezzel a gondolattal tudom megnyugtatni őket:
Bízom abban, hogy az a néhány elmaradt tanóra veszteségét bőven kárpótolni fogja az, ha a
fentiekben ismertetett programok eredményeképpen tudatosabban és hatékonyabban tudják majd
pályaválasztási elképzeléseiket megvalósítani életük bármely elkövetkezendő szakaszában.
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