
Mi leszek, ha nagy leszek… 
 

Idén első alkalommal került sor iskolánkban pályaorientációs nap 
megszervezésére. A diákoknak a megfelelő életpálya megtalálásához, az arra 
való felkészüléshez segítségre van szükségük. Pályaválasztási döntésük (iskola- 
és szakmaválasztásuk) akkor lehet sikeres és megalapozott, ha rendelkeznek 
megfelelő pályaismerettel. Fontos, hogy lehetőséget adjunk olyan 
foglalkozások tartására a tanórákon, amelyek az egyes szakmák, életutak 
megismerését segítik elő. Ezért a pályaorientációs napon szülők és külsős 
szakemberek tartottak „tanórákat” a gyerekeknek. Bemutatták hivatásukat, 
megismerhettük, hogy milyen feladatokat látnak el, milyen körülmények között 
és milyen eszközökkel dolgoznak, milyen képességekre és képzettségre van 
szükség a munkájukhoz. 

Izgatottan várták iskolánk tanulói a pénteki napot, hiszen tudták, hogy tanítás 
nem lesz, mert pályaorientációs napot tartunk, de mit is jelent pontosan ez 
nem is sejtették.   

A reggel szokásos módon indult kivéve azt, hogy a lépcsőkön hol egy rendőr, 
katona, tűzoltó, sebész, vagy kisállatokat szállító anyuka tűnt fel. Ekkor már 
izgatottan várták hogyan kezdődik el a nap. Az első órában mindenki a saját 
termében csoportmunkában dolgozott ahol a tanító nénik kirakóval, 
rejtvényekkel, plakátkészítéssel, kisfilmekkel készültek, amit sok nevetés 
közben oldottak meg a gyerekek, hiszen ők már nem tudják mi akár Matula 
bácsi szakmája vagy mi az, hogy kalapkészítő. Kilenc órától a rendőrség tartott 
előadást a munkájukról és arról mit kell tenni, ha bajba, kerülnének. Ezt 
követően ismét mindenki az osztályába ment ahol a meghívott szülők meséltek 
saját szakmájukról. A nagyszerű előadás mellett ahol kitértek arra is, hogy miért 
szeretik a munkájukat, érdekes kisfilmekkel, eszközökkel, kísérletekkel, 
kisállatokkal, színesítették a beszámolójukat. Az elsősök hasznos információkat 
tudhattak meg a lóápolásról, szállítmányozásról, vadászatról. Egy látványos 
kísérlet során megtapasztalhatták, hogy mi lesz egy tojásból, ha 24 órán át 
ecetbe rakjuk. A második osztályosok kézműveskedtek, és az 
erdőgazdálkodáson át egészen az olimpiáig lőtték ki magukat. Harmadik 
évfolyamos tanulóknál felszálltak a drónok, fotóztak, tüzet oltottak, állatot 
gyógyítottak. A negyedikesek betekinthettek egy szállítmányozással foglalkozó 
cég életébe és egy műtétet is végig asszisztálhattak. A pék mesterségről is 



hallhattak, hiszen a mindennapi kenyerünk nagyon fontos. A fiúk legnagyobb 
örömére angyalbőrben, egy apuka mesélt a katonaéletről, külföldi 
szolgálatáról.  

Mindent egybe véve fantasztikus napon vagyunk túl, ami nem jó szó, hiszen 
voltak olyan előadások, amit hiába szakított meg a csengőszó akkor sem 
pattantak fel a gyerekek, hanem tátott szájjal figyeltek tovább. Ezért nagyon 
nagy köszönet a résztvevő szülőknek és iskolarendőrünknek, Kéringer 
Anitának. 
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