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Az idei évben országos szinten is új témanap bevezetéséről döntöttek, melynek 

célja, hogy a gyerekek, kicsik és nagyok, közelebbről megismerkedjenek a 

különböző szakmákkal, foglalkozásokkal, a munka világával.  

A korosztályuknak megfelelően, az alsó tagozatosok játékos, tevékenykedtető 

foglalkozásokon, programokon vehettek részt ezen a tanítás nélküli, ám sok 

érdekes ismeretet, tapasztalatot tartogató délelőttön. 

Az első és másodikosok először filmvetítésen, majd vetélkedőn vettek részt, 

csapatokban versenghettek, foglalkozások, szakmák ismeretéből mérték össze 

tudásukat.  

A legkisebbek érdekes foglalkozásként 

bepillantást nyertek a községi könyvtáros 

munkájába, ellátogattak a könyvtárba. Ezután a 

rendőrség látogatott el az osztályukba, a 

rendőrök mindennapjaiba tudtak betekinteni, 

beülhettek a rendőrautóba is.  

A másodikosok érdekes foglalkozásként a 

fitneszoktató munkájáról, feladatairól 

hallhattak beszámolót, majd a szolgáltató iparral ismerkedtek a gyerekek. A 

lányok a kozmetikus és fodrász szakmát, és kellékeit nézhették meg közelről, a 

fiúk pedig az autószerelő műhely eszközeit, az autószerelő szakmai szépségeit 

próbálhatták ki, figyelhették meg. 

A harmadik és negyedik osztály 

tanulói a megyeközpontba, 

Szekszárdra indultak, ahol két, 

a kicsik számára nagyon 

népszerű foglalkozást közelről 

is szemügyre vettek. 

Ellátogattak a megyei 

tűzoltóság épületébe, valamint 

a mentőszolgálat székhelyét is 

megnézték. A mentősök és 

tűzoltók munkájáról hallgattak 

beszámolót, és az életeket 

mentő autókba is beülhettek. 

Az ötödik, hatodik és hetedik osztályos gyerekek a délelőtt folyamán 

pályaorientációs tesztet töltöttek ki, amely segít nekik irányt mutatni. Kis filmek 

segítségével különböző szakmákkal ismerkedtek meg. 

A délelőtt legérdekesebb része az volt, amikor élőben néztek meg 

munkahelyeket illetve szülők mutatták be munkájukat. 



Az ötödikeseknek egy fociedző és egy gyógytornászszülő mesélt munkájáról. 

Utána meglátogatták a postát és egy virágboltot. 

A hatodikosok a mezőgazdasági vállalkozók, a bolti eladók, az orvosok, védőnők 

munkájával ismerkedtek meg munka közben 

A hetedikesekhez sok szülő jött el beszélni a munkájáról. Nagyon érdekesen 

mesélt nekik egy tűzoltó, műkörmös, könyvelő, keramikus és egy műtősnő. 

A program után minden résztvevő sok élménnyel, tudással, tapasztalással 

gazdagodott. A sikeres megvalósításhoz szükség volt a szülők, helyi vállalkozók 

segítségére, együttműködésére, amit ezúton is köszönünk! 

A nyolcadikosok ezen a napon, Szekszárdon jártak a Pályaválasztási Börzén. A 

megye összes középiskolája mutatkozott be itt. A gyerekek csoportokban körbe 

járták az iskolák bemutatkozó helyeit. Minden lehetőséget kipróbáltak, 

kérdőíveket, teszteket töltöttek ki. Személyesen feltehették a kérdéseiket. 

Szóróanyagokat gyűjtöttek az Őket érdeklő iskoláktól. Ezzen a napon volt az 

Ady Szakképző Iskola nyitott műhelyek programja, amely programjába 

bekapcsolódtunk. A gyerekek az őket érdeklő műhelyeket, az ott folyó munkákba 

betekintettek. 

 

Fotóalbum >> 

 


