
Pályaválasztási nap 

 

November 22-én iskolánk tanulói útnak indultak és különböző szakmák fortélyaiba nyertek 

betekintést. Ez a nap arról szólt, hogy diákjaink tájékozódjanak a világban és tudják 

tervezni a jövőképüket. „Mi leszek, ha nagy leszek?” 

Az alsó tagozatos gyerekek jártak mezőgazdasági telepen, postán, mentőállomáson, 

fodrászatban, kozmetikában, autószerelő műhelyben, és virágkötészetet is tanultak. 

Minden évben új helyre látogatnak el nebulóink. 

Az 5. osztályosok ezt a napot Dárdai János vállalkozónál kezdték. János bácsi beszélt 

arról, hogy mi mindennel foglalkozott élete folyamán. Kiemelte, a tanulás fontosságát 

abban, hogy olyan pályát választhassak a gyerekek, amit szeretnének. Élettapasztalata 

alapján elmondta, hogy az eredményes munkahelyek legfontosabb jellemzője, hogy az ott 

dolgozó emberek tudjanak együtt tevékenykedni. Ezután az osztályban egy 

pályaválasztási vetélkedőt szerveztek. Be kellett mutatni egy szakmát, régi 

foglalkozásokat kellet kitalálni, hogy mi volt a dolguk. Nagyon érdekes volt, hogy ki-tud 

több munkahelyet felsorolni Őcsényben. A játék után a Postára mentek. Megismerkedtek 

a posta dolgozóinak munkájával. Összegyűjtötték milyen tulajdonságok szükségesek az 

ott dolgozók munkájához. Ezután az őcsényi Polgármesteri Hivatalba mentek. A falu 

jegyzője mutatta be a hivatalban végzett munkát.  

A 6. osztályosok az első órában három fős csoportokban három játékos feladat keretében 

mutathatták meg tudásukat a ma is, vagy csak a múltban létező mesterségek terén. Ezt 

követően ellátogattunk a Könyvtárba. Nagy Réka anyukája mesélt olyan dolgokat az ő 

munkájáról és a könyvekről. Ami talán sok gyerek számára volt új, és talán néhányan 

kedvet is kaptak az olvasásához, a könyvtárba való beiratkozáshoz. A Könyvtárból egy kis 

boltba sétáltunk tovább, ahol Budai Virág anyukája vezetett be bennünket a kereskedői 

pálya rejtelmeibe, összefoglalva azokat a készségeket, emberi tulajdonságokat, amik 

nélkülözhetetlenek ehhez a munkához. A nap utolsó vendége egy hajóskapitány volt, aki a 

matrózkodásról, a hajóvezetésről mesélt sok érdekes dolgot. Mint jó megélhetési 

lehetőséget, mutatta be ezt a sokunk számára ismeretlen, de izgalmas világot. 

A 7. osztályosokat idén Decsen fogadták nagy szeretettel a pályaválasztási napon. Jártak 

a Decsi Pék Kft.-nél, Mayer Rezsőné magánvállalkozó rövidáru üzletébe, a Faluházban a 

könyvtár használatáról kaptak ismereteket, majd a Fantázia virágüzlet dolgozóinak 

munkájával ismerkedhettek meg. 

A 8. osztályosok Szekszárdon jártak a Tolna megyei Pályaválasztási Börzén. Itt minden 

megyei iskola bemutatkozott. A gyerekek szabadon járták körbe a Börzét és azokhoz az 

iskolákhoz mentek oda, amelyek őket érdekelték. Nagyon sok mindent kilehetett próbálni. 

Az iskolák képviselői válaszoltak a tanulók kérdéseire. 
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