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Izgalmas pályaorientációs napot tartottak a Somogyi iskolában - Videóval

Sajtóreferens, 2018 november 23 péntek - 10:48:30

Laboratóriumi kísérleteket, virtuális hegesztQ gépet és közlekedési szimulátort is
kipróbálhattak ma az iskolások Abonyban. A Mqszaki Szakképzési Centrum szervezésében ma a
Somogyi Imre Általános Iskolában tartottak pályaorientációs napot.
A folyékony nitrogén felrobbantotta a lufit. Ez csak egy azon érdekes kísérletek közül,
melyekben részt vehettek ma az abonyi Somogyi Imre Iskola tanulói. Fontos, hogy a gyerekeknek
legyen áttekintésük a foglalkozásokról, különféle szakmákban rejlQ
karrierlehetQségekrQl.

Még nem döntöttem el, hogy mi szeretnék lenni, mert nagyon érdekel a színészet és a
kémia is.

- mondta Mayer Blanka Zsuzsanna.

Olyan különleges, hogy különbözQ anyagokat összekevernek és egy másik anyagot
állítanak el vele és nagyon izgalmas.

- mondta Török Julianna Eszter.

A képre kattintva megtekinthetQ a rendezvény video összefoglalója.

A 2017/2018-as tanév rendjében már kötelezQen szerepelt az általános és
középiskolákban a pályaorientációs nap. A pályaválasztás elQtt álló gyerekek
döntését ugyanis megkönnyíti, ha az érdeklQdési körüknek megfelelQ témák
feldolgozását teszik lehetQvé számukra az iskolákban. Ezzel a céllal szerveznek
pályaorientációs napokat.

Azért fontos, hogy képet kapjanak majd a késQbbi pályaválasztásukhoz, megismerkedjenek
olyan szakterületekkel, amit - gondolom, lehet, hogy csak hallomásból ismernek. És ezzel is egy
képet kapnak és színesítjük a palettát, hogy választani tudjanak majd.

- nyilatkozta

Kazinczyné Juhász Ildikó, a Somogyi Imre Általános Iskola intézményvezetQje.

A gyerekek rengeteg mindent kipróbálhattak: nagyon nagy sikere volt a 3D-s nyomtatónak, a
vasútmodelleknek, a távirányítós robotoknak. A Szolnoki Mqszaki Szakképzési Centrum tavaly
kezdte el ezt a programsorozatot MÜSZI kavalkád néven és olyan tevékenységeket mutatnak be,
melyek a képzéseikhez szorosan kapcsolódnak.

Az elmúlt évben 12 általános iskolát látogattunk meg, erre az évre is 12 iskolát tudtunk
elQjegyezni, hiszen ez az iskola centrum részérQl nagyon nagy erQfeszítést igényel, hiszen
egy ilyen alkalommal 50 iskolához tartozó alkalmazott, illetve diák van kint, akik rendezik ezt
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a napot.

- nyilatkozta Hicsó György, a Szolnoki Mqszaki Szakképzési Centrum

fQigazgatója.

Az elsQ osztályostól kezdve a nyolcadik osztályosoknak biztosítanak programokat.
Megismerkedhetnek a diákok azon eszközökkel, tevékenységekkel, fogásokkal, melyekkel a
késQbbiekben találkozhatnak, ha a Szolnoki Mqszaki Szakképzési Centrum valamely
intézményébe kívánják a tanulmányaikat folytatni. A következQ pályaorientációs nap a
Tiszaparti Gimnáziumban lesz december elsején.
Forrás: Szolnok Városi Televízió honlapja

