Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola
Pályaorientációs Nap 5-8. osztály
2018. november 16. péntek
A tanítás nélküli munkanap program terve:
5.osztály : Üzemlátogatás a Faipari Vállalatnál
6. osztály : Üzemlátogatás VIASTEIN Kft. telephelyén
7. osztály : Üzemlátogatás Stella Pékségben
8. osztály : Berettyóújfalui SZC Bocskai István
Gimnáziuma,,Szakgimnáziuma,Szakközépiskolája és Kollégiuma

5. osztály

A pályaorientációs nap keretében iskolánk 5. osztályos tanulói a Faipari Vállalat telephelyére
látogattak el. Érkezésünket már várta a vállalat vezetője Mészáros Zoltán.
Legelőször egy nagy csarnokba vezetett bennünket, hogy megtekinthessük a vállalat dolgozói
által elkészített csodálatos kanapékat, ágyakat és székeket. A kész termékek megcsodálása
után megismerhettük azokat a munkafolyamatokat, amelyek szükségesek a bútorok
gyártásához.
A következő állomásunk egy hatalmas hideg terem volt, ahol különböző gépek vágták méretre
a bútorok lapjait. A tanulók megismerhették a gépek működését, amelyeket már számítógép
vezérel. Rögzítettük, hogy az informatikai ismeretek ma már nélkülözhetetlenek. Megnéztük
azokat a gépeket, targoncákat, amelyekkel az alapanyagok és a munkadarabok mozgatása
történik.
Kissé átfázva egy terembe invitáltak bennünket, ahol a faipari és a kárpitos szakma
szépségeiről hallhattunk néhány gondolatot. A gyerekek nagy örömére pogácsával és üdítővel
vendégeltek meg bennünket. Bemutatásra kerültek azok a kis makettek, amelyeket
kiállításokra visznek magukkal a vállalat vezetői. Itt kerültek átadásra azok a táblák,
amelyekbe minden gyerek nevét egy géppel belemarták, és festékkel ki lehetett színezni. A
gyerekek és a kísérő tanárok is nagyon örültek ennek a különleges meglepetésnek.

Megköszönve a lehetőséget, figyelmességet és a sok hasznos, értékes információt
visszaindultunk az iskolába.
Tízóraizás után a diákok feladata az volt, hogy készítsenek egy rajzot „ Ez tetszett a
legjobban” címmel a látottakról. Felelevenítettük az elmúlt két óra eseményeit és a gyerekek
nekiláttak a rajzolásnak és színezésnek. Nagyon szép értékes és érdekes művek születtek
amelyekből készítettünk egy plakátot a : Faipari Vállalatnál jártunk” címmel.
Nagyon hasznos és tanulságos napot tudhattunk magunkénak, amelyen sok-sok élménnyel
gazdagodtunk.

6. osztály

A pályaorientációs nap keretében iskolánk 6. osztályos tanulói az első órában a tanteremben
maradva két pedagógus irányításával beszélgetett a pályaválasztási elképzelésükről. Mindenki
lapra vetette az egyéni céljait, elképzeléseit ezzel kapcsolatban.
 ….. szeretnék lenni.
 Azért, mert ……..
 Középiskola: …………
Ezt követően kisfilmeket néztünk a https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film linken. A
foglalkozás bemutató kisfilm segítségével a tanulóink ízelítőt kaptak az általuk kiválasztott
szakmák (rendőr, ács, szülésznő…) szépségéről. A diákjaink elgondolkodhattak azon, hogy
rendelkeznek-e azokkal a képességekkel és tulajdonságokkal, amelyek az egyes szakmák
elsajátításához, és a szakmához tartozó feladatok elvégzéséhez szükségesek.
A tízórai elfogyasztása után elsétáltunk a Biharkeresztes Ipari Park területén lévő VIASTEIN
Kft. térkőgyárába, ahol 10 órától vártak minket. Kísérőnk végig vezette az osztályt a gyár
területén. Ámulattal töltött el bennünket a hatalmas, modern gyárépület. Megtudtuk, hogy
többféle méret, szín és felületképzés közül lehet választani. Láthattuk, megfoghattuk a
változatos színű, méretű, súlyú kész (térkő, teraszburkoló, nagyformátumú lapok,
szegélyek…) termékeket. Kísérőnk és az ott dolgozók által információhoz jutottunk a

továbbtanulást illetően, ugyanis a térkőgyár biztos és kiszámítható jövedelmet nyújt a
családoknak és a jövőben számít a helyi fiatal munkaerőre.
Tanulóink jövőbeni elképzelései szempontjából nagyon hasznos volt, és jó hangulatban telt el
ez a délelőtt.
7. osztály

2018. november 16-án a Pályaorientációs nap keretein belül a 7. osztály üzemlátogatáson vett
részt a Stella Pékség épületében.
Az előcsarnokban rövid tájékoztatót hallhattunk a családi vállalkozás megalakulásának
körülményeiről, az üzemben dolgozók feladatairól, a gépek, berendezések használatairól.
Miután a műszakvezető munkatárs körbevezetett a gyárban, betekintettünk a pék szakma
nehézségeibe. Végignéztük a kenyérsütés menetét a dagasztástól a kisütésig. Érdekes volt
számunkra az egyik állandóan forgásban lévő "kemence". Megnézhettük azt is, hogyan készül
a pizzás csiga. A nyújtógép szép hosszú tésztát nyújtott, persze a pékmester
közreműködésével, majd a hosszú tésztán landolt a töltelék. Sikerült azt is megtapasztalnunk,
hogyan kerülnek a boltok polcaira a friss termékek. Részesei lehettünk az áruk szállításával
foglalkozó emberek munkájának is. A körséta után megkóstolhattunk néhány frissen sült
péksüteményt. Közben feltehettük kérdéseinket, melyek a szakma kitanulásának menetére és
a kereseti lehetőségekre vonatkoztak. A kóstoló után betértünk a boltba is, ahol most már
némileg hozzáértőként próbáltuk megszemlélni a kínálatot.
A program után összegeztük a látottakat, és a Nemzeti Pályaorientációs Portál internetes
oldalán foglalkozás bemutató kisfilmekkel folytattuk a délelőttöt.

8.osztály

2018.11.16-án a 8. osztály a Berettyóújfalui SZC Bocskai István Gimnáziuma
,Szakgimnáziuma,Szakközépiskolája és Kollégiuma szervezett Nyílt napján vettünk részt,ahol

egy kellemes délelőttöt

töltöttünk el. Kolumbár Lajosné Tagintézmény vezető helyettes

Asszony köszöntötte a megjelenteket és egy rövid bemutatkozó filmen keresztül ismertette
meg a gyerekeket az intézménnyel a választható szakmacsoportokkal.
Ezt követte egy játékos vetélkedő, ahol a gyermekek 6-8 fős csoportban adhattak számot
ügyességükről, kreativitásukról, versíróképességükről mindezt nagy örömmel tették.
Eredmény hirdetéskor két csapatunk is felállhatott a dobogó tetejére első helyezést értek el
holtversenyben. A nyílt nap zárásaként 11 órától egy drog prevenciós előadáson vehettünk
részt. A gyerekek és magam nevében is elmondhatom nagyon jól éreztük magunkat.

