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gyerekeket a megszokottól eltérő mozgással ismertettük meg. A 
tornateremben Molnárné Brigi néni várta a kicsiket és nagyokat, 
hogy megismertesse őket a jóga alapjaival. A jóga jó hatással 
lenne mindenkire, hiszen ebben a felgyorsult  világban szükség 
lenne egy kis lassításra és pihenésre.

A 8. osztályosok a pálya-, illetve iskolaválasztás nehéz 
időszakát élik, ebben a félévben minden e téma körül forog. Ők 
az óvódapedagógusi és a védőnői hivatás szépségeivel, 
nehézségeivel, valamint a vállalkozáshoz szükséges személyes 
kompetenciákkal és egyéb feltételekkel ismerkedhettek meg az 
előadóink − Fábián-Major Anikó, Tarné Földes Andrea és 
Kovács Veronika – segítségével.

A napot gyümölcs- és zöldségszobrászattal zártuk. Miden 
osztály gyönyörű alkotásokkal készült.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a meghívott vendégeknek 
a segítségét.

Zöld szívesek

„Szakmák Világa”
Pályaválasztási Kiállításon voltunk

Nyolcadikosként szembesültünk azzal, hogy meg kell 
hoznunk életünk első nagy döntését: melyik középiskolába 
jelentkezzünk, milyen szakmát válasszunk? A továbbtanulásról 
többször beszélgettünk már szüleinkkel, osztálytársainkkal és 
tanárainkkal, de egyelőre még azok vannak többségben, akik 
nem tudják pontosan, hová adják be a jelentkezési lapjukat. 

Ezért is jelentett nagy segítséget számunkra a „Szakmák 
Világa” Pályaválasztási Kiállítás, melyet októberben néztünk 
meg Szolnokon. A rendezvényt a Széchenyi István Gimnázium 
Sportcsarnokában október 18-án nyitották meg, és két időpont 
közül lehetett választaniuk a regisztráló diákcsoportoknak. Mi a 
megnyitó napjára, kedd délelőttre jelentkeztünk be.

Óriási volt az érdeklődők száma, zsúfolásig megtelt a 
hatalmas terem, de volt is mit nézni. 12 szakmaszigeten 48 
szakmát mutattak be a kiállításon résztvevő középiskolák, 
melyek standjánál nagyon sok értékes információt kaptunk. 

Kérdezhettünk, prospektusokat kérhettünk, fizikai kísérleteket 
láthattunk, kisebb tárgyakat készíthettünk, fodrász- és 
sminkbemutatón vehettünk részt, szakács- és cukrásztanulók 
által készített ételeket kóstolhattunk, palacsintát süthettünk; 
interaktív szakmai bemutatókat láthattunk, felsorolni is 

nehéz… Személyiségünk jobb megismerése érdekében pedig 
önismereti kérdőívet tölthettünk ki, de igénybe vehettük a 
pályatanácsadást is. Az egyik katonai középiskola standjánál 
különösen nagy volt a tolongás, hiszen a repülőgép-szimulátort 
sokan szerették volna kipróbálni. Közben a színpadon 
középiskolás lányok és fiúk látványos műsorokkal 
szórakoztatták a nézelődésben elfáradt diákokat.

Mindenki megtalálhatta az érdeklődésének megfelelő 
standot, iskolát, szakmát. Reméljük, a bizonytalankodók is 
könnyebben meg tudják hozni a pálya- és iskolaválasztással 
kapcsolatos döntésüket. Egy biztos, nem könnyű 14 évesen 
olyan szakmát választanunk, amit felnőttkorunkban is fogunk 
szeretni, ráadásul jól meg is tudunk belőle élni. Ebben segítenek 
még az iskolánkba látogató középiskolai tanárok és diákok 
tájékoztatói, bemutatófilmjei, valamint a nyílt napok, melyeken 
szüleinkkel együtt igyekszünk részt venni.

8. évfolyam tanulói


