Megalapozottabban dönthetnek majd a szakmaválasztáskor

Sikeresek a nyári szakmaismereti táborok
A Tatabányai Szakképzési Centrum és a Kereskedelmi és Iparkamara táborainak a tatai Fényes
Forrásvidék adott otthont. Az általános iskolások pályaválasztásának elősegítése érdekében létrejött
táborok a hagyományos nyári programok mellett interaktív formában mutatták be a szakmákat.
Az első napon a Magyar Honvédség Toborzó Irodája, a megyei Rendőr-főkapitányság szakemberei és a
Tatabányai Polgári Védelmi Kutató-Mentő Egyesület tagjai szerveztek tartalmas programot, melyben a
gyerekek a rendvédelmi hivatásokat ismerhették meg. .
Hasonlóan jól sikerült a másnapi gyárlátogatás, amelyhez a KNYKK biztosított buszt. Elismerés a
különleges látnivalókért a Becton Dickinson, a Tom-Ferr, az Otto Fuchs, a HoMahr, a Tatabányai
Erőmű és a megyei Kormányhivatal vezetőinek és dolgozóinak. Külön köszönet a táborba is ellátogató
BD, a Grundfos, az E-on, a J&S Speed munkatársainak, a Gerecse modellezőinek, a Bánki-Péch
szakgimnázium mindig jókedvű kovácsainak és a komáromi Alapy és Kultsár középiskola tanárainak,
hogy tábori körülmények között is vállalták a szakmaismereti bemutatókat, játékokat.. A délutáni
programok közül a Tata és Térsége Kézműves egyesület ősi mesterségeket bemutató foglalkozása aratta
a legnagyobb sikert, melyet a Péch Antal Alapítvány támogatásával rendeztünk meg. A gyerekek
ajándéktárgyakat készítettek az otthoniaknak és maguknak agyagból, bőrből, nemezből, vasból és fából.
A Mesterségem Címere tábor apraja-nagyja mindkét turnusban városnéző kisvasútra szállt, hogy
bekukkantson a tatai hotelekbe, ahol példamutató vendégszeretettel fogadták őket. A Gottwald, a
Kristály, a Kiss Hotel mellett benéztek a Malom ABC raktárába és eladóterébe is, hogy a tatabányai Keri
tanárainak segítségével megismerjék a vendéglős és kereskedő szakma fortélyait. A táborba visszatérve
gofri sütés, limonádé készítés, szalvéta hajtogatás várta őket. A II. turnusban az esztergomi Balassa
oktatói varázsoltak nyári hangulatú teraszbárt a táborba négy féle ízesítésű palacsintával, beach-koktéllal.
A táborlakókból verbuvált - de az iskola kiváló oktatói által irányított - szakszemélyzet állta az édességre
mindig éhes gyerekszáj-rohamot!
A zárónapon a tatabányai Kossuth és Mikes szakgimnáziumok szerveztek programot, ahol volt
újraélesztési gyakorlat és vérnyomásmérés is. Megismerték és kipróbálták az elsősegélynyújtás és a
csecsemőgondozás alapvető eszközeit, fogásait. A II. turnusban mindez kiegészült számítógép
szereléssel, informatikával, gépírással is. A rengeteg program mellett azonban maradt idő strandolásra,
játékra éppúgy, mint ahogy tetszett a Fényes Tanösvény és a sárkányhajózás is a tatai Öreg-tavon.
Külön is köszönetet kell mondani a TSZC–s ifivezetők munkájáért, mellyel mindkét turnusban
odaadóan segítették a táboroztató pedagógusokat és fiatalos lendülettel vezették a rájuk bízott
csapatokat.
A táborzárón a szakmaismereti tesztet a tatai Kurcsik Flóra és a komáromi Horváth Ádám töltötte ki a
legjobban, ezzel megnyerték a Kereskedelmi és Iparkamara különdíját, egy-egy tabletet. A többi
táborlakó sem ment haza üres kézzel. A tábort támogató cégek, vállalkozások ajándékai mellé a
Tatabányai Szakképzési Centrum ajándéktáskája is megtelt praktikus iskolai dolgokkal ..... de ezt inkább
ne is emlegessük, hiszen hol van még az őszi tanévkezdés!
Július végén a robotika táborral folytatódik a szakmaismereti program és a nyári vakáció!

Képek az I-II. turnus életéből

