Sajtótájékoztató szakmaismereti nyári táborról
Megyénkben az általános iskolások pályaválasztásának elősegítése érdekében a
múlt évben több szakmai és oktatási szervezet együttműködési megállapodást
kötött. Ennek egyik országosan is példaértékű innovatív eleme szakmaismereti nyári
tábor szervezése, ahol a hagyományos nyári szabadidős programok mellett játékos,
interaktív formában a fontosabb szakmákat és ezekhez kötődő tipikus karrierutakat
is megismerhetik a táborlakók. A szervező Tatabányai Szakképzési Centrum, a
megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Városkapu Zrt e témában rendezett
sajtótájékoztatót, ahol elhangzott: cél, hogy a szakmák kézzelfoghatóvá váljanak a fiatalok számára,
illetve pályaválasztásuk során úgy dönthessenek, hogy ismerik képességeiket, a lehetséges
szakmákat, a majdani szóba jöhető munkahelyeiket. A táborok tervezett helyszíne a tatai Fényes
Fürdő.
A táborokba az általános iskolák 11-13 éves tanulói jelentkezhetnek, tervezetten 45 fő/turnus. Velük
együtt részt vesznek a tárborban a TSZC iskoláinak tanulmányi, szakmai, közösségi szempontból
kiemelkedő tanulói (15 fő/turnus). Ők egyrészt segítik az általános iskolásokat a tábori élet minden
területén, másrészt élményeik, benyomásaik átadásával kedvet ébreszthetnek választott
szakmájukhoz. Mintául, példaképként is szolgálhatnak az általános iskolások számára.
Az ötnapos tábor keretében a szakmaismereti célokon túl változatos formában kerül bemutatásra a
térség több munkáltatója is, köztük azok, akik a jövőben duális képzést, majd munkalehetőséget is
kínálnak. A tábor ideje alatt két délelőtt gyárlátogatásra mennek a táborlakók. Kiemelt figyelmet kap
a tábor közösségi élete, melyet együttműködési csapatjáték segít majd, Gazdálkodj(unk) okosan!
címmel.
A tábor a gyerekek számára ingyenes lesz, ezért a várható túljelentkezés miatt a hagyományos
jelentkezési lap mellé egy pályázati alkotás beküldése is szükséges, amelyben a jelentkező
indokolhatja érdeklődését a tábor iránt.
A Mesterségem címere tábor regisztrációs felülete május 2-án indul a www.tszc.hu oldalon.
Jelentkezés kizárólag elektronikus úton történhet 2018. május 31-ig, amikor a motivációs levelek
alapján a jelentkezők közül a kiválasztják a résztvevőket
A sajtótájékoztatón Dr. Szerencsés László a
KEMKIK elnöke és Michl József polgármester is
megjelent. Beszédükben a kezdeményezés
fontosságáról, a jó tatai és a TSZC-s
adottságokról szóltak, s reményüket fejezték ki
a
táborok
kedvező
fogadtatásával
kapcsolatban.

