Twoja przyszłość w Twoich rękach!
Czy zastanawiałeś się nad profilem szkoły średniej? Czy wiesz jaki zawód chciałbyś
wykonywać w przyszłości? Są to pytania, które musi sobie zadać każdy gimnazjalista w klasie III.
Aby wesprzeć młodzież naszego Gimnazjum w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i rozwoju
zawodowego, została zorganizowana wycieczka zawodoznawcza. Jej celem było zainteresowanie
uczniów lokalnym rynkiem pracy, przybliżenie im wiedzy na temat możliwości wyboru przyszłego
zawodu oraz upowszechnianie czytelnictwa, które jest jednym z podstawowych kierunków polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.
4 października uczniowie klasy 3f mieli możliwość przyjrzenia się z bliska funkcjonowaniu
niektórych zakładów pracy na terenie Przeworska. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od Centrum
Medycyny Dziecięcej. Pan Piotr Baj opowiedział nam o pracy fizjoterapeuty, która jest jego życiową
pasją. Pomoc chorym dzieciom daje mu wiele radości. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się jakie
szkoły trzeba ukończyć, aby zostać fizjoterapeutą. Ponadto poznaliśmy różne techniki masażu
kręgosłupa (np. głaskanie, rozcieranie), zobaczyliśmy przykładową terapię kinezjotejping oraz
nauczyliśmy się rozpoznawać skoliozę. Pan Baj pokazał nam jak używa się stołu do terapii manualnej
oraz skoliometru. Zwrócił też uczniom uwagę na negatywne dla kręgosłupa skutki spędzania zbyt
dużej ilości czasu przed komputerem. Zachęcał do aktywności fizycznej i wybierania tej ścieżki
zawodowej, gdyż fizjoterapia ma szerokie zastosowanie i daje wiele możliwości na rynku pracy.
Mogliśmy też zobaczyć na zdjęciach i krótkich filmach efekty rehabilitacji prowadzonej przez pana
Piotra.
Drugim punktem naszej wycieczki była firma MARGO PACK – producent opakowań
tekturowych. W trakcie zwiedzania zakładu nasi uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności językowych, gdyż oprowadzanie odbywało się również w języku angielskim, dzięki
uprzejmości pani Anny Wójtowicz. Najpierw zwiedziliśmy dział sprzedaży ogólnej, w którym mogliśmy
zaobserwować pracę przedstawicieli handlowych, logistyka i specjalisty do spraw zaopatrzenia.
Następnie zobaczyliśmy pokój głównej księgowej, dział sprzedaży internetowej i halę produkcyjną,
gdzie mieszczą się linie produkcyjne obsługiwane przez operatorów maszyn, brygadzistów
i kierownika produkcji. Zostaliśmy zapoznani z historią i profilem działalności firmy. Uzyskaliśmy
informację na temat technologii produkcji pudeł kartonowych. Mogliśmy zobaczyć różne rodzaje
wykrojnika, specjalistycznego przyrządu, którego rozmiar i kształt zależy od produkowanej formy
opakowania, a także od urządzenia, w jakim zostanie zamontowany. Inicjatorzy i właściciele firmy,
panowie Marek Pelc i Janusz Gondek, opowiedzieli nam o dynamicznym rozwoju firmy i planach na
najbliższą przyszłość. Chętnie odpowiadali na pytania uczniów, którzy otrzymali od firmy pamiątkowe
długopisy.
Z ul. Głębokiej, chroniąc się przed deszczem pod parasolami, udaliśmy się do Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Podczas spotkania panie bibliotekarki przybliżyły nam historię biblioteki, jej
główne zadania i cele działania. Poznaliśmy też strukturę organizacyjną biblioteki oraz uzyskaliśmy
ogólne informacje o układzie księgozbioru w poszczególnych działach biblioteki. Ponadto uczniowie
zdobyli umiejętność wyszukiwania informacji w katalogach kartkowych i katalogach online.
Pracownicy pokazali nam również skarby biblioteki – m.in. stare fotografie i publikacje o Przeworsku
oraz najstarsze wydawnictwa z lat 50tych (Wiedza i Życie, Polityka, Nowiny Rzeszowskie itp.).

Z czytelni przeszliśmy do działu dziecięcego, wypożyczalni dla dorosłych i działu zbiorów
audiowizualnych. Panie przygotowały dla uczniów słodki poczęstunek, za który bardzo dziękujemy!
Uczniowie w trakcie wycieczki poszerzyli swoją wiedzę na temat różnych zawodów i ich
specyfiki oraz niezbędnych predyspozycji i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania danego
zawodu. Zdobyli cenne informacje, które pomogą im w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej
i rozwoju zawodowego.
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