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Munkalehetőségek gyerekszemmel

Montagsbericht
Dank des Vereins der Freiwilligen
Pädagogen aus Oradea konnten unsere
Kinder in den vergangenen Tagen unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten besuchen. Am Donnerstag haben die Kinder
eine koreanische Fabrik besucht, welche
elektronische Ersatzteile erzeugt, weiters
die Fabrik „Perind”, wo unterschiedliche
Bürsten und Pinsel fabriziert werden. Auf
Wunsch der Kinder haben wir auch die
Recycling Fabrik besucht. Am Montag
konnten wir in die Arbeit der WestDruckerei und des Fünf-Sterne-Hotels
Ramada Einblick gewinnen. Den Kindern
hat dieser Einblick in die unterschiedlichen
Arbeitswelten sehr gut gefallen. Sie haben
nun eine ganz andere Meinung zu den
vielen Arbeitsmöglichkeiten und sie eine
ganz neuen Einblick in diese Bereiche.
Nach den Besuchen haben die Kinder über
ihre Eindrücke und Erfahrungen berichtet.

A nagyváradi önkéntes pedagógusok egyesületének
támogatásával, az elmúlt napokban Központunk gyermekei
meglátogathattak különféle munkahelyekret. Így az elmúlt
csütörtökön Nagyváradon az elektrónikai alkatrészeket gyártó
koreai vezetőségű Shinheung gyárat, a Perind keféket gyártó
üzemet és a gyerekek kérésére, az újrahasznosítási üzemet
látogattuk meg. Hétfőn, szeptember 24-én pedig ugyancsak
Nagyváradon a Nyugati nyomdát és a Ramada öt csillagos
szállódát nézhettük meg, munkaadói szemszögből.
A gyerekeknek és a fiataloknak nagyon tetszett ez a
rálátás a munkahelyekre. Egészen más szemmel tekintenek
most már egy-egy munkalehetőségre és új meglátásaik vannak
e téren. Megkértem a látogatások után, hogy írják le
véleményüket a tapasztaltakról.
D. Róbert: - Nekem nagyon tetszett a RAMADA Hotel,
mert nagyon szép volt és elegáns. Bíytosan ott nagyon jó lehet
dolgozni, csak sokat kell tanulni, hogy oda felvegyenek.
Tetszett a CELESTICA gyár is, mert ott sok érdekes dolgot
gyártanak. Én autószerelő szeretnék majd lenni.
B. Dániel: - Számomra a pékség volt a legvagányabb,
mert ott finomságokat készítettek és meg is kínáltak minket. A
Ramada hotel is nagyon szép volt és ott minden olyan szépen
volt elendezve. Ha választhatnék, akkor én a Celesticaban vagy
a hotelben szeretnék dolgozni.
R. Diana: - Nekem nagyon tetszett az, ahol a huladékból
szép érdekes dolgokat csináltak. Én szeretnék a kefegyárban
dolgozni, mert ott mindenféle surlókeféket, körömkeféket,
meszelőket, ecseteket és sok érdekes dolgot gyártanak és nem
olyan nehéz az a munka.

B. Lajos: - A gyárak közül nekem a szemét
újrahasznosító tetszett, mert a mindenféle anyagokból érdekes
új dolgokat csinálnak. Ha nagy leszek és szívesen lennék
szakács.

B. Sergiu: - Nekem a Ramada hotel tetszett a
legjobban. Én most szakácsnak tanulok és jó lenne egy
ilyen helyen dolgozni.
K. Roli: - Nekem tetszett a nyomda, mert ott
nyomtatják a szép, új könyveket és nagyon szép munka. Én
ha negy leszek rendőr akarok lenni.

K. Zsanett: - Nekem
tetszett a hotel és ha nagy
leszek szeretnék
vendégfogadó lenni.
Sz. Andrea: - Ma
voltunk Váradon és nagyon
tetszett a nyomdában, ahol
láttuk, hogy hogyan
készülnek el a könyvek, a
nyomtatástól egészen a
könyv fedelének a
felragasztásáig. Utána elmentünk a hotelbe, ahol csodálatosak voltak a
szobák, de jó drágák is.
R. Andris: - Ma meglátogattunk egy
nyomdát Nagyváradon, nagyon tetszett, mert
sok érdekes gép volt ott, amivel az emberek
dolgoztak. Voltunk a Ramada hotelben is és
ott kérdezhettünk. Nem nagyon nehéz ott
dolgozni, de kell sok nyelvet tudni és a
vendégekkel jól bánni. Én szeretnék egy
ilyen munkát magamnak.
H. Bobi: - Nekem a hotel tetszett, mert
gyönyörű é bazi nagy. Szeretnék ott bodyguard
lenni.
L. Gabriella: - Când am văzut fabrica
Celestica, am zis că ar fi bine să fiu muncitoare
aici, dar azi când am văzut hotelul Ramada, miam spus, că și eu aș vrea să luclez într-un astfel
de hotel.
K. István: - Szeptember 24-én voltunk
Váradon. Ott elmentünk egy nyomdába, ahol
láttuk, hogyan készülnek a könyvek. Nagyon
tetszett nekem ez a
munka. Köszönöm az
önkéntes
pedagógusoknak és
azoknak, akik
megszervezték és elvittek
minket erre a látogatásra.
Nagyon jó napunk volt és
sok érdekeset láttunk.

Szeptember 29-én
miklós julianna kolléganőnknek,
Szeptember 29-én
kokovecz istván gyerekünknek
kívánunk

