Motivációs nap
2018. december 15-én, szombaton motivációs napon vettek részt iskolánk végzős, illetve 11. évfolyamos
diákjai. A tanévben korábban megrendezett, intézményenként önálló pályaorientációs előadásoktól
eltérően ezúttal három egyetemet és öt különböző kart ismerhettünk meg részletesebben. Elsőként a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karát bemutató előadást
láttuk, amelyből alapos tájékoztatást kaptunk a modern magyar hadviselés oktatásáról és a felvételi
rendszer működéséről, így mindenképpen hasznos volt azok számára, akik elgondolkodtak rajta,
esetleg már eldöntötték, hogy a honvédelmet mint hivatást megfelelően sajátjuknak érzik, és el
tudnák magukat képzelni ezen a pályán. A negyvenöt perc végeztével rájöttünk, hogy legbelül
mindannyian szeretnénk egy kicsit harckocsivezetők lenni. Ezután az egri Eszterházy Károly
Egyetem motivációs előadása következett, melynek során szintén részletekbe menően ismerhettük
meg az iskola valamennyi karát és azok különböző szakjait. Ki gondolta volna előtte, hogy ekkora
érdeklődést vált ki a csecsemő- és kisgyermeknevelő szak? Az akadémia általános bemutása során
természetesen szó esett az EKE campusairól is, amely azért is volt érdekes, mert ezek közül külön
előadást ért meg a Sárospataki Comenius Campus. Behatóan tájékoztattak bennünket a közép- és
felsőfokon folyó tanítóképzésről, így aki ezen a pályán, illetve a tanítói hivatáson gondolkodik, az
jogosan vethette fel magának a figyelemfelkeltő háromnegyed óra alatt, hogy ez a tanítóképző
intézmény lehet a megfelelő a számára. Aki esetleg már álmos volt az első három előadás után - vagy
főleg, aki még nem -, annak ezután következhetett a délelőtt fénypontja: a Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Karának, illetve Gazdaságtudományi Karának előadása komoly indíték lehetett az
olajmérnök- vagy ügyintéző jelölteknek, hogy a Miskolci Egyetemet válasszák. Az előbbi képzés
egyébként különösen kiemelkedő Miskolcon, így a szakterületen érintett diákoknak nem sok oka
lehetett a bizonytalanságra, főleg, hogy a két kar az intézmény fennállásanak kezdetétől a mai napig
kiemelkedő népszerűségnek örvend a leendő egyetemisták és az ottani hallgatók körében egyaránt.

Végkövetkeztetésképp azt mondhatjuk, hogy ezek a karok és szakjaik voltak a pályaorientációs nap
legnépszerűbb és talán legvonzóbb percei, és nekem is ez a két előadás tetszett a legjobban. A
résztvevő tanulók figyelmét folyamatosan fenntartó, érdekes tájékoztató volt ez a végére.
Remélhetőleg a következő tanévben is hasonlóan színvonalas és részletes motivációs rendezvények
fogják megkönnyíteni a továbbtanulni készülő fiatalok dolgát, ahogyan ezen a napon tették a
gimnáziumunkba látogató előadók.
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