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A Szakmakóstoló hét a hagyományos pályaorientációs programokkal 
szemben az agrár-szakképesítések élményalapú megismerését helyezte 

előtérbe, ahol a gazdaszakma ezen ágazatával ismerkedhettek meg a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara (NAK) által szervezett, Szakmakóstoló nevet viselő 

pályaorientációs programhéten. 

Iskolánk 8 tanulója vett részt a táborban, akiket Varga Viktória 
tanárnő kísért el, s a hét folyamán végig a gyerekek felügyeletében és a 

programok lebonyolításában segédkezett.  

Az eseménynek a Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium, valamint tanüzemei adtak otthont. A tanulók 

a duális képzésben részt vevő gazdálkodók bevonásával kipróbálhatták a 
munkafolyamatokat. Az agráriumban dolgozó sikeres vállalkozók személyes 

példájukon keresztül mutatták be, hogy milyen fejlődési, továbblépési 

lehetőségek biztosítottak az adott szakmában, így motiválva a fiatalokat a 

pályaválasztásban. 

A koncepció az volt, hogy több oldalról is bemutassuk az állattenyésztő 
szakmairányt, majd láttassuk az ezzel kapcsolatos termékeket is. A lovakat a 

sportlovászat és történelmi lovasíjászat felől jártuk körbe. Láttunk tejtermelő 
tehenészetet, a tej felhasználását pedig a sajtkészítés és a péküzemben 
felhasznált tejtermékek oldaláról tanulmányoztuk. Egy pékmester 
segítségével Szent István napi-kenyereket is készítettünk. – mondta a tábor 

szervezője. 

 

 

 

 

 



A programhét keretében a gyerekek ellátogattak a megyében dolgozó 
gazdálkodókhoz, és találkoztak állatorvosokkal is. Megtapasztalhatták, hogy 

az állattenyésztés bár rengeteg munkát és odafigyelést igényel és széles körű 

felelősséggel jár, mégis eredményekkel, sikerekkel és örömmel teli hivatás. 

A zárónapon a tanpékségben mesterpékek közreműködésével ünnepi új 

kenyeret sütöttek a gyerekek. A szakmakóstoló héten részt vevő diákok 
nagyon elégedettek voltak a programokkal, lelkesen beszéltek róla: – 

Elképzelhető, hogy én is ezt a pályát fogom választani. Tetszik a 

mezőgazdaság, sok lehetőséget látok benne – mesélte az egyik diák. 

A programhéthez kapcsolódott egy alkotói pályázat is: a résztvevők rajzban 
és írásban is bemutathatták, miért vonzó számukra az agrárpálya. A verseny 

győztese az ősszel egész osztályát elviheti egy szakmai napra, amit a NAK és 
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap finanszíroz. Iskolánk 3 tanulója is nevezett a 

rajzpályázatra, melynek várjuk minél jobb eredményét. 

A táborról egy cikk is készült a Nógrád Megyei Hírlapban: 
www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/korbe-jartak-a-szakmakat-a-

palyavalasztas-elott-allok-szecsenyben- 


