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Ósmoklasiści oraz uczniowie trzecich klas gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w
Józefowie w najbliższym czasie będą podejmować decyzje dotyczące dalszego
kształcenia. Aby pomóc im w dokonaniu tak ważnego dla ich przyszłości wyboru, szkoła
podejmuje cykl działań z zakresu doradztwa zawodowego. 

  

  

W ramach nich 15 marca została zorganizowana wycieczka do Lublina na Targi Edukacyjne,
które są największym tego typu wydarzeniem we wschodniej Polsce. Swoją ofertę edukacyjną
prezentowały: licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe, uczelnie wyższe i inne
placówki oświatowe z całego regionu. Ponad 100 wystawców w bardzo ciekawy sposób
zachęcało do zobaczenia swoich ekspozycji. Można było obejrzeć m.in.: koncerty, pokazy
mody, sztuki walki; zrobić makijaż czy fryzurę, a także spróbować smakołyków z oferty
kulinarnej.

  

  

Najciekawszym punktem programu wycieczki była wizyta w Firmie Bury Sp. z o.o., która została
założona przez braci Jacka i Bogdana Burych. Obaj pochodzą z Józefowa i są absolwentami
naszej szkoły. Ich firma w ciągu 25 lat swojej działalności wypracowała sobie pozycję jednego z
największych i najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw z branży handlu owocami i
warzywami, ponadto prowadzi profesjonalne usługi transportowe oraz autoryzowany serwis
pojazdów ciężarowych i autobusów marki MAN w Polsce. Firma Bury przyjęła uczniów bardzo
ciepło i życzliwie. Przywitał nas sam prezes Jacek Bury, zaś pani Maria Maj, kierownik
marketingu, zapoznała z historią, organizacją firmy, która zatrudnia obecnie ponad 500 osób;
oprowadziła nas po najciekawszych działach, zaprezentowała różne stanowiska pracy.
Uczniowie z bliska mogli przypatrywać się pracy logistyków, specjalistów jakości,
magazynierów, mechaników, księgowych i innych. Nie mogło obyć się bez poczęstunku -
owocami oczywiście. Byliśmy pod wielkim wrażeniem rodzinnej atmosfery panującej w firmie.
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Kolejną atrakcją wyjazdu było zwiedzanie Portu Lotniczego Lublin w Świdniku, gdzie uczniowie
zobaczyli lądowanie samolotu oraz zwiedzili terminal, halę przylotów i odlotów, zobaczyli, gdzie
waży się i nadaje bagaż, mogli także obserwować pracę osób zatrudnionych w porcie.

  

  

Wyjazd do Lublina, który pełnił funkcję wspierania młodych ludzi w procesie podejmowania
decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia, zorganizowany został przez doradcę
zawodowego panią Ewelinę Skałecką przy współpracy z wychowawczyniami: Małgorzatą
Rabiegą , 
Renatą Kusztykiewicz
, 
Adrianną Kozak.
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