
Діти - майбутнє нації

Розуміючи важливість того, що діти – це  наше майбутнє, Дочірнє підприємство «Ен Джі

Метал  Україна»  вважає  за  обов’язок   усебічно  допомагати  їм  розвивати  свої  таланти  та

здібності,  тому  адміністрацією  підприємства  було  прийнято  рішення  проводити  пізнавальні

екскурсії  для школярів. 

Багато промислових підприємств відкривають свої двері для дітей і дають їм можливість

спостерігати  процес  створення  того,  що  вони  кожного  дня  разом  з  батьками  бачать  в

повсякденному житті, в сільськогосподарській галузі в магазинах, салонах, тощо. Такі екскурсії є

не  менш  пізнавальними,  ніж  поїздки  по  історичних  і  літературних  пам'ятках,  і  при  цьому  в

захопленні залишаються не тільки  діти, але і їх супроводжуючі батьки, вчителі. 

На нашому Підприємстві проводяться екскурсії школярам 7-11 класів - вони видовищні,

цікаві, після чого діти залишаться дуже задоволені, адже вони від таких заходів матимуть змогу

розширити свої знання та дізнатися багато цікавої інформації побачити весь автоматизований

процес  виробництва  в  сфері  металообробної  промисловості,  добросовісної  та  самовідданої

роботи усіх працівників. 

Під  час  проведення  екскурсії  кваліфіковані  фахівці  Підприємства  з  радістю  нададуть

відповідь на усі запитання школярів. 

Екскурсії  дають  змогу  ознайомити  учнів  із  продукцією,  організацією  праці,  різними

станками,  та  новітньою  технікою  (установка  для  лазерної  порізки  листового  металу,

автоматизований апарат для зварювання «робот»), яка використовується на підприємстві.

Екскурсія сприяє вихованню в учнів позитивного ставлення до праці, поваги до людей. В

процесі екскурсії школярі спостерігають, як працюють дорослі, які матеріали вони обробляють,

якими користуються інструментами, пристроями і машинами. 

Проведення екскурсії на виробництво сприяє зміцненню зв'язків школи з життям, так як

учні  знайомляться  з  працею дорослих не з книг, не з  розповіді  вчителя,  а  безпосередньо в

робочій обстановці. Спостереження, які проводять учні в ході екскурсії, сприяють розширенню

політехнічного  кругозору,  поглиблюють  зацікавленість  їх  до  праці.  Школярі  знайомляться  з

різними професіями та працею людей цих професій, а це сприяє профорієнтації та підготовці їх

до свідомого вибору свого життєвого шляху уже на ранньому етапі. 

Для кращого засвоєння матеріалу, наше Підприємство запрошує  директорів шкіл

до спільного  проекту  «Моя парта».  Завдяки  цьому  проекту  діти  зможуть  побачити,  що

доклавши  зовсім небагато своїх зусиль, вони зможуть надихнути новим життям уже здавалося

старі і нікому непотрібні парти.

Зі сторони школи, нам необхідно буде надати фотозвіт з уроку трудового навчання, де

діти  розбирають  парти,  а  із  своєї  сторони  ми  готові  на  нашому  Підприємстві  пофарбувати

металеві каркаси від парт і крісел, а при потребі і здійснити зварювальні роботи. Дані процеси на

виробництві діти матимуть змогу побачити на власні очі під час проведення екскурсій.


