Pályaorientáció – lehetőségek tárháza
Iskolánk hosszú évekkel ezelőtt lépett kapcsolatba a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációval foglalkozó szakembereivel. Jártak már nálunk
pályaorientációs napokon, tartottak már szülői értekezletet és osztályfőnöki órát is.
A szervezet szakemberei alapvetően pályaorientációs programokat tartanak, melyet elsősorban az
általános iskolások hetedikes, nyolcadikos tanulóinak, szüleiknek szánnak, megkönnyítve a
továbbtanulással kapcsolatos döntéshozatalt. Programjainkon az önismerettel és pályaismerettel
foglalkoznak, melyeket osztályfőnöki órákon, üzemlátogatásokon, szülői értekezleteken és
rendezvényeken valósítanak meg.
Köszönhetően egy régi kapcsolatnak és jó együttműködésnek, valamint a kölcsönösen pozitív
tapasztalatoknak, az idén is lehetőségünk nyílt igénybe venni a szervezet ingyenesen biztosított,
rendkívül hasznos szolgáltatásait.
Ennek köszönhetően, még szeptemberben sikerült megtartani azt a szülői értekezlet, amelynek
keretein belül továbbtanulással kapcsolatos fogalmakról, a megváltozott középiskola rendszerről,
tanulói juttatásokról tartottak tájékoztatást a szülőknek.
Ezt követően került sor a rendhagyó osztályfőnöki órák megtartására. A 3 alkalmas
pályaorientációs foglalkozás első találkozóján az önismerettel – érdeklődéssel, értékekkel,
erősségekkel - foglalkoztak a résztvevők. A másodikon az önismeretet és a pályaismeretet
összekapcsolva mutattak meg a diákoknak egy olyan módszert, mellyel hozzásegíthetik magukat a
döntés

meghozatalához.

A

harmadik

órán

iskolatípusokkal

(technikum,

szakképző,

szakgimnázium, gimnázium) ismerkedtek a tanulók. Ezeket a programokat a 7. és 8. osztályban is
sikerült megtartani, november 30-án zárultak le a foglalkozások.
Tavasszal, a hetedikesekkel tovább folytatjuk a pályaválasztást segítő programsorozatot. Terveink
között szerepel a tavaszi időszakban 3 alkalommal üzemlátogatáson, illetve rendkívüli technika
órán részt venni, ahol bizonyos szakmák élményszerű bemutatása, megismerése lesz a cél a
szakiránytól függően pest megyei vagy budapesti szakképző intézmények tanműhelyeiben, vagy
más, egyéb izgalmas helyszínen. Az alkalmak során a diákok saját megtapasztalásaikon keresztül
találkozhatnak majd az adott szakterület alapanyagaival, eszközeivel valamint betekintést
kaphatnak majd különböző munkamódokról, fogásokról is. Emellett persze a végső cél az adott
szakmai területhez kapcsolódó termék elkészítése lesz, szakoktatók valamint végzős tanulók

irányításával, segítségével. Izgalmasnak tűnik ez a lehetőség is, reméljük, hogy nem lesz semmi
akadálya a megvalósításnak.
Jelentkeztünk a Tájoló nevű programra is, amely egy komplex, egész napos pályaorientációs
gyakorlat lesz, amelyen együtt vehetünk részt.
Köszönjük a sok lehetőséget a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és
Iparkamara szakembereinek, különösen Varga Horváth Beatrixnek, aki a foglalkozásainkat tartotta
és újabb esélyt adott a tavaszi programokon való - szintén térítésmentes - részvételünkre.
Reményeink szerint, pályaorientációs tevékenységünkkel segíthetünk a gyerekeknek és a
szülőknek nyitottabban és tudatosabban állni a pályaválasztás kérdésköréhez, vagy legalább tudunk
egy kis iránymutatást nyújtani a még bizonytalan elképzelésekkel rendelkezőknek.
Kelemen Ildikó, a 7. osztály osztályfőnöke

