PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
A tanulók pályaválasztásra történő felkészítése az iskolában minden
tevékenységégében meg kell nyilvánulnia. Ez egy hosszú folyamat, ahol a tanulásra való
képességnek, az újra való fogékonyságnak, a helyes önismeretnek, az önértékelésre való
képességnek ki kell alakulnia. Ezt szolgálják a tanórai és a tanórán kívüli tanulási folyamatok,
a közösségi programok, az osztályfőnöki órák témához kapcsolódó foglalkozásai.
A korábbi években a pályaválasztás segítése érdekében fogadtuk iskolánkban a
környék egyetemeinek, főiskoláinak képviselőit, volt diákjainkat, akik főleg a 11-12. évfolyam
tanulóival megismertették az intézmény képzési kínálatát, a felvétel feltételeit. Ezeket az
információkat bővíthették a tanulók a Szekszárdon megtartott pályaválasztási börzén, ahol
még több felsőoktatási intézmény mutatkozott be.
Az ismeretek birtokában, és a saját tervek értelmében 2 felsőoktatási intézmény nyílt
napjának megtekintésére van hivatalosan lehetősége a tanulóknak, hogy a döntésüket minél
megalapozottabban hozhassák meg.
Minden évben, január hónap folyamán az aktuális felvételi eljárás közzétételét
követően a szülőknek és a végzős diákoknak együtt tartunk pályaválasztási tájékoztatót, ahol
a jelentkezés módját, a tudnivalókat, határidőket, a pontszámítás módját (újra) átbeszéljük.
Végül azoknak a tanulóknak, akik ezt igénylik (alig néhányan nem) az e-felvételi
kitöltéséhez, vagy a kitöltött anyag elküldés előtti ellenőrzéséhez nyújtunk segítséget.
Ezeken túl, a 2017/18-as tanévtől bevezetett pályaorientációs nap – mely eggyel
növelte a tanítás nélkül tervezhető munkanapok számát – még erőteljesebben hívja fel a
figyelmet a téma fontosságára.
Az idei tanévben november 21-e lesz iskolánkban a PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP.
Mivel pedagógiai programunkban megfogalmazzuk azt, hogy az iskolánk célja az, hogy
minden tanulót a képességeinek megfelelően juttatjuk el az érettségi megfelelő szintjére, a
pályaorientációs napon különböző végzettséget igénylő pályák bemutatására,
megismertetésére kerüljön sor.
Nagyon fontos tisztázni a tanulókkal a tanulási módszerek – tanulási utak – és az
elérni kívánt pályák közti kapcsolatot, különös tekintettel az idegen nyelvi és IKT
kompetenciák fejlesztésére. Meg kell értetni azt is, hogy a XXI. századi munkavállalók
számára ezek elengedhetetlenek a munkaerőpiacon való elhelyezkedés és megmaradás
szempontjából.

A PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP PROGRAMJA:
(figyelembe véve az életkori sajátosságokat: külön szervezzük a 11 – 12., a 9 – 10., és a 7. – 8.
évfolyamos tanulók számára.)
Előzetes feladat: (egy héttel előtte kapja meg mindenki): Mi szeretnék lenni? Miért? Milyen
feltételeket kell teljesítenem, hogy ezt elérjem? Erősségeim – gyengeségeim. – Minden
tanuló felkészül a kérdésekből, írásban.
Ha a tanulónak nincsen még elképzelése, akkor a feladat úgy módosul: Erősségeim –
gyengeségeim. És ennek tükrében, melyik pálya, melyik terület az ,amit esetleg el tudnék
képzelni, melyek azok, amelyeket egyáltalán nem?

