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Tisztelt Szülők! 

 

A Szolnoki Tankerületi Központ sikeresen pályázott a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, valamint 24 általános iskola, 4 középfokú nevelési-oktatási intézmény és 2 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény általános iskola bevonásával. 

 

A nyertes projekt címe: EFOP-3.2.5 –17 „Mi a pálya?”- Pályaorientáció a Szolnoki Tankerületi 

Központban 

A projekt célkitűzései: 

 

A fő cél a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a 

matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítése és 

ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése.   

 

A projekt részcéljai:    

 

A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, 

az ehhez szükséges készségek elsajátítása, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának 

és hátránykompenzáló szerepének javítása. A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, 

kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére a köznevelés 

intézményrendszerében.  

 

 Az iskolák pályaorientációs tevékenységéhez kapcsolódó, a tankerületi központban lévő általános 

iskolai és gimnáziumi diákok számára szervezett programok, rendezvények, és szolgáltatások 

megvalósítása az iskolákban - kiemelten figyelemmel az MTMI (matematika – természettudományok 

– műszaki - informatikai) területekre. 

 

Az adott köznevelési intézményekben megvalósuló pályaorientáció, életpálya tanácsadás, 

pályaválasztási tevékenység tartson lépést a változó világ szükségleteivel. 

Alapvetőnek tartjuk a továbbtanulási döntések előtti együttműködés 

megerősítését a pedagógusok, a tanulók és a szülők között. A projekt 

megvalósítása során pedig olyan foglalkozásokat, képzéseket, 

rendezvényeket, programokat valósítunk meg, amelyek 

segítik a tanulók számára a saját élmények gyűjtését, saját 
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maguk kipróbálását, a valós és önálló pályainformációk megszerzését és azok sikeres feldolgozását a 

pályaválasztási céljaik teljesülése érdekében. 

 

A program további céljai 

 

 a köznevelési intézmények tanulóinak tanórán kívüli kompetenciafejlesztése, ismeret- és 

tudásgyarapítása;  

 tehetségek azonosításának elősegítése;  

 hátránykompenzáció elősegítése;  

 a természettudományos élményprogramokhoz szükséges infrastrukturális háttér biztosítása 

 az informális és nonformális tanulás módszereinek fejlesztése az iskolákban 

 A természettudományok manuális, kísérletezős, kipróbálós tanításának megerősítése 

egyszerű eszközök segítségével, laborfelszereltség hiányában is 

 

A program célcsoportjai és főbb tevékenységei  

 

A 2-5. évfolyamos, a természettudományok iránt érdeklődő tanulók, délutáni foglalkozás 

formájában  

a Kíváncsiak Klubja programjainak segítségével szerepjátékon keresztül felkeltjük  

érdeklődésüket a matematika, a természettudomány, a műszaki és az informatika területek 

iránt, hogy későbbi tanulmányaik során ezekhez pozitívabb legyen a hozzáállásuk, 

motiváltabbak legyenek a tanulásukban. Fontos cél ebben az időszakban a csoportnormák, 

értékek kialakítása és ezek betartása. Mindezek természettudományos élménypedagógiai 

programok segítségével valósulnak meg. 

Felső tagozaton 5-8 évfolyamban az osztályfőnöki, természetismeret és a technika tantárgy 

óraszámaiba beépítve valósul meg a program, melyeket a délutáni idősávban a 7. évfolyamon 

kiegészít a vállalati és szakképzési tanműhelyi látogatás. Ezeknek a programoknak a fő célja, 

hogy szélesítsék a diákok pályaismeretét, képet kaphassanak arról, milyen készségek, 

képességek szükségesek az adott pályán, milyen anyagokkal és eszközökkel és milyen 

körülmények között dolgoznak. Arról is információkat kapnak, milyen tanulmányokat kell 

folytatniuk, ha egy bizonyos pálya mellett döntenek. A tanórai tevékenységet kiegészítik a 

délutáni szakköri tevékenységek: önismereti szakkör, informatikai szakkör. A középiskolai 

átmenetet segítő MTMI területeket érintő felkészítő szakkör is megkezdődik már a 6. 

évfolyamon.  
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A projektben megvalósuló fejlesztések hatásai: 

 

      A kulcskompetenciák közül fejlesztjük: 

 anyanyelvi kommunikáció, 

 matematikai és természettudományi kompetencia, 

 digitális kompetencia, 

 hatékony, önálló tanulás, 

 szociális kompetencia, 

 kulturális kompetencia; 

Generikus kompetenciák közül fejlesztjük: 

 egy munkafolyamat racionális megszervezése, 

 az idővel, az energiával és az anyaggal való takarékosság, 

 a problémaérzékenység és problémamegoldás, 

 az alternatív megoldási lehetőségek összehasonlítása; 

 a lényeglátás, 

 a döntésképesség, 

 az együttműködés, 

 a kommunikációs készség, 

 az innováció 

 a kreativitás; 

 

Az érdekes foglalkozások javítják a tanulók tanulás iránti motivációját, és ezzel együtt növelik az 

iskolával való elégedettséget. 

 

A programokban az intézmény 2-8. évfolyam tanulói vesznek részt.  

A programok sikeres megvalósításához kérjük és köszönjük együttműködésüket! 

 

Kondorné Fehér Anikó     Hegyiné Mladoniczki Éva 

szakmai koordinátor      intézményvezető 
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