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Legfontosabb a gyerek érdeke
Komplex városi pályaorientációs program: kedvező szakmai fogadtatásra talált
A Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara szak-
képzési klubja keddi ren-
dezvényének a pályaorien-
táció volt a témája, a terü-
let minden érintett intéz-
ménye, vállalkozása kapott
meghívót, és az ott vázolt
terveket több mint fél éves
előkészítő munka, egyez-
tetések előzték meg.

A kamarák 2013 óta a
Nemzetgazdasági Minisztéri-
ummal kötött, évente megújí-
tott szerződések alapján vég-
zik a pályaorientációs tevé-
kenységet, amely a kamarai
szakképzési feladatokhoz
kapcsolódik. Ezzel kezdte
gondolatébresztő előadását a
keddi rendezvényen Kőhalmi
Kálmán , a városi kamara pá-
lyaorientációs munkatársa. A
szakképzési klub témaválasz-
tását több szempont is indo-
kolta. Az előző eseményeiken
is rendre felmerült, hogy mi-
lyen fontos lenne ennek a te-
rületnek az erősítése, hiszen
nagy gondot jelentenek a
szakképző intézményeknek és
a gyakorlati képzőhelyeknek
is a szakmájukhoz nem kötő-
dő, motiválatlan tanulók. A
kormányzat is erősíteni szán-
dékozik a pályaorientációs te-
vékenységet, és egyfajta koor-

dinációt igyekszik adni ennek
a hazai szakemberhiány miatt
növekvő súlyú feladatnak.

Az önkormányzat által vitt,
a foglalkoztatás területét érin-
tő Paktum-projekt (amelyben
a kamara is szerepet vállalt)
különböző fázisaiban is rend-

re felmerült ennek a terület-
nek a fontossága, egy városi
program kialakításának a le-
hetősége.

A városi kamara már az év
elején jelentkezett a terület ál-
tal érintett intézményeknél
(foglalkoztatási főosztály,
Dunaújvárosi Szakképzési
Centrum és intézményei, álta-
lános iskolák, Dunaújvárosi
Egyetem, egyes gyakorlati
képzésben érintett vállalkozá-
sok) egy komplex városi pá-
lyaorientációs program tervé-
vel. Ennek lényege, hogy az
érintett intézmények ellátják
egymást a területhez kapcso-
lódó információkkal, meg-
osztják tapasztalataikat,
egyeztetik programjaikat, le-
hetőleg éves tervet kialakítva,
segítik egymást a szervezés-
ben, kommunikációban, az
erőforrások optimalizálásá-
ban, a kapcsolatrendszerben.
A kamara pedig centrális,
közvetítő, harmonizáló, szer-
vező szerepet tölt be a prog-
ramban, és saját rendezvénye-
ivel, erőforrásaival is igyek-
szik támogatni az együttmű-
ködésben résztvevők kezde-
ményezéseit.

A pályaorientáció nagyon
összetett feladat, nagyon ne-
héz a pályaválasztás előtt ál-
lónak, illetve családjának,
környezetének a felkészítése
a „gyerek” számára legjobb
döntés meghozatalára. Pedig
ez a legfőbb érdek – az okta-
tási intézmények, a gyakorlati
képzőhelyek számára is –, hi-
szen ha ez nem valósul meg,
a fiatal nem teljesít, nem ta-
nul megfelelően, nem sajátítja
el szakmáját, „lemorzsoló-
dik”, nem talál munkát, he-

lyét keresi majd. Az összetett
szakmai feladatban sokféle
szaktudás, tapasztalat, ötlet,
megoldás felhasználásával le-
het eredményeket elérni, így a
program fontos eleme egy
szakmai közösség kialakítása.
Ebben része volt a keddi ren-
dezvénynek is, amelyen na-
gyon konstruktív, számos
konkrét elemet boncolgató
beszélgetés alakult ki a részt-
vevők között. Sok munícióval
szolgált ez a sűrű őszi pálya-
orientációs programokhoz.

A pályaorientáció sokszereplős tevékenység: fontos a városi együttműködés Fotó: Ady Géza

Kétkezi szakmákért
Együtt jobb eredményeket lehetne elérni
A Petőfi iskola igazgatója,
Rideg István szerint gon-
dolati változásra van
szükség, ehhez pedig
összefogásra, még több
jó programra.

Az intézményvezető kie-
meli, hogy a háromnegyedét a
keddi eseményen elhangzot-
taknak – hiszen a feladat
adott – az iskolák folyamato-
san végzik. Így is érnek el
eredményeket, azonban ha a
kamara felvállalja az érintet-
tek összefogását, összehango-
lását, az mindenképpen fon-
tos előrelépést jelent. Sok jó
pályaválasztást segítő prog-
ram volt eddig is a városban,
adja az értékelést Rideg Ist-
ván, részben a kamara szerve-
zésében, és – tehetjük hozzá –
ezen a Petőfi iskola aktívan
részt is vett a területért felelős
igazgatóhelyettes elkötele-
zettsége, együttműködése
eredményeként.

A pedagógusok egyénileg
is sokat tesznek ezen a téren,
a biológia-földrajz szakos ta-
nár igazgató is rendszeresen
tér ki óráin a szakmákra, a
pályaválasztásra. Hozzáteszi:
az lenne jó, ha minél többet
beszélnénk ezekről. Hiszen az
iparos, a kétkezi munka elis-
mertsége háttérbe szorult. A
digitalizáció, a robottechnoló-
gia terjedése azonban nem

fogja kiváltani a hagyomá-
nyos szakmákat, és már ma
sem könnyű találni szakem-
bert például a ház körüli szak-
munkák elvégzésére.

Gondolati változásra van
szükség, és ez nem lehet csak
az adott oktatási intézmény
feladata, be kell vonni a gye-
rek családját, szüleit, a közép-
iskolákat, a gyakorlati képző-
helyeket, vállalkozásokat,
hogy vonzóvá lehessen tenni
a kétkezi szakmákat. Ehhez jó
lehetőséget jelent az idei tan-
évben először biztosított pá-
lyaorientációs nap is, azonban
még nem biztos, hogy maxi-
málisan ki tudják használni az
így kapott lehetőséget, majd a
következőnél már alakul ez, a
városi együttműködés megva-
lósulásával biztosan.

Rideg István igazgató

Megbecsülni a munkát
Osztályfőnöki és technikaórákat tartanak az iskolákban
Nagy élményt jelent a gye-
rekek számára egy-egy két-
kezi szakma fogásainak
megismerése, az elvégzett
tevékenységek eredmé-
nyeinek hazavitele, erre
adott jó példát Jankovicsné
Grosz Melitta, a Hild iskola
nevelési igazgatóhelyettese
a rendezvényen.

Már a tavalyi évben a helyi
és városkörnyéki iskolák
többségét felkeresték, hogy
technika, illetve osztályfőnöki
órák keretében a kivitt eszkö-
zökkel, anyagokkal megis-
mertessék az asztalos, az ács
szakma, illetve a magasépítő
technikus szaktudás sajátos-
ságait. Idén már a többi, ná-
luk oktatott szakmának a be-
mutatására is felkészültek.
Kezdeményezésükhöz a váro-
si kamara is csatlakozik, és a
szakképzési centrum többi in-
tézménye által képviselt szak-

mák ilyen módon való bemu-
tatására is jó példát adhat a
Hild módszere.

Az igazgatóhelyettes sze-
rint a keddi rendezvényen az
általános iskolák képviselői-
től is újabb pozitív visszajel-
zést kaptak, az ilyen jellegű
programokkal valóban jó
eredmény érhető el. Ugyan-

akkor a pályaválasztás előtt
állót számos más hatás is éri a
környezetéből. A kétkezi
szakmák megbecsülése –
ahogy általában a munkáé is
– továbbra is a mélyponton
van, pedig az ilyen szakmákra
egyre nagyobb biztonsággal,
távlatokkal felépíthető egy
életpálya.

A felére csökkent a helyi
szakképzésben a gyereklét-
szám, az iskolák mérése, mi-
nősítése, helyi megítélése na-
gyon messze van a valós tel-
jesítményüktől, és sok fiatal
választ olyan továbbtanulási
lehetőséget, amely nem felel
meg adottságainak, így jó ide-
ig „kóvályog”, amíg megta-
lálja az igazi útját. Jankovics-
né Grosz Melitta szerint ezért
is fontos a helyi összefogás,
egymás érveinek megértése,
például a gyakorlati képzés
terén: igazodjon a benne
résztvevők érettségéhez.

Jankovicsné Grosz Melitta

Terv a cselekvésre
A kamara harmonizálhatja a tevékenységeket
A városi kamara megke-
reste a Széchenyi gimná-
ziumot is az együttgondol-
kodás céljával, Szücsné
dr. Harkó Enikő igazgató-
helyettes szerint több te-
rületen is formálódik a cse-
lekvési terv.

A gimnázium november
16-ai pályaorientációs napjára
több egyetem is bejelentke-
zett, hogy kínálatukat bemu-
tassák, és más módokon is se-
gítséget nyújtsanak a pályavá-
lasztásban. Az igazgatóhe-
lyettes szerint a tizedikesektől
a tizenkettedikesekig megcél-
zó programon ott a helye a
városi kamarának, és rajta ke-
resztül a helyi szakképzési kí-
nálat, a szakképzéshez kap-
csolódó előnyök (tanulószer-
ződés, ösztöndíj) bemutatásá-
nak. Hiszen vannak, akik nem
tervezik azt, hogy érettségi
után a felsőoktatásban tanul-
janak tovább, vagy nem ve-
szik fel őket (a Széchenyiben
mindkét csoport kis arányt
képvisel). Azonban mások
számára is adódhat olyan
élethelyzet, amelynek megol-
dásában segíthet egy szakma
elsajátítása, így jó, ha minél
több gimis a tarsolyában tudja
az ezzel kapcsolatos tudást.

A gazdaság szereplői szá-
mára egyre nagyobb gond a
mérnökök, magasan képzett

műszaki szakemberek hiánya,
ezen a téren a kamara által
szervezett üzemlátogatások is
fontos lehetőséget kínálnak a
gimnáziumnak. A helyi gaz-
dasággal, vállalkozásokkal
való ismerkedés amiatt is fon-
tos lenne Szücsné dr. Harkó
Enikő szerint, mert jó lenne
elérni, hogy minél több helyi
fiatal térjen vissza tanulmá-
nyai után a városba.

Emellett még számos pon-
ton formálódik az együttmű-
ködés: iskolai közösségi szol-
gálat a kamarai programok
során, informatikai és más
jellegű, például motivációs
tréningek tartása. És a kamara
harmonizációs tevékenységé-
re is számítanak az eltérő
fenntartókhoz tartozó intéz-
mények között.

Szücsné dr. Harkó Enikő

A gondolatébresztő előadást Kőhalmi Kálmán pályaorientációs ta-
nácsadó tartotta a szakképzési klub rendezvényén

TÁJOLÓ NAPOT MINDEN ISKOLÁBA
Tavasszal egy előkészítő programot
követően tartotta meg a városi ka-
mara az első helyi Tájoló napot,
amely egy pályaorientációt segítő
program, és egy innovációtranszfer
útján kezdték meggyökereztetni
hazánkban a Bajorországban
hosszabb ideje alkalmazott megol-
dást. A program hazai terjesztése

mellé állt a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara is. Az egy osztály-
ban, hat témakörben, hat órában
gyakorlati és elméleti feladatokat
adó, számos kérdőívet (önértéke-
lés, külső értékelő) tartalmazó,
azokat összegző programot a ka-
mara minden helyi iskolába szeret-
né elvinni.


