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„Segítünk dönteni”

A továbbtanulást, az iskolaválasztást előkészítő, segítő tevékenységek, pályaorientációs munka az intézményünkben - projekt

Készítették:

ÁMK Általános Iskola osztályfőnöki munkaközösségének tagjai
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A pályaorientációs munka szerepe:
1.

Támogatja a pályaválasztási érettség kialakulását.

2.

Képességeket fejleszt.

3.

Ismereteket bővít. Segíti a tanuló és a szülő sikeres döntését.

Különösen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink megalapozott iskolaválasztását szeretnénk támogatni. A megfelelő készségek kialakításával, a szükséges ismeretek nyújtásával biztosítani annak a lehetőségét, hogy tanulóink ne
kényszerüljenek újabb, idő előtti intézménymódosításokra, sikeresen helytálljanak
a középiskolában is.

A sikeres pályaválasztás jellemzői:
1. Lehetővé teszi az egyén önmegvalósítását.
2. A társadalomnak is hasznos szakmaválasztáshoz segítséget nyújt.

A pályaválasztási tevékenységünk fő célkitűzései:
1. Megalapozott iskolaválasztással csökkenteni a kényszerű, idő előtti intézményváltást.
2. Csökkenteni a középiskolákban az évismétlő, kudarcos tanulóink számát.

A pályaorientációs munka résztvevői:
 igazgató
 osztályfőnökök
 osztálytanítók
 szaktanárok
 iskolaorvos
 iskolai védőnő
 szülők
 tanulók
 helyi üzemek vezetői
 a pályaválasztási intézet munkatársai
 középiskolák pályaválasztási felelősei
A pályaorientációs munka kulcsembere az osztályfőnök. Ő a közvetlen kapcsolattartó a szülőkkel, a tanulókkal valamint a többi pályaválasztáshoz kapcsolódó szereplővel. Ő közvetíti az információkat, a törekvéseket. Tervez, irányít, koordinál.
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A megvalósítás helyszínei:
















tanórák 1.-8. osztályokban
osztályfőnöki órák 5.-8. osztályokban
tanórán kívüli tevékenység 1.-8.-ig
szabadidős tevékenységek 1.-8.-ig
iskolai, iskolán kívüli rendezvények, üzemlátogatások a 7.-8. osztályosoknak

információs értekezletek a 7.-8.-os osztályfőnökök részvételével
nevelőtestületi megbeszélések a szaktanárok, osztályfőnökök számára
szülői értekezletek, tájékoztató fórumok a 7. és a 8. osztályos tanulók szüleinek
családlátogatások 1. az 5. és a 8. osztály első félévében
együttműködés a pályaválasztási intézettel: érdeklődési- és képességi
tesztek elkészíttetése, értékeltetése a 7. és a 8. osztályosoknak
egyéni beszélgetések az érintett tanulókkal
nyílt középiskolai napok, a pályaválasztási börze megtekintése a 7. és a
8. osztályosokkal.

Részcéljaink a pályaorientációban:




- A reális önismeret képességének fejlesztése az 1.-8. osztályokban.
- Az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése 1.-8. osztályokban
- Az aktuális érdeklődésnek megfelelő szakmák, hiányszakmák, iskolatípusok megismertetése 7. -8. osztályokban.

Az érintett művelődési terület, a fejlesztendő készségek:



Az iskolarendszerünk fölépítése, különös tekintettel a középiskolák kínálta sokszínűségre, a hiányszakmák megismertetésére.
A képességek közül a pályaválasztáshoz szorosan kapcsolódókat is törekszünk jó szintre fejleszteni: a reális önismeretet, az önértékelés képességét, az önbizalmat erősíteni, a különböző társas képességeket, a kommunikációs készséget fejleszteni, az önálló ismeretszerzés képességét
kialakítani 8. osztály év végéig.

A téma feldolgozásának, az ismeretbővítés- és a készségfejlesztés színterei, tematikája osztályfőnöki és tantárgyi órákon
Az elsőtől a negyedik osztályokig bezáróan sajnos külön osztályfőnöki órákkal
nem rendelkeznek az osztálytanítók, de a délelőttöket együtt tölthetik az osztályukkal, s a különféle tantárgyi órák tematikája bőven nyújt lehetőséget az önisme3

ret, a reális önértékelés, a társas, szociális, kommunikatív készségek fejlesztésére, gyakorlására. A frissen elsajátított differenciált és kooperatív tanulásszervezési
technikák, módszerek, játékok alkalmazása is remekül segíti a fentiek fejlesztését.
A felső tagozatos szaktárgyi órák is kell, hogy fejlesszék a fent felsorolt, nélkülözhetetlen képességeket. Ezeken kívül azonban az osztályfőnököknek módjuk van
5-8. osztályokban külön figyelmet fordítani ezek gyakorlására, megerősítésére.
5. osztályban szerepel a tematikában:
 Az eredményes tanulás módszertana.
 Az önismeret, az öntudat, az önbizalom fogalma, fejlesztése.
 Az osztálytársak közti bizalom, a támogató légkör erősítése.
6. osztályban:




7. osztályban:










A problémamegoldás, a tanulási szokások, az emlékezet fejlesztése.
Örökletes adottságok, a képességek, a tehetség fogalma.
Jó és rossz tanulási szokások.
A döntéssel járó felelősség, a lehetséges következmények.
A tolerancia.
A tanulás szerepe életünkben.
Hobbik, hobbiból életpálya.
Példaképek.
Képesség és teljesítmény összefüggése.
Az önismeret testi, lelki, szociális és szellemi szempontjai.
Pályaválasztási alapfogalmak: pálya, szakma, foglalkozás, hivatás, beosztás, munkakör, képesítés, képzettség.
Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban.
A képességek fő jellemzői. A képességek és a pályák kapcsolata.
Pályaalkalmasság.

8. osztályban:












Önnevelés, önmegfigyelés, önismeret kapcsolata, összefüggései.
Önfegyelem, akaraterő, felelősség önmagunkért és másokért.
Különbözőségek és hasonlóságok. A másik egyediségének,
másságának elismerése, tisztelete.
A legfontosabbnak tartott értékek. Választás és döntés.
Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, foglalkozások.
Pályaalkalmasság, továbbtanulási esélyek, lehetőségek. A pályaválasztás dokumentumai, határidők, egyéb fontos információk.
Érdeklődés, érzelmi motiváció a pályaválasztásban.
Képességek, lehetőségek, munkahelyek, munkanélküliség, hiányszakmák.
A munkanélküliség állapota, folyamata, átképzések.
A munkahelyi ártalmak és a stressz.
Célkitűzések, tervezés, megvalósítás.
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A tantárgyi órák pályaválasztást segítő lehetőségei:
A különféle tantárgyi órák tematikája bőven nyújt lehetőséget az önismeret, a reális önértékelés, a társas, szociális, a kommunikatív és az önálló ismeretszerzéshez kapcsolódó készségek gyakorlására, fejlesztésére. A frissen elsajátított differenciált és kooperatív tanulásszervezési technikák, módszerek, játékok alkalmazása is remekül segíti a fentiek fejlesztését.
Környezet-, biológia- földrajzórákon:






Az iparhoz,
a mezőgazdasághoz,
a kultúrához,
az egészséghez,
a szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmák, foglalkozások, helyi és társadalmi lehetőségek, szükségletek megismertetése.

Magyar-, történelem-, honismeretórákon:





A hagyományokhoz,
a népművészethez kapcsolódó foglalkozások megismertetése.
A lakóhelyünkhöz kötődő foglalkozások feltérképezése.
Az irodalmi és történelmi hőseink példaképteremtő ereje.

Matematika-, fizika-, kémia-, technikaórákon:






Pontosság
Fegyelmezettségmunka-és balesetvédelmi ismeretek
Kézügyesség
Kreativitás
Eszközhasználat gyakorlása.

Testnevelés-, rajz-, énekórákon:








Erőnlét
Állóképesség
Ritmusérzék
Együttműködés
Esztétikai érzék
Igényesség
Tolerancia fejlesztése.

Informatika-és könyvtárismereti órákon:





Önálló ismeretbővítés
Ismeretszerzés
Tájékozódás
Önművelés színterei.
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Tanórákon kívüli fórumok, lehetőségek
Kiváló színterei lehetnek az önismeret fejlesztésének, a képességek feltérképezésének, fejlesztésének, az érdeklődés felkeltésének a szabadidőben szervezett
napközis, szakköri, fakultációs, sport vagy egyéb iskolai vagy iskolán kívüli foglalkozások. Akár egy életre szóló kötődés is kialakulhat a diákban, ha sikerül olyan
kínálatot nyújtanunk neki, amely elkötelezi őt valamilyen pálya irányába. Iskolánk
aktuális kínálata: napközis játszóházak, kézműves foglalkozások, amelyeken az
érdeklődő hazajárósok is részt vehetnek. Sportfoglalkozások, számítástechnika-,
és angolfakultációk, néptánc szakkör, énekkar, színjátszó szakkör, művészeti és
tantárgyi házi és országos levelezős versenyek, a diákönkormányzatban végzett
szervezési, irányítási feladatok mind-mind lehetőséget biztosítanak képességeik
megismerésére, kipróbálására, fejlesztésére, érdeklődés kialakítására.
A tanulókkal folytatott egyéni beszélgetések, családlátogatások 5. és 8. osztályok első fél-évében ( szükség szerint bármely előre egyeztetett időpontban) , nyílt
középiskolai napok, helyi üzemek, a pályaválasztási börze megtekintése is segíti a
diákot az iskola, később pedig a pályaválasztásban. Kétévente kérjük a pályaválasztási intézet segítségét. Ők érdeklődési- és különböző képességmérő teszteket
töltetnek ki a 7. és a 8.-os gyerekeinkkel, s azokat közös beszélgetés alkalmával
értékelik is. A szülők számára külsős előadóval szervezünk, az iskolaválasztást
segítő: fórumokat, rendkívüli szülői értekezleteket. . Ezeken a hetedikes és a nyolcadikos tanulóink szülei vesznek részt.
Rendszeres kapcsolatban vagyunk a Rózsa Kollégiummal, amely befogadta a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Kollégiumi Programját, ahova e tanévben négy tanulónk nyert felvételt. Közülük kettő halmozottan hátrányos, a másik kettő pedig hátrányos helyzetű gyermek. Folyamatosan követni fogjuk ottani munkájukat, s amiben tudjuk, támogatjuk őket továbbra is, ha azt igényelni fogják.
A pályaválasztással kapcsolatos információs értekezletekre az éppen aktuális
nyolcadikos osztályfőnökök járnak el, mivel nincs pályaválasztási felelősünk.

Értékelés, visszajelzés:
Együttműködési megállapodások segítik a pályaorientációs munkánkat:
 Az I. István Szakképző Iskolával Paks-Biritó
 A Csapó Dániel Középiskolával Szekszárd-Palánk
 Az I. Béla Gimnáziummal Szekszárd
 A Kolping Szakmunkásképző Intézettel Szekszárd
 Az ÁMK általános Iskola szülői munkaközösségével Tengelic
 A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsággal
Szekszárd
 ÁMK Pedagógiai Intézettel Szekszárd
 A Sió-Sárvíz Menti Gyermekjóléti Társulás Gyermekjóléti Szolgálattal Tengelic
 A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal Tengelic
„Levelezős” kapcsolatban állunk azokkal a középiskolákkal, ahova felvételt
nyertek tanulóink. Évente saját készítésű kérdőíves visszajelzést kérünk tőlük volt
tanítványaink erősségeiről, gyengeségeiről, eredményeikről, szociális, társas viselkedéséről. Ezek az információk segítik az egyre tudatosabb, sikeresebb oktató-nevelő munkánkat. Sajnos nem minden megkérdezett intézménytől kapunk választ.
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Személyiségi jogokra, postaköltségre hivatkoznak, de előfordul olyan is, hogy
„csak úgy”, indoklás nélkül marad el a tájékoztatás.(Akikkel van együttműködési
megállapodásunk, velük működik a visszajelzés.) Így aztán nem teljes körű a
visszajelzés, hanem esetleges. Mégis némi támpontot ad a további munkánkhoz.
A megalapozott munkánkat bizonyítják a sikeres felvételik, a megmaradás a
középiskolai osztályokban, a tanulói és a szülői elégedettség, amit kétévente mérünk.

Módszertani ajánlás
A hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű és a tehetséges tanulók fejlesztése is nagyszerűen, eredményesen megvalósítható a differenciált és a kooperatív
tanulásszervezéssel. Következetesen, tudatosan, rendszeresen alkalmazandók a
különféle módszertani játékok, amelyek az önismeretet, az együttműködést, az
egymás iránti bizalmat, az egyéni felelősségtudatot, felelősségvállalást, a társasés a kommunikatív-készségeket fejlesztik, az önbizalmat erősítik, fejlesztik az
önálló ismeretszerzéshez szükséges készségeket is. Mindezek ugyanis elengedhetetlenül szükségesek a sikeres iskola- és pályaválasztáshoz. Az intézményi
gyakorlatunkban meglevők:
 Szakmaismertetések: faliújságok, plakátok készítése.
 Szórólapok, középiskolák kiadványai.
 Pályaválasztási börzék egyéni és csoportos látogatása.
 Média.
 Középiskolai előkészítők helyben (ingyenesen) és a középiskolákban.
 Nyílt tanítási napok a középiskolákban, ezek közös vagy egyéni látogatása.
 Szülői értekezletek, egyéni beszélgetések
 A jelentkezési lapok kitöltéséhez segítségadás (az osztályfőnök gyakorlatilag kitölti, a szülő dolga az aláírás marad).
 Családlátogatások.
 Üzemlátogatások.
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Várható eredmény



Megalapozott iskolaválasztás.
A választott középiskola sikeres befejezése.

A fent részletezett, több tanévet, illetve az általános iskola nyolc osztályát átölelő
tevékenységekhez kötődő következetes, tudatos munka gyümölcseként tanulóink
sikeresen esnek át az iskolaválasztás nem is olyan egyszerű feladatán, sikeres
felvételiket tesznek a választott középiskolákban. A nyolc év alatt megszilárdított
készségeik pedig hozzásegítik őket ahhoz, hogy a választott középiskolában
eredményesen fejezzék be a négy vagy öt évfolyamot, s ne kényszerüljenek idő
előtti intézményváltásra.
Visszajelzés: Kétévente kérdőívekkel mérjük a tanulói és a szülői elégedettséget
is. Ezeken a kérdőíveken konkrétan rákérdezünk a pályaválasztási munkánkkal
kapcsolatos véleményükre, elégedettségükre is. Így dokumentálhatóan egyértelmű visszajelzéseket kapunk, ami segít a további célkitűzések meghatározásában.
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