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„Pályakör” online pályaválasztási vetélkedő

A kistérségi Gyerekesély projekt során 
4 éven keresztül a reális önértékelés ki-
alakításhoz szeretnénk a 12-18 éves kor-
osztálynak segítséget nyújtani alternatív 
osztályfőnöki órákon és pályaorientációs 
vetélkedőkön keresztül, hogy szakma-
ismereti és munkaerő-piaci ismereteket 
nyújtsunk, és egyben motiváljuk a gye-
rekeket. 

A verseny célja: a pályaérettség segítése, 
a pályaválasztási döntés iránti felelős-
ségtudat erősítése és az életpálya-építé-
séhez elengedhetetlen online informáci-
ók felhasználásának megismertetése. A 
Pályaismeretet segítő, információkban 
bővelkedő online versenyre – a Sarkadi 
kistérségben tanuló 7-8. évfolyamos és 9 
-14. évfolyamos  tanulók nevezhettek elő-
zetesen elvégzett regisztrációval, élő ema-
il cím megadásával. 

A Sarkad és környéke Többcélú Kistérsé-
gi Társulás EFOP-1.4.2-16-2016-00008 
azonosítószámú „Gyerekesély program a 
Sarkadi kistérségben” című projektje kere-
tében került megszervezésre a 2018-as év-
hez hasonlóan, 2019-ben is a „PályaKÖR” 
című online pályaválasztási vetélkedő. 
A gyermekek a vetélkedőn és az azt 
megelőző iskolai felkészítőn vehettek 
részt a Sarkadi Kistérségből. Az on-
line vetélkedő az általános iskoláso-
kat és középiskolásokat volt hivatott 
segíteni a pályaismeretben és ezzel 
kapcsolatos információk bővítésében.

A program hátterében azok a társadal-
mi mutatók állnak, miszerint magas 
azoknak az aránya a térségben, akik is-
kolai tanulmányaikat félbehagyva nem 
szereznek végzettséget. A 16 éves tan-
kötelezettség bevezetése az alacsony 
státuszú lakosság körében fokozott ve-
szélyeket rejt, a családi mintából kö-
vetkezően mielőbb jövedelemszerzésre 
törekszenek a veszélyeztetett fiatalok. 
Erre utal, hogy a közmunkaprogramban 
nő a 25 év alattiak száma(2015.: 366 fő, 
2014.: 263 fő, 2013.: 168 fő), és hogy az 
álláskeresők közül a 8.osztályt vagy annál 
kevesebbet végzettek száma 2014-ben 767 
fő volt. A 2014/2015-ös tanévben 224 8. 
évfolyamos közül 207-en tanultak tovább. 
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A vetélkedőt előzetes pályaorientációval kapcsolatos felkészí-
tés előzte meg pedagógusok, gyermekek számára egyaránt:

A vetélkedő témái:
• pályaismeret                                
• online információs lehetőségek ismerete
• duális képzés                        
• életpálya-építés

A pályaorientációs verseny a digitális kompetencia fejlesz-
tés mellett a későbbi döntés előkészítését is szolgálta, mert 
a honlapon olvasható előzetes információk, a próbateszt és 
a verseny kérdéssora hasznos információkat tartalmazott.
A pedagógusok segítő együttműködésével a javasolt szakirodalom, a felke-
resett honlapok feldolgozása során hasznos ismereteket kaptak középis-
kola, első szakma vagy éppen felnőttkori tanulás témájában, illetve a szak-
macsoportok és a szakmák bemutatásáról, képzésekről is olvashattak.

Végül 222 tanuló regisztrált az online versenyfe-
lületen, és 222 fő fejezte be sikeresen a versenyt!

Örömmel foglalhatjuk össze, hogy a diákok nagy lelke-
sedéssel kapcsolódtak be a pályaorientációs foglalkozá-
sokba, a verseny változatos feladatainak megoldásába.

Köszönet illeti a kistérségi iskolák pályázatban résztvevő pedagógusa-
it a pályaválasztási koordináló munkájukért, hiszen osztályfőnöki órák 
keretében a tanulókkal önismereti tesztet töltettek ki, ismertették a ver-
senyfelhívást, támogatták a regisztrációt és segítették a felkészülést.
Köszönet illeti az érdeklődő, motivált diákokat, akik e-mail címet készí-
tettek, honlapokat böngésztek és sikeresen megoldották a feladatokat.

„Pályakör” online pályaválasztási vetélkedő
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Fotók
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