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A Kisvárdai Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Programon belül a „Pályaorientációs tevékenység Kisvárdán és vonzáskörzetében „című projekt
megvalósítására. A projekt célja a pályaorientáció, kiemelten a matematikai, a
természettudományos, a műszaki és az informatikai kompetenciák fejlesztésére.
A fejlesztés fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös
tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának
népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. További cél a tanulók, a szülők és
a pedagógusok pályaválasztással, pályaorientációval kapcsolatos ismereteinek a növelése.
A projekt céljai
A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az
ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének,
hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében. (részvétel a pályaválasztási
eseményekben; pályaválasztással/pályaorientációval kapcsolatos rendezvény, amely szülői
szemszögből kerül megvilágításba);
A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI (matematikai,
természettudományos,műszaki és informatikai) területek népszerűségének növelésére a köznevelés
intézményrendszerében(vetélkedők, versenyek, szakkörök; részvétel a középiskolák pályaorientációs
napján; középiskolás tanulók részvétele a felsőoktatás pályaválasztási programjaiban; felsőoktatásban
működő laborok meglátogatása);
A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek
pályaorientációs célú felkészültségének támogatása (pedagógus-képzések, tapasztalatcserék; a
pedagógusok motivációs tevékenységét segítő taneszközök beszerzése).
A fejlesztés eredményei jó alapokat nyújthatnak a programban részt vevő tanulók számára a tudatos
felnőttkori életpálya-építéshez és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvételhez.
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