Pályaválasztási előkészületek a 2015/16-os tanévben

Diákjaink a tanév elejétől rendszeres tájékoztatást és biztatást kapnak a
továbbtanuláshoz az osztályfőnöki órákon. Az iskola folyosóján található faliújságon
nyomtatott formában tájékozódhatnak a témában, de az iskolába látogató felnőtteket is
informáljuk a továbbtanulás menetéről, aktuális feladatairól. A szülőkkel az osztály
csoportoldalán tartjuk a kapcsolatot, és minden aktuális tudnivalót elküldünk a diákoknak. Így
a szülők, de a diákok is folyamatosan friss információhoz jutnak, és bármikor
visszakereshetik azokat. A továbbtanulás adminisztrációs terheit iskolánk minden évben
leveszi a szülők válláról. A gyerekek nehezen döntenek, és mi, osztályfőnökök számos
tevékenységgel, programmal segítjük a tájékozódást, a felelős döntés meghozatalát.
Az idei tanévben 2015. szeptember 7-én a 8.b osztály diákjai üzemlátogatáson jártak a
taksonyi KUKA Robotics cégnél, mely vezető szerepet tölt be a robottechnikában. A cég
képviselői tudatosították diákjainkban a német és angol nyelv fontosságát, a precíz
munkavégzés szükségességét.
2015 októberében iskolapszichológusunk az osztályfőnöki órák keretén belül
mérőlapokat töltetett ki a tanulókkal, amelynek segítségével a tanulók a kiértékelés után
egyéni tájékoztatást kaptak a nekik megfelelő szakmákról, területekről. Minden tanuló nagyon
várta a visszajelzést. Ez is segített az elindulásban, a megfelelő középiskola kiválasztásában.
2015. október 6-án továbbtanulási fórum volt a József Attila Művelődési Házban. Itt a
térség olyan középiskolái képviseltették magukat, ahova diákjaink évről évre jelentkeznek. Az
iskolaigazgatók, illetve az iskolákat képviselő tanárok szóltak az elvárásokról, az adott
intézmény megközelíthetőségéről; elmondták, miért jó hozzájuk járni. Tájékoztatást
nyújtottak arról, milyen erősségei és szolgáltatásai vannak az adott középiskolának. Lehetett
személyesen kérdezni és szórólapokat begyűjteni az iskolákról.
2015. október 14-én a „Szakmák napja” elnevezésű pályaválasztást segítő kistérségi
rendezvényen vettünk részt a Bocskai István Református Szakközépiskolában Halásztelken.
Itt 30 hunyadis diák ismerhette meg az előzetesen kiválasztott szakmákat gyakorlati
szakoktatók segítségével. Mesterek és tanítványaik mutatták be a szakmát, és igyekeztek
kedvet csinálni azokhoz. Az adott foglalkozás egy-egy látványos elemét ki is lehetett
próbálni, így megismerték az asztalos, a kőműves, az ipari gépész, az ipari forgácsoló / CADCAM informatikus, az elektronikai műszerész, a szociális gondozó és ápoló, a villanyszerelő,
a női szabó, a kozmetikus, a fodrász, a szakács, a cukrász, az idegenvezető / utazásszervező,

az infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető, a fogtechnikus, a számítógép-karbantartó,
a virágkötő feladatait.
Október végétől elindultak az iskolalátogatások, a nyílt órák és nyílt napok
megtekintése.
2015. november 3-án a 8.c és 8.b osztály közös kirándulást tett Kecskemétre a híres
rajzfilmstúdióba, ahol bemutatták nekik a filmkészítés múltját, jelenét és jövőjét, majd a
Mercedes-gyárba látogattunk el. A tanulók mindkét helyen megismerkedhettek a különböző
munkafolyamatokkal.
A diákoknak november végéig kellett jelentkezniük a központi felvételi vizsgára,
melyet a legtöbben itt Dunaharasztin írtak meg.
Mint már több éve, iskolánk 2015. november 19-én is megrendezte volt diákjaink
visszahívásával a diáktalálkozót, amin az ide járt diákok tájékoztatták a 7-8. osztályos
tanulókat az elvárásokról és a jelenlegi iskoláik nyújtotta lehetőségekről. A feltett kérdésekre
is készségesen válaszolnak.

November 23-án a 8.c-s diákok szülei a továbbtanulás menetrendjével és a
tájékozódáshoz nélkülözhetetlen elektronikus formákkal ismerkedtek.
A tanulók az egész tanév során ingyenes felvételi előkészítőkön vehettek részt
iskolánkban magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyból, heti egy tanóra
keretén belül. A foglalkozásoknak nagy volt a látogatottsága.
December 7-én a 8.a osztály ellátogatott a „Bűvösvölgy” médiaközpontba, ahol
interaktív módon próbálhattak ki különböző médiaszakmai tevékenységeket, mint például az
újságírás, a színészet vagy a rádiós műsorvezetés.
2016. január 29-én a 8.c osztály tanulói a Soós István Borászati Szakképző Intézetben
kaptak tájékoztatást, és végigjárhatták a tanműhelyt is, ami Szigethalmon van.
Január 16-án írták az országos központi felvételit – ennek az eredménye alapján hívják
be a továbbtanulókat a szóbeli meghallgatásra. Fontos még a félévi bizonyítvány is, hiszen
részben az 5-6-7. osztályok év végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján értékelik,
pontozzák a középiskolák a tanulókat. Vannak iskolák, ahol nincs szóbeli meghallgatás, csak
az év végi jegyek számítanak és a központi felvételi eredménye. Tehát a tét nagy.

Február 16-ig kellett elküldeni a felvételi lapokat a középiskoláknak és a központi
felvételi irodába, Győrbe, ami nagy munkát adott az osztályfőnököknek is.
Februárban elkezdődtek a szóbeli meghallgatások és az alkalmassági vizsgák.
Tanulóink vegyes érzelmekkel és sikerekkel szembesültek az eredményeikkel. A
középiskolák felállítják a hozzájuk jelentkező tanulók sorrendjét a felvételi eredmények
tükrében. Kiteszik a honlapjukra a sorrendet, amit a tanulók nagy érdeklődéssel és
izgalommal figyelnek, latolgatva a felvételi esélyeket. Ez a sorrend azonban még csak
tájékoztató jellegű.
Márciustól ismét a tanulásé a főszerep és a várakozásé, hiszen április végére derül ki
hivatalosan és biztosan, ki hova jutott be. Március 16-17-én még lehet módosítani a megjelölt
iskolák sorrendjén. A második félévi eredmények is fontosak, hiszen a tanuló majd az év végi
bizonyítványát viszi a júniusi beiratkozáskor. Arra kell törekednie mindenkinek, hogy az év
végi bizonyítványa sem okozzon csalódást majdani iskolájának.
8. osztályban a teljes tanévet végigkísérik a pályaválasztási előkészületek. Látható,
hogy ez egy folyamatos munka és felkészülés a tanuló és a szülő számára, az
osztályfőnököknek pedig egész éves szervezést és tanítási időn túli megvalósítást jelent.
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