
Miénk a pálya 

 

2019. november 10-én rendeztük meg diákjaink számára a pályaorientációs napot. 

Iskolánk tanárai már az előkészítés során megegyeztek abban, hogy a nagy jelentőséggel bíró 

téma ellenére is megpróbálunk változatos, élményszerű programot összeállítani, melyből 

tanulóink úgy sajátítanak el ismereteket, hogy szinte észre sem veszik. Öt-öt állomást 

terveztünk az 5-6. évfolyam és a 7-8. évfolyam számára. 

Milyen tartalommal töltöttük meg? 

A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében két vendégünk – egyikük látássérült - 

tartott érzékenyítő előadást a megváltozott munkaképességű emberek pályaválasztásáról, 

életéről. Kiderült, hogy látássérült vendégünk Guinness rekordot állított abban, hogy körbe 

motorozta a Hungaroringet, ezzel is bizonyítva, hogy egy látásában károsult ember is sok 

mindenre lehet képes, ha igazán akarja. 

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke megható filmekkel szemléltette az 

egészségügyi pálya szépségeit, de kitért a pályaalkalmassági követelményekre is, és teret adott 

a tanulói kérdéseknek is. 

A szülők nyomában… c. állomásra tanítványaink szüleit hívtuk meg azzal a céllal, hogy 

munkájukról, szakmájukról, pályájukról beszéljenek. Örömmel mondhatom el, hogy olyan 

szülőket sikerült megnyerni az ügynek, akik valóban munkájukat szerető, arról érdekesen 

beszélni tudó emberek. Így nagy figyelem és érdeklődés követte beszámolóikat.  

A pályaorientációs kvízjáték minden gyerekből nagy lelkesedét váltott ki, hiszen csoportokban, 

tableten adhatták meg a kvízkérdésekre a választ, az eredmény pedig azonnal látható volt. Nem 

mellesleg fontos információk birtokába is jutottak a diákok a pályaválasztás kérdésköréből. 

A pályaválasztás jegyében röplabdázó csapatok csak bizonyos szakmákat végző emberek 

mozgását követve üthették meg a labdát, pl. a villanyszerelők a fejük fölött, a kőművesek alulról 

stb. Így már nem is olyan könnyű pontot szerezni, de testmozgásnak kiváló volt! 

Végül Az Amerikából jöttem… c. állomáson a hagyományos játék kicsit továbbfejlesztett 

változatát játszották a gyerekek, de rajzoltak is, mégpedig az általuk legkeresettebbnek vélt 

foglalkozásokat, melyekről gondolatokat is cseréltek. 

A kollégákkal, a gyerekekkel és a külsős résztvevőkkel folytatott beszélgetések alapján úgy 

gondolom, a program nagyszerűen sikerült. S így lett valóban „Miénk a pálya!” ezen a napon. 
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