Beszámoló
Pályázat azonosítója: NTP-MTTD-15-0065
Pályázat címe: A matematika, a természettudományos, a technikai, a digitális, valamint a
szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Középiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma, a Nemzeti Tehetségprogramban, az Emberi Erőforrások minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben című pályázati kiíráson a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény „Válasszunk szakmát” című pályázata 1 500 000 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat megvalósítására a Csongrád és Térsége
Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolájában került sor, ahol szerdánként egy-egy
szakmával ismerkedtek meg a tanulók.
A pályázat célja, hogy a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciákat erősítse, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtson. Ez azonban csak úgy érhető el, ha megismertetjük a tanulókkal a szakmát. Ezt pedig az általános iskolában kell elkezdeni. Cél volt az is, hogy elősegítse az általános iskolák 7-8. osztályos tanulóinak megalapozott pályaválasztási döntését,
amely után nagyobb eséllyel találják meg az érdeklődésükhöz és képességeikhez, valamint a
gazdaság igényeihez illeszkedő szakmát-munkát, és válnak sikeres munkavállalókká a munkaerőpiacon.
Ezért „kivittük” az iskolába a szakmákat, ahol testközelből láthatták, kipróbálhatták a szakmákhoz tartozó szerszámokat, eszközöket.

Nagyon fontos, hogy a munka és a pálya világáról megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek, jól
ismerjék a pálya, a munka és a szakma emberekkel szemben támasztott követelményeit. Elengedhetetlen az is, hogy a tanulók pozitív magatartással, a kézügyesség kreatív felhasználásával és az emberi kapcsolatok fontosságának felismerésével válasszák ki a számukra megfelelő
pályaterületet. Tudjanak tervezni és dönteni életpályájukkal kapcsolatban.
A program legnagyobb pozitívuma véleményem szerint abban volt, hogy a gyerekek a foglalkozásokon nem csak alkalmaztak, alkalmazkodtak, hanem létrehoztak, alkottak, tevékenykedtek, nem megtanultak, hanem rátaláltak vagy kitaláltak.
A foglalkozások nagyon jó hangulatban teltek. A tanulói ötletek meghallgatásra, kivitelezésre
kerültek.
Az ügyességüket sok szép elkészült tárgy bizonyítja: ház, madáretető, madárodú, telefontartó,
textil tulipán, hímzés, színpaletta, ékszerdoboz…
Lehetőséget biztosítottunk a tanulóknak, hogy ellátogathassanak iskolánkba, és a tanműhelyben is tevékenykedhessenek az igazi „nagy” szerszámokkal, eszközökkel.
A program része volt, egy üzemlátogatás is. A választás a csongrádi Roba-Tisza Kft-re esett.
A gyárban gyermekbútorokat készítenek. Itt egy gyártási folyamatot tudtunk végigkövetni a
faanyag beszállítástól a szabáson keresztül a késztermék elkészültéig.
És végül, egy kiállítást szerveztünk, ahol bemutatásra kerültek az elkészített tárgyak. A tanulók büszkén mutatták meg alkotásaikat és meséltek élményeikről. A megnyitó sikeres volt,
sok érdeklődő volt jelen. A többi csongrádi általános iskola is képviseltette magát.
Több ilyen, és ehhez hasonló programra, rendezvényre van szükség. Ahhoz, hogy egy pályakezdő fiatal megtalálja a helyét ma Magyarországon, és a leendő családjának stabil körülményeket tudjon biztosítani, ahhoz jó szakmát kell választani. Ezért minden ilyen alkalom, amikor lehetőség van arra, hogy egy-egy szakmát a hétköznapi szintnél mélyebben megismerjen
valaki, érdemes és szükséges is kihasználni.
A program segítségével felgyújtottuk a gyermekekben a veleszületett szikrát, hiszen a velük
született értékes tehetség kárba vész, ha nem építünk rá, ha nem aknázzuk ki szakszerű oktatással.

