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EFOP-3.2.5-17-2017-00028  

Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Soproni Tankerületi 

Központ intézményeiben 

 

Kedvezményezett: Soproni Tankerületi Központ 

Projekt címe: Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák 
fejlesztése a Soproni Tankerületi Központ intézményeiben 

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00028 

A támogatás összege: 69.985.928 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt megvalósítás ideje: 2017.10.01. – 2020.04.30. 

 

Projekt célja:  

A projekt átfogó célja, hogy csökkentse a hamis elvárásokon vagy elégtelen információn alapuló rossz 

pályaválasztások számát, és az emiatt végül iskolát, vagy az iskolai végzettség megszerzése után a 

szakmát elhagyók számát.  

A projekt tartalmi elemei:  

1. Pályaorientáció erősítése a Soproni Tankerületi Központ intézményeiben a matematikai, 

természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz 

kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.  

2. Átfogó pályaorientációs támogató rendszer alapjainak megteremtése a Soproni Tankerületi 

Központ többségi intézményeiben, mely a tanulók, a pedagógusok és a szülők együttes 

szemléletformálásán, pályaorientációs ismereteik fejlesztésén, és a szakmák gyakorlatközeli 

megismerésén alapul.  

3. A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel 

megalapozásához járul hozzá a projekt a tanulók pályaorientációs kompetenciáinak fejlesztésével 

kiemelve az MTMI kompetenciákat, ezáltal növelve a köznevelés eredményességét.  

4. A projektben figyelmet fordítunk a hátránykompenzációra, a hátrányos helyzetű családból 

származó gyermekek és lányok MTMI pályaorientációjára. Célunk továbbá a pedagógusok 

pályaorientációs célú felkészültségének növelése.  

5. Gyakorlatorientált oktatás megvalósítása, amit MTMI munkahelyek, vállalkozások bemutatásán, 

látogatásán keresztül kívánunk megvalósítani.  

6. Az oktatási rendszeren belüli, illetve az oktatásból a munka világába való átmenet megkönnyítése 

az MTMI pályaorientációs tevékenységek megvalósításával.  

7. Hozzásegíteni a fiatalokat ahhoz, hogy ambíciójuknak, személyes érdeklődési körüknek és 

tehetségüknek megfelelően válasszanak szakmát, életpálya 

építési kompetenciájuk fejlődjön 

8. A pedagógusok körében pályaismereti és önismereti 

segítséget nyújtani képes pedagógusok száma emelkedjen a 

Soproni Tankerületben, akik egységes pedagógiai módszertant 

sajátítsanak el a pályaorientáció tekintetében. 
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9. A pályaválasztási döntések meghozatalában a pedagógusok, szülők együttműködésének 

motiválása, ehhez a pedagógusoknak módszertan biztosítása, amely illeszkedik a projektben feltárt 

szülői attitűdökhöz.  

10. A mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya megismertetése, a tanulók motiválása 

az ahhoz kapcsolódó tárgyak elsajátítására már kisiskolás kortól.  

11. MTMI kompetenciákra épülő szakmák megismertetése.  

A projektben iskolai pedagógiai folyamatba ágyazott, tanórán és tanórán kívüli, a tanév során 

megvalósított általános pályaorientációs tevékenységek és ismeretterjesztés zajlik köznevelési keretek 

között felsőtagozatos és gimnazista osztályokban szakmai terv szerint. 

Projekt célcsoportja  

Célcsoport a Soproni Tankerület tanulói, pedagógusai és a szülők. A Tankerületben a tanulói létszám 

2015/2016 tanév adatai szerint 8.859 fő. A projektben biztosítjuk valamennyi soproni tankerületi diák 

számára a programokon való részvétel lehetőségét. Valamennyi iskola igazgatója, érintett pedagógusai 

meghívásra kerülnek.  

 

A fejlesztés az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul 

meg.  

 

További információ: 
Soproni Tankerületi Központ 
Email: sopron@kk.gov.hu 


