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Projekt tartalmának bemutatása 

 

A Mezőkövesdi Tankerületi Központ pályázatot nyert az EFOP-3.2.5-17 „Pályaorientáció, kiemelten az 

MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” konstrukció keretében, az 

alábbi intézmények bevonásával: Bükkábrányi Arany János Általános Iskola, Mezőkövesdi Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mező 

Ferenc Tagiskolája, Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent Imre 

Tagiskolája, Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola, Szentistváni István Király Általános 

Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, Kesznyéteni 

Móra Ferenc Általános Iskola, Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola. 

A projekt időtartama: 2017.10.01- 2019.09.30. 

Célcsoport: a bevont intézmények tanulói, pedagógusai és közvetetten az érintett tanulók szülei. 

A fejlesztés indokoltsága: A köznevelési intézményekben megvalósuló pályaorientáció, életpálya 

tanácsadás során elengedhetetlen lépést tartani a változó világ szükségleteivel. A külső szakértők, 

szervezetek bevonása mellett, az iskolai belső tudásbázisa is fejlesztendő. A pedagógusok körében 

növelni szükséges a valódi pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakemberek 

számát. A pályaválasztással kapcsolatos döntésekben az intézményeknek segíteni kell a tanulókat, 

akik sok esetben valós információkkal sem a foglakozásokról sem a képzésekről nem rendelkeznek. 

Továbbá a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai (a továbbiakban MTMI) 

kompetenciákkal nem megfelelő szinten rendelkező munkaerő a gazdasági fejlődés egyik fő gátja lesz 

a jövőben Európa-szerte. Határozott lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az oktatásban 

nagyobb hangsúlyt kaphassanak a természettudományos témák, illetve a tanulók számára egyre 

népszerűbb legyen e tantárgyak tanulása ezen életpálya választása. Ezen hivatások felé az 

orientációt, az ehhez kapcsolódó tantárgyak megszerettetését már kisiskolás korban célszerű 

elkezdeni, hogy a gyerekek már a legfogékonyabb korban megszeressék az MTMI tárgyakat. A 

fiatalokhoz közel álló, digitális, interaktív eszközök használata mellett fontos javítani a diákok MTMI 

tantárgyakhoz fűződő viszonyát. Ezek együttesen segíthetik az e tantárgyakra épülő életpályák 

vonzerejének növelését. 



 
 
 
 
 
A fejlesztés célja: A fejlesztés fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési 

intézményrendszerben, különös tekintettel az MTMI pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz 

kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. 

A fejlesztés részcéljai: 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. A 

tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek 

népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében. A pedagógusok és a 

pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú 

felkészültségének támogatása. 

A projekt keretében pályaválasztási rendezvények, nyílt napok látogatása, MTMI szakkörök, valamint 

pedagógus továbbképzés kerül megvalósításra. 

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

Társfinanszírozásával, Emberi Erőforrás Operatív Program keretén belül valósul meg. 

 

 


