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Önök küldték

Változatok pályaorientációs napra
Szöveg: Dr. Gargya Péterné, intézményvezető-helyettes, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium intézményve-
zető-helyetteseként a feladatkörömbe tartozik a diákok 
pályaorientációjának segítése is. Ez évekig az alábbi-
akat jelentette: osztályfőnöki órákra szervezett külső 
előadók koordinálása, önismereti szakkör vezetése, 
osztályfőnöki órák keretében közreműködésemmel 
felvett és értékelt, önismerethez és pályaorientáció-
hoz kapcsolódó tesztek használata. A 2017/2018-as 
tanév azonban változást hozott, mivel a 14/2017. (VI. 
14.) EMMI rendelet lehetőséget adott az iskoláknak 
a tanév rendjében egy plusz tanításmentes munkanap 
beiktatására, amennyiben azt pályaorientációs nap 
megtartására fordítják. Éltünk a felkínált lehetőséggel, 
és azóta minden évben megszervezzük a programsoro-
zatot. Írásomban az utóbbi három pályaorientációs nap 
tapasztalatait foglalom össze.

A 2018/2019-es tanévben december 1-én, szombati 
munkanapon rendeztük meg a pályaorientációs napot. 
32 programunk számos újdonsággal szolgált közel 900 
diákunknak.

A szervezésben felhasználtuk az előző tanévi pálya-
orientációs nap tapasztalatait, tanulóink véleményét, 
igényeit, és újra nagyszabású rendezvényt szerveztünk. 

A különféle szakmák, foglalkozáskörök, hivatások kép-
viseletében 68 előadó érkezett hozzánk, sokan közülük 
volt tanítványaink és jelenlegi diákjaink szülei.

Tanulóink – érdeklődésüknek megfelelően – előze-
tesen, egyénileg jelentkezhettek a programokra azon 
az online felületen, amit két 11. évfolyamos diákunk 
fejlesztett erre az alkalomra. Az internetes felület 
segítségével a diákok úgy választhattak a különböző 
programok közül, hogy azok nem ütköztek egymással. 
A rendszer átláthatóvá tette, hogy ki, mikor, milyen 
programon, melyik helyszínen tartózkodott. Mivel 
az osztályok nem együtt mozogtak a nap folyamán, így 
a rendszer a jelenlét ellenőrzését is nagyban segítette.

A pályaorientációs napra érkezett többek között 
HR-vezető, coach, repülőgép-pilóta, programtervező 
informatikus, orvos, matematikus, színész, szocioló-
gus, rendőrnyomozó, közgazdász, gyógyszerész, mentő 
diszpécser. Igyekeztünk minden igénynek megfelel-
ni, így például a mérnöki szakma számos válfajával 
találkozhattak a diákok, bemutatkozott bio-, mecha-
tronikai-, gépész-, villamos-, élelmiszer- és építész-
mérnök is.
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Összefoglaló táblázat a pályaorientációs napokról
Időpont

2018/2019. tanév 2019/2020. tanév 2020/2021. tanév
2018. 12. 01.

szombat, munkanap
2019. 12. 07.

szombat, munkanap
2020. 12. 04.

péntek, munkanap
Szervezés

teammunka x x x
osztályfőnökök bevonása x x x
kolléga ajánl programot, 
előadót

x x x

diákok előzetes 
igényfelmérése

x x

diákok elektronikus 
jelentkezése

x x

Megvalósítás
közreműködő tanárok 65 63 65
programok száma 33 39 72
ebből az iskolában 
megtartott

27 28 3
pszichológus, színész, matematikus, 
molekuláris biológus, repülőgép-pilóta, 
HR-es, riporter, ügyvéd, marketinges, 
tolmács / fordító, újságíró, informatikus, 
coach, mérnökök, szociológus, jövő szak-
mái, gyógytornász, tanár, rendőrnyomo-
zó, szociológus, grafikus programozó, 
gyógyszerész, orvos, mentőirányítás, 
közgazdász

matematikus, pénzügyőr, személyi edző, 
közgazdász, villamos-, gépész-, építész-, 
építő-, mechatronikai-, biomérnök, 
kommunikáció és média, pszichológus, 
HR-es, gazdálkodás és menedzsment, 
nemzetközi tanulmányok, rendőr-
nyomozó, multinacionális vállalatok 
világa, marketinges, kutatói életpálya, 
civil szféra, szociológus, informatikus, 
filmkészítés, riporter, színházi rendező, 
újságíró, Debreceni Egyetem tájékoztató-
ja, jogi minitréning

foglalkozásbemutató prezentációk, 
szakmaismertető videók, önismeret és 
pályaismeret tesztek

iskolában előadó, 
közreműködő

65 50 3

előadónak kikérő 3 2 0
vendégeknek büfé, apró 
ajándék, köszönőlevél

x x

külső helyszín 6 11 Google Classroom felület
NI, Kardiológia, Richter Gyógyszergyár, 
British Telecom, ATOMKI, Graphisoft

Földtudományi Intézet, Bocskai Lövész-
dandár, Gyógyszerészeti Intézet, Kardi-
ológia, Belgyógyászat, Mentőállomás, 
471-es út, Debreceni Nemzetközi Repülő-
tér, Csokonai Színház, Agóra, Állatorvosi 
Egyetem

23 osztálynak

Résztvevők
kötött osztály- vagy 
csoportprogram

2 7 25

egyéni választás x x
Értékelés, visszajelzés

diákok papíralapon x
diákok online x
osztályfőnöki értékelés, 
diákbeszámolókkal

x

tapasztalat, ötlet munkanap-áthelyezés miatt több helyen 
nem dolgoznak, ezért nem tudnak cso-
portot fogadni

munkanap-áthelyezés miatt több helyen 
nem dolgoznak, ezért nem tudnak cso-
portot fogadni

online máskor is szervezhető külső 
előadó; a csoportok keveredhetnek az 
online eseményeken
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Az interaktív előadások mellett a fazekasos di-
ákok egészségtudatosságot fejlesztő, illetve jogi 
minitréningen, kutyás terápiás foglalkozáson és osz-
tálytermi színielőadáson is részt vehettek, megismer-
kedhettek a jövő szakmáival, pl. a robotika alapjaiba is 
betekintést nyerhettek.

Annak érdekében, hogy diákjainknak minden lehető-
séget megadjunk a megfelelő pályaválasztáshoz, külső 
helyszínekre is ellátogathattak, pl. az NI-ba (az ameri-
kai National Instruments hardvertermékeket gyártó 
debreceni bázisára), az Atommagkutató Intézetbe, 
kutatólaboratóriumokba és egészségügyi intézmények-
be, a FAG Magyarország Ipari Kft.-be és a Budapestre, 
a Graphisoft szoftverfejlesztő céghez.

A 2019/2020-as tanévben december 7-ére esett pálya-
orientációs napunk, ami tanítási nap volt a munka-
nap-áthelyezéseknek köszönhetően. Az iskola falain 
belül 25 programot kínáltunk a diákoknak, és 11 külső 
helyszínes rendezvényt is szerveztünk. Utóbbiak között 
szerepelt az Állatorvosi Egyetemen tett látogatás Bu-
dapesten, ahová egy biológia tagozatos csoport utazott, 
a debreceni Mentőállomásra egy teljes osztály mehe-
tett, a Debreceni Egyetem Gyógyszerészeti Intézetébe, 
egészségügyi intézményekbe, a Bocskai Lövészdandár-
hoz és a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetébe 
szervezett látogatásra is jelentkezhettek a diákok. 
Két osztályunk bepillantást nyert a Csokonai Színház 
kulisszatitkaiba, voltak, akik a 471-es út építési munká-
latait kísérhették figyelemmel, vagy az Agóra Tudomá-
nyos Élményközpontba jutottak el ezen a napon.

Az iskolai programok között voltak évfolyamszintű 
rendezvények, így a Debreceni Egyetem néhány kará-
nak és szakjának bemutatkozása, de a legtöbb program 
egyéni választás alapján volt elérhető. Az elektroni-
kus jelentkezőfelületet frissítettük, az előadókról és 
a programokról részletesebb ismertetőt tettünk közzé 
a választás megkönnyítése érdekében.

Újdonságnak számított a kutatói életpályába vagy 
a multinacionális cég életébe való bepillantás, a szín-
házi rendezői és az újságírói lét, illetve az alapítványok, 
civil szféra világára való rálátás lehetősége is. Az igény-
felmérések alapján megszerveztük a kommunikáció és 
média, a gazdálkodás és menedzsment és a nemzetközi 
tanulmányok szakok bemutatását is, ezek rejtelmeibe 
néhány éve érettségizett diákjaink vezették be a jelen-
legi fazekasistákat. 

A 2020/2021-es tanév pályaorientációs napját 2020. 
december 4-re, péntekre szerveztük. A programok 
tervezésénél már látszott, hogy újfajta kihívásokkal 
kell szembenéznünk. A koronavírus-járvány szigorú 
egészségügyi intézkedéseket követelt, így pontosan 
az a lehetősége veszett el a diákoknak, hogy maguk 
válasszanak programot. Hiszen most nem keverhet-
tük az osztályokat, csoportokat, sőt, 2020. november 
11-től a 9–12. évfolyamok tanulóinak és tanárainak 
online oktatásra kellett átállniuk. Ekkorra már kör-
vonalazódtak a lehetőségek, az osztályfőnökök segéd-
anyagokat, linkeket kaptak, amik segítségével meg-
szervezhették osztályuk adott napját. Az egész iskola 
a Google Classroom felületét használta a tanév elejétől 

az elektronikus kapcsolattartásra, az online oktatás 
is ennek a Meet funkciójával történt, így kézenfekvő 
volt, hogy a létrehozott osztályfőnöki kurzus segítsé-
gével valósítja meg mindenki a pályaorientációs nap 
rendezvényeit. Lehetett önismerettel, pályaismerettel 
kapcsolatos online teszteket kitölteni és megbeszélni 
azok tapasztalatait, szakmaismertető videókat nézni, 
és szülői felajánlások kapcsán külső előadók is bekap-
csolódtak a nap programjaiba. Vendégként üdvözöl-
hettünk az osztálycsoportokban többek között orvos 
szülőt, aki a debreceni járványkórházból kapcsolódott 
be a programba, és a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos 
információkat osztott meg a diáksággal, volt amerikai 
diplomata vendégünk, akivel angolul folyt a társalgás, 
és tűzoltó, állatorvos, matematikus, fogorvos is beszélt 
a munkájáról, csak hogy néhányat említsek. Az online 
formának köszönhetően azt is meg tudtuk szervezni, 
hogy egy-egy osztályprogramba más osztálybeli érdek-
lődő fazekasos diákok is bekapcsolódhassanak.

Iskolánkban hat évfolyamos képzés is működik. A 7–8. 
osztálynak jelenléti oktatás volt decemberben, így ők 
az iskolában szüleik szakmájáról, hivatásáról tartottak 
beszámolót egymásnak, önismereti teszteket töltöttek 
ki, szakmaismertető videókat néztek és beszéltek meg.

Az előző évek papíralapú, illetve online programértéke-
lő rendszerét most nem használtuk, az osztályfőnökök 
készítettek összefoglalót a nap tevékenységeiről, illetve 
érdekes diákbeszámolók is születtek. Néhány véle-
mény: 

„…az orvosi szakma sokkal szimpatikusabb lett a sze-
memben, mert …az emberi oldaláról fedeztem fel az elő-
nyeit.” 

„…nagyon felszabadító volt valamilyen szinten új em-
berekkel találkozni ebben a helyzetben, igaz csak képer-
nyőn, de ez is sokat segített.” 

„Így utólag is csak köszönetet tudok mondani, hogy eb-
ben a helyzetben is maximálisan meg tudták tartani ezt 
a tematikájú napot érdekesen és változatosan.”

A legutóbbi pályaorientációs nap legfontosabb tapasz-
talata az, hogy olyan külső előadókat is be lehet vonni 
a programokba, akik nem tudnak Debrecenbe utazni, 
hiszen online előadás tartására a világ bármely pontjá-
ról lehetőségük nyílik.


