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Intézményünk 

 

Agglomeráció 

850 tanuló, ebből 250 felnőtt 

50 tanár 
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Mikrokörnyezet 
  

4 gimnázium a közelben  

Ebből 3 egyházi 

Pályaorientáció és beiskolázás összekapcsolódnak 

Piacképes szakmákkal tudunk versenyképesek lenni 

Szakgimnázium: kereskedelem, közlekedés, vegyipar, szépészet 

Szakközépiskola: gépészet, építőipar, kereskedelem, vendéglátás 
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Makrokörnyezet 
Európa 2020 stratégia kapcsolódó elemei 

 

Foglalkoztatás 

 

• a 20–64 éves korosztály 75%-ának legyen munkája 

• a korai iskolaelhagyók aránya csökkenjen 10% alá 

• a 30 és 34 év közötti uniós polgárok legalább 40%-a rendelkezzen 
felsőfokú végzettséggel 
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7 zászlóshajó 
 kezdeményezésből 2  

 „mozgásban az ifjúság” 

• oktatási rendszerek teljesítményének növelése 

• fiatalok munkaerőpiacra belépésnek megkönnyítése 

  

„új készségek és munkahelyek” 

•  készségek egész életen át tartó fejlesztésével a munkaerőpiaci mobilitás 
növelése 
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 WEC 2017 Davos 

ma az iskolákban lévő tanulók 65%-a nem tudja, mit fog dolgozni 

  

Kit, mire kell készíteni? 

 -> merjenek vállalkozni, LLL, készüljenek fel, hogy életük alatt többször 
fognak munkahelyet és foglalkozást váltani 
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Hazai makroadatok 
• munkanélküliség  4 % alatt 

•  Európai Unió 4. legalacsonyabb értéke  

•  Azonban 100-ból 2,4 álláshelyre nincs megfelelő  képzettségű 
jelentkező 

•  283 ezer álláskereső  

• Ebből 44,1% középfokú végzettség nélkül 

•  fele pályakezdő 
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Foglalkoztatás 2012-2017 
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Munkaerőhiány, mint fejlődést gátló tényező 
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Segítő hatások 
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• 2 szakma ingyenessé vált 

• 25 éves korig beléphet 

•  Ösztöndíj program 

• Híd programok (részszakképesítésekkel) 

• Centrumok  

• 365 tagintézményben 200.000 tanuló  

• Szigorodnak a felsőoktatásba lépés szabályai 

• Gazdasági szereplők érdekeltek a duális 

képzésben 



Gátló tényezők 

 

• Túlméretezett rendszer 

• Érettségi központú szülők 

• tanulni, dolgozni nem akaró/képes diákok száma nő 

• Társadalmi problémákat az iskola kezelni tudja, de megoldani nem 
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Mit tehetünk? 

• növelni kell a szakképzés vonzerejét  

• munkaerő-piaci viszonyokhoz képest alul (vagy túl) képzett rétegek 
számára erősíteni kell a belépés lehetőségét a (felnőttoktatás) 

•  a pályaorientáció, mint eszköz 
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PO a Madáchban 
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Külön munkaközösség van rá 

2 felelős: gyakorlati okt. vezető (szakmai oldal) +közismeretis kolléga 

  

 Pályaválasztási csoport  állandó feladatai 

• Nyílt napi és egyéb regisztrációk fogadása, megválaszolása 1 fő 

• marketing anyagok készítése 1 fő 

• Pedagógusaink és osztályaink bekapcsolása: 11 fő 

• Rendezvények hangosítása, világítása 2 fő 

• Rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása: 2 fő 

• Rendezvényeken vendéglátóipari tevékenység: 3 fő 

• Média 1 fő, külsős partner TV  (Régió +) 

  



Kalendárium 

• 09.09-10. Belvárosi Napok: Szakmák délutánja 

• 09.27. PMKIK, TÁJOLÓ nap Érdi Bólyai János Általános Iskola 

• 09.26 Isaszeg Pályaválasztási Börze 

• 10.20  TNM, Csapatépítő nap 

• 10. 04   Vác, Pályaválasztási Kiállítás 

• 10.26 Gödöllő Pályaválasztás Börze SZIE Sportcsarnok  

• 10.26. Szada 

• 10.13 Erdőkertes 

• 10.13. Dányi Széchenyi István Általános Iskola, Pályaválasztási 
nap 

• 10.14 Veresegyház, Fabricius Általános Iskola, 
Pályaválasztási Börze 

• 10.16: Hévízgyörk of.óra 

• 10.17. Domony szülői 

• 10.26. Pályaválasztási Kiállítás, SZIE Sportcsarnok Gödöllő 

 

• 11.06. Tura szülői értekezlet 

• 11.13 Bag of.óra 

• 11.13 Mogyoród 

• 11.14. Kartal 

• 11.14    Valkó, Móra Ferenc Általános Iskola, pv of 

• 11.14. Sződ, Vác pv of  

• 11.14. MISZKI extra, a gödöllői Petőfi, 6.a és 6.b  

• 11.14 Petőfi Sándor Általános Iskola szülői értekezlet 

• 11.15 Galgahévíz 

• 11.15 Aszód szülői értekezlet 

• 11.24.  MISZKI Nyílt nap, teljes nevelőtestület 

• 04.13. Szakmák Éjszakája 

• 04.25. Szakma Sztár  

• 05.11. Honvédelmi Nap 



Köszönöm a figyelmet!  
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