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kap:

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Közgyűlésének tagjai

Tisztelt Közgyűlés!
A diákok körülbelül 70%-a jelentkezik felsőoktatási intézményekbe, de amikor eljön a
választás ideje tudatlanok, nem rendelkeznek megfelelő információkkal! Azt látjuk, hogy a
középiskolákban nem szánnak elegendő időt általában a pályaválasztásra.
Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy egy – egy foglalkozás mögött milyen jellegű
munka zajlik.
Németországban például minden diák kap egy hetet arra, hogy megnézze, mit csinál
egy gyógypedagógus, egy könyvelő, egy fogorvos, egy szabad bölcsész és sorolhatnám
tovább. Ez Magyarországon sajnos nem így működik. Nagyon sok foglalkozásról nem is
tudjuk, hogy mit takar. Fontos lenne, hogy minden iskolában a végzős osztályoknak
továbbtanulási tájékoztatókat tartsanak. Ezek alapján alapozza meg mindenki a jövőben való
boldogulását és ilyenkor döntik el a diákok, hogy mely területen szeretnének majd felnőttként
hasznos tagjai lenni a társadalomnak. Tudjuk, hogy a kamara szervez fórumokat, munkahely
látogatásokat a különböző szakmák megismertetésére, de a diplomához kötött területeken ez
nem valósul meg, vagy ha igen, akkor szűk körben, mi nem értesülünk róla.
A másik probléma a felvételi eljárásokhoz kapcsolódik. Az elmúlt időszakban azt
tapasztaltuk, hogy évről évre változnak a jogszabályok, a feltételek és nagyon kevés
információ jut el idejében az érintettekhez. Van olyan iskola, ahol jól informáltak a tanulók,
van ahol a legelemibb tudnivalókkal sincsenek tisztában. Teljesen esetleges, a pedagógus
hozzáállásától, személyétől függ az egész.
E hiány csökkentésére került sor februárban a Városi Felsőoktatási Fórumra, amely
egy nagyon jó kezdeményezés volt. Mivel azonban itt a város iskoláiból több száz diák gyűlt
össze, egyéni problémákra nem nagyon volt lehetőség, illetve nem mert mindenki kérdezni.
Ebben nyújthatna több segítséget az iskola! Egy ilyen program iskolai körben történő
megtartásával a felmerült kérdéseket bátran feltehetik a gyerekek, hiszen nincs mitől félniük,
mert a saját megszokott közegükben teszik ezt.
Fontos lenne kötelezővé tenni iskolai, pontosabban osztály szinteken továbbtanulási
tájékoztató órák tartását megfelelően felkészült osztályfőnökkel, pedagógussal, szükség
esetén pedig hozzáértő külső előadó meghívásával. Fontos lenne még, hogy ezekre az
interaktív információs órákra ne a jelentkezési határidő előtti utolsó pillanatban kerüljön sor,
hanem a diákok időben jussanak hozzá a számukra fontos, döntéseiket befolyásoló
információkhoz.

Határozati javaslat:
A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat testülete felkéri Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzatát, hogy javasolja az oktatási intézményeknek a továbbtanulási órák
beiktatását.
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