Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
"Belépő a jövőbe" Sokoldalú összefogás Győr-Moson-Sopron Megye pályaorientációjában

A projekt rövid leírása:
2012 novemberétől indult el a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában a
pályaorientációs munka, amelynek célja az általános iskolák 7-8. osztályos tanulóinak elsősorban a
hiányszakmák és keresett szakképesítések felé orientálása.
2013. június 4-én sajtónyilvánosság előtt aláírásra került egy Együttműködési megállapodás a
következő négy szervezet által:
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
• Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete
• Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
2013. október 28-án csatlakozott a megállapodáshoz a Mobilis Interaktív Kiállítási Központot
üzemeltető Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.
A projekt céljai:
a felek összehangolt, illetve együttműködésben végzett tevékenysége révén:
• a Győr-Moson-Sopron megyei pályaorientációs tevékenységek összehangolása, közös programok,
rendezvények megvalósítása
• a pályaorientációs tevékenységek célcsoportjainak oktatási, képzési, munkaerő-piaci
információkhoz való hozzáférési lehetőségeinek javítása
• az oktatási rendszerben dolgozó szakemberek pályaorientációs ismereteinek bővítése
• a pályaorientációs területen, illetve az együttműködésben résztvevő partnerintézmények
szakembereinek oktatási, képzési, munkaerő-piaci információkhoz való hozzáférésének javítása
• a pályaorientációs tevékenység fontosságának, társadalmi elismertségének javítása.
Az együttműködés fő tevékenységei:
Pályaorientációs fejlesztési feladatok ellátása területén
• Felek rendszeresen tájékoztatják egymást a pályaorientációs tevékenységet érintő terveikről, és
kérik egymás szakembereinek közreműködését a megoldási javaslatok kidolgozásában. Közös
szakmai vagy módszertani fejlesztéseket kezdeményeznek.
Együttműködés a pályaorientációs tevékenységek megvalósításának területén

• Felek kölcsönösen biztosítják egymás szakemberei számára a részvételi lehetőséget a munkaerőpiaci és az oktatási rendszerrel összefüggő szakmai, tudományos rendezvényeken, illetve közösen
kezdeményeznek és szerveznek pályaválasztási kiállításokat, pályaorientációs tevékenységeket. Felek
egymás rendezvényeit népszerűsítik az ügyfeleik körében.
Az eredmények publikálásának területén
• Felek törekszenek közös szakmai pályaorientációs kiadványok, dokumentációk kiadására a
kölcsönös érdekeknek megfelelően, illetve együttműködnek tanulmányok készítésében, folyamatos
információ átadása mellett.
Közös tevékenységünk, ill. együttműködésünk legfontosabb eredményei:
• pályaorientációs osztályfőnöki óralátogatások 7. és 8. osztályos tanulóknak a megyében
• pályaorientációs tájékoztató szülői értekezletek szervezése és megvalósítása
• önismereti tréningek szervezése és megvalósítása
• gyár-és céglátogatások szervezése, megvalósítása
• Pályaválasztási kiállítás szervezése, megvalósítása két helyszínen (Győr és Sopron)
• Pályaorientációs rendezvények szervezése, megvalósítása
-Szakmák napja lányoknak - Mobilis
-szakmai bemutatók a hiányszakmákban
- Szakmák harmóniája tanulóverseny
-Pályaorientációs konferencia 2013.június 4.
-Pályaválasztási fórum 2013.szeptember 25.

• Szakma Sztár fesztivál – tanulók utaztatása a fesztivál megtekintésére
2013 őszére elkészült közös munkánk egyik legfontosabb eleme, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Havilapjának, a Kisalföld Gazdaságnak a Pályaválasztásról mindenkinek
című pályaválasztási különszáma. Az 5000 példányban megjelenő színes kiadvány elsősorban a most
pályát választani készülő diákoknak szól, saját nyelvezetükön íródott és rengeteg hasznos információt
tartalmaz, elsősorban a megye hiányszakmáira vonatkozóan.
Az újságot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete segítségével a megye összes
nyolcadik osztályos tanulója megkapta és a két helyszínen(Győr és Sopron) megrendezett
pályaválasztási kiállításon hozzájuthattak a résztvevők.
Iskolák, cégek, tanulók és más területi kamarák visszajelzései alapján különleges és egyedülálló
újságot sikerült készítenünk, amire büszkék vagyunk, és amit szeretnénk a jövőben továbbfejlesztve
elkészíteni a következő osztályoknak is.

