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Tisztelt Szülők! 

Örömmel értesítjük Önöket arról, hogy 2019. év novemberében 

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS SZAKMABEMUTATÓ 

rendezvényeket tartunk. 

A Zala Megyei Kormányhivatal szervezésében megvalósuló rendezvények fontos célja, hogy 

elősegítse az általános iskolai 7-8. osztályos fiatalok megalapozott pályaválasztási döntését, 

amely után nagyobb eséllyel találják meg az érdeklődésükhöz és képességeikhez, valamint a 

gazdaság igényeihez illeszkedő szakmát, és a későbbiekben sikeres munkavállalókká válnak a 

munkaerőpiacon. 

A rendezvényen a pályaválasztás előtt álló fiatalok bőséges elméleti ismeretet és szemléletes 

gyakorlati képet kaphatnak a szakmákról, hiányszakmákról, a szakképző iskolák képzési 

rendszeréről. 

Szándékunk továbbá, hogy pályaorientációs önismereti- és pályaismeret bővítését szolgáló 

csoportfoglalkozások tartásával elősegítsük a diákok önismeretének (érdeklődési irány, 

képességek), valamint pályaismeretének (foglalkozásokkal kapcsolatos adatok, szakmai, képzési 

lehetőségek, szakmai követelmények) bővülését. 

Időpontok Látogatók Helyszín Nyitvatartás 

2019. november 7-8. 
(csütörtök-péntek) 

Elsősorban 
Nagykanizsa és 
Letenye járások 
területének 
általános iskolái 

Nagykanizsai Szakképzési 
Centrum Zsigmondy 
Vilmos Szakképző Iskolája 

Nagykanizsa, Hunyadi u. 18. 

09.00 – 15.00 

2019. november 14-15. 
(csütörtök- péntek) 

 

Elsősorban 
Keszthely és 
Zalaszentgrót 
járások területének 
általános iskolái   

Pannon Egyetem 
Georgikon Kar, D épület  

Keszthely,  
Festetics u.7. 

09.00 – 15.00 

2019. november 21-22. 
(csütörtök-péntek) 

Elsősorban 
Zalaegerszeg és 
Lenti járások 
területének 
általános iskolái 

Keresztury VMK Apáczai 

Csere János Művelődési 

Központja  

Zalaegerszeg, Apáczai tér 5. 

09.00 – 15.00 

MEGYEI CSALÁDI nap  

2019. november 23. 

(szombat) 

 

Pályaválasztás 
témájában érintett 
érdeklődők részére 

Keresztury VMK  

Apáczai Csere János 

Művelődési Központja  

Zalaegerszeg, Apáczai tér 5. 

09.00 – 12.00 
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Várjuk a Szülőket elsősorban a gyermekük iskolájának járásához tartozó kiállítási helyszínre, de 

természetesen egyénileg is lehetőség van a másik két kiállítás meglátogatására. 

Szintén számítunk a Szülők részvételére a pályaválasztás előtt álló gyerekeikkel együtt a megyei 

CSALÁDI NAPON, hogy tájékozódhassanak és a kapott információk birtokában segíteni tudják 

gyermeküket a megalapozott pályaválasztási döntés meghozatalában. 

(Időpont: 2019. november 23. szombat, helyszín: KDVMK Apáczai Csere János Művelődési 

Központja, Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.)  

A Családi Nap kiemelt programja: 

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 

10.00 – 10.45 Változások a szakképzés rendszerében 

 

A PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS SZAKMABEMUTATÓK PROGRAMJAI 

1. SZAKMABEMUTATÓ STANDOKON a helyi és környékbeli gazdasági életben, az OKJ-ban 

megtalálható szakmák illetve a hiányszakmák bemutatása történik, az adott szakmákat oktató, 

elsősorban Zala megyei középfokú szakképző intézmények és munkáltatók által. Helyben 

lehetőség lesz gyakorlati szakmabemutatók megtekintésére, valamint a szakmák 

kipróbálására. 

2. PÁLYAORIENTÁCIÓS ÖNISMERETI ÉS PÁLYAISMERET BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ 

CSOPORTFOGLALKOZÁSOK: Az egyes helyszínre érkező 7-8. osztályos diákok előzetes 

jelentkezés alapján 12-15 fős csoportokban (1 óra/foglalkozás) pályaorientációs önismereti és 

pályaismeret bővítését szolgáló foglalkozásokon vesznek részt. A csoportfoglalkozások segítik a 

diákok pályaválasztáshoz kapcsolódó önismeretének (érdeklődési irány, képességek) valamint 

pályaismeretének (foglalkozásokkal kapcsolatos adatok, szakmai, képzési lehetőségek, szakmai 

követelmények) bővülését. 

3. ÜZEMLÁTOGATÁSOK: Mindhárom pályaválasztási kiállítás kezdő napját megelőző napon 

munkáltatói üzemlátogatásokra kerül sor a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a 

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársainak közreműködésével.  

4. FÓRUMBESZÉLGETÉSEK SIKERES EMBEREKKEL: A pályaválasztás előtt álló általános iskolás 

diákoknak főként a hiányszakmákban dolgozó sikeres szakemberekkel, munkáltatókkal nyílik 

lehetőségük beszélgetni a pályaválasztásukról és az adott szakmák szépségeiről, nehézségeiről. 

5. FÓRUMBESZÉLGETÉSEK SZAKKÉPZÉSBEN TANULÓ DIÁKOKKAL: A pályaválasztás előtt álló 

általános iskolás diákoknak a szakképzésben tanuló középiskolásokkal nyílik lehetőségük 

beszélgetni a pályaválasztásukról, az általuk választott szakmákról, elhelyezkedési 

lehetőségekről. 

6. FOGLALKOZÁSI INFORMÁCIÓS TANÁCSADÓ (FIT) SZOLGÁLTATÁSAI: Szakmabemutató filmek, 

információs mappák, önértékelő pályaorientációs számítógépes programok, Nemzeti 

Pályaorientációs Portál – https://palyaorientacio.munka.hu/ – bemutatása a diákoknak. 

7. HIÁNYSZAKMÁK STANDJA: A standnál a kereskedelmi és iparkamarák szervezésében a 

hiányszakmákról és támogatási rendszerükről, a szakképzési ösztöndíjról és 

tanulószerződésekről, a külső gyakorlati helyen történő gyakorlati képzésről kaphatnak részletes 

információt az érdeklődők. 

8. EURES tanácsadás, EUROPE DIRECT IRODA tanácsadása az uniós polgársághoz kapcsolódó 

lehetőségekről (például utazás, tanulás, munkavállalás terén). 

https://palyaorientacio.munka.hu/
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9. MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DIÁKOKNAK 

A Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató keretében művészeti pályázati felhívást (letölthető 

a honlapunkon) hirdettünk meg a diákoknak, amelyről kérem, hogy érdeklődő gyermekét 

tájékoztatni szíveskedjék!  

„Mesterségek vonzásában – szakmák sokszínűsége képekben” művészeti pályázat:  

2019. október 31-i leadási határidőre várjuk a felső tagozatos diákok (5-8. osztály) által 

készített, egy-egy szakmát, foglalkozást bemutató pályaműveket (mellékelve a pályázati felhívás 

és az adatkezelési hozzájárulás). A beküldött művek közül, zsűrizés után, pályaválasztási kiállítási 

helyszínenként a helyezett alkotásokat díjazásban részesítjük, valamint a kiállítások helyszínén 

bemutatjuk. 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 92/549-481 vagy 92/549-496 

telefonszámokon, illetve a czillingere@lab.hu e-mail címen. 

Számítunk a gyermekek pályázataira! 

 

 

Várjuk a pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató rendezvényekre az érdeklődő szülőket, 

családokat, hogy tájékozódhassanak és a kapott információk birtokában segíteni tudják 

gyermeküket a megalapozott pályaválasztási döntés meghozatalában. 

 

 

 
PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS SZAKMABEMUTATÓVAL KAPCSOLATOS 

INFORMÁCIÓK, KAPCSOLAT: 

 

Zala Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. 

Tel: 06/92/549-496 továbbá 06/92/549-489 

E-mail: foglalkoztatas@zala.gov.hu 

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala 
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