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Tisztelt Szülők! 

 
 

Örömmel értesítjük arról, hogy 2017. év októberben és novemberben 

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS SZAKMABEMUTATÓ 

rendezvényeket tartunk. 

A Zala Megyei Kormányhivatal szervezésében megvalósuló rendezvény 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. 

Valamint szándékunk, 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 és helyszínek: 

 

Időpontok Látogatók Helyszín Nyitvatartás 

2017. október 26-27-28. 
(csütörtök-péntek-
szombat) 

Elsősorban 
Zalaegerszeg és 
Lenti járások 
területének általános 
iskolái 

Keresztury VMK Apáczai 
Csere János Művelődési 
Központja  

Zalaegerszeg, Apáczai tér 5. 

26-án: 09.00–15.00 

27-én: 09.00–15.00 

28-án: 09.00–12.00 

2017. november 9-10. 
(csütörtök-péntek) 

Elsősorban 
Nagykanizsa és 
Letenye járások 
területének általános 
iskolái 

Nagykanizsai Szakképzési 
Centrum Zsigmondy Vilmos 
Szakképző Iskolája 

Nagykanizsa, Hunyadi u. 18. 

9-én: 09.00–15.00 

10-én: 09.00–15.00 

2017. november 16-17. 
(csütörtök- péntek) 

 

Elsősorban Keszthely 
és Zalaszentgrót 
járások területének 
általános iskolái   

Pannon Egyetem 
Georgikon Kar, D épület  

Keszthely,  
Festetics u.7. 

16-án: 09.00–15.00 

17-én: 09.00–15.00 
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Szeretettel várjuk Önöket elsősorban a gyermekük iskolája járásának területéhez tartozó Kiállítási 

helyszínre (fenti táblázatban jelölve), de természetesen egyénileg lehetőség van a másik két kiállítás 

meglátogatása is. 

Valamint várjuk Önöket a pályaválasztás előtt álló gyermekükkel együtt a ZALAEGERSZEGI 

helyszínen, a Megyei Családi Napon hogy tájékozódhassanak és a kapott információk birtokában 

segíteni tudják gyermeküket a megalapozott pályaválasztási döntés meghozatalában. 

Helyszín: KDVMK Apáczai Csere János Művelődési Központja (Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.) 

Időpont: 2017. október 28. (szombat) 

 

A Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató programjai 

1. Üzemlátogatások: Mindhárom rendezvény kezdő napját megelőző napon munkáltatói 

üzemlátogatásokra kerül sor a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara illetve a 

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársainak közreműködésével.  

2. Szakmabemutató standokon a helyi és környéki 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. 

3. 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 a 

pályaválasztáshoz kapcsolódó önismeretének (érdeklődési irány, képességek) valamint 

pályaismeretének (foglalkozásokkal kapcsolatos adatok, szakmai, képzési lehetőségek, 

szakmai követelmények) bővülését. 

4. Fórumbeszélgetések sikeres emberekkel: A diákoknak főként a hiányszakmákban dolgozó 

sikeres szakemberekkel, munkáltatókkal nyílik lehetőségük beszélgetni a pályaválasztásukról 

és az adott szakmák szépségeiről, nehézségeiről. 

5. Fórumbeszélgetések szakmai tanulmányaikban sikeres diákokkal – Beszélgetés a 

középfokú oktatásban, szakképzésben tanuló diákokkal a választott szakmáról, a 

pályaválasztásról. 

6. Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) szolgáltatásai: Szakmabemutató filmek, 

információs mappák, önértékelő pályaorientációs számítógépes programok, Nemzeti 

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

 

 

https://palyaorientacio.munka.hu/
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7. Hiányszakmák standja: A standnál a kereskedelmi és iparkamarák szervezésében a 

hiányszakmákról és támogatási rendszerükről, a szakiskolai és tanulószerződéses 

ösztöndíjról, 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). 

9. Tárlatvezetés: 15-25 fős csoportok kiállításon történő körbevezetése, az egyes 

szakmacsoportos standok rövid bemutatása, időtartama kb. 15 perc. 

10. Pályaválasztási totó 

11. Családi Nap 2017. október 28-án szombaton, a zalaegerszegi rendezvényen 

 

 

Művészeti pályázati felhívás diákoknak felső tagozatos diákok számára 

A rendezvények keretében művészeti pályázati hirdettünk meg a diákoknak, amelyről kérem, hogy 

érdeklődő gyermekét tájékoztatni szíveskedjék! Számítunk a gyermekek pályázataira! 

„Szakmák, mesterségek világa” művészeti pályázat: Várjuk a felső tagozatos diákok (5-

8.osztály) által készített, egy-egy szakmát, foglalkozást bemutató pályaműveket. A beküldött 

művek közül, zsűrizés után, pályaválasztási kiállítási helyszínenként az első 3 helyezett alkotást 

díjazásban részesítjük. A legjobban sikerült pályaműveket a pályaválasztási kiállítások helyszínén 

bemutatjuk. 

 

 

Várjuk a rendezvényre az érdeklődő szülőket, családokat, hogy tájékozódhassanak és a kapott 

információk birtokában segíteni tudják gyermeküket a megalapozott pályaválasztási döntés 

meghozatalában! 

 
 

 
 

 


