
Kedves Diákunk! 
 
Az elızı tanév  „PÁLYA-7-EK AZ E5VÖSBEN!” címő programját az idén új formában és bıvített 
tartalommal folytatjuk.  
A folytatásban ismét lelkes szülık és külsıs szakemberek, intézmények együttmőködésére építünk,hogy 
minden érdeklıdı tanítványunk hiteles forrásból kaphasson  új ismereteket. 
 
Tesszük ezt azért is, mert a júniusban megkérdezett 10-11.évfolyamos 325 iskolatársad a programmal 
elégedettnek bizonyult ( „jó” osztályzat), a kapott információkkal és a kínálattal kapcsolatban hason-
lóan nyilatkoztak. A diákok 4,9 átlagot adtak a kérdések megválaszolásának lehetıségérıl. 
Társaitok a legproblémásabbnak a látogatottságot ítélték (10.évfolyamosok szerint 2,5; míg a 
11.évfolyamosok 2,6)  
Reméljük, a 2010/2011-es tanév rendezvényeinek végén (2011.júniusában) minden pontban  elégedet-
tek lesz a diákok többsége, így Te is! 
 
A könnyebb tájékozódás,eligazodás érdekében összegyőjtöttük azokat a kérdéseket, 
amelyeket a rendezvényekkel kapcsolatban fontosnak tartunk. 
 
1. Mikor sikeres a késıbbi pályaválasztás?  
/Leegyszerősítve:/ 

- Részben annál sikeresebb a választás, minél több szakmát, foglalkozást meg-
ismer a pályaválasztó, ha látja, hogy az egyes szakmákat  milyen munkahe-
lyeken alkalmazhatnak, milyen munkaköröket tölthet be az adott végzettségő 
szakember; azaz a választás elıtt álló személy pályaismerete megfelelı.  

- Amennyiben a pályaválasztó tudja, hogy mely szakma/szakmák iránt érdek-
lıdik, környezete (tanárai, családja,barátai és saját tapasztalata) révén vissza-
jelzéseket kap arról, képes ÉS alkalmas-e az adott pálya sikeres végzéséhez; 
egyáltalán adott állapotában érett-e a pályaválasztásra;azaz az egyén önisme-
ret a pályaválasztás során alapvetı. 
Független szakembertıl – önkéntesen -  egyéni tanácsadás is kérhetı.  

- Ha már tudja a diák, hogy meg szakmát/szakmákat választja, tájékozódnia 
kell a felsıoktatási intézményekrıl;azaz a lehetıségeket is ismernie kell. 

-  
2. Mi az iskolai PÁLYA-PROGRAM célja? 
       Iskolai szinten  a pályaismeret bıvítésének  különbözı módjaira (beszélgetések, 
munkahelyek látogatása) és felsıoktatási intézmények bemutatására számíthatsz. 
A felajánlott  program  tanáraid /osztályfınököd  munkáját egészíti ki. 
 Májusban, ha erre felajánlást kapunk, törvényes keretek között ismét hirdetünk nyári 
diákmunkára lehetıséget. 
 
3. Kinek javasoljuk a fakultatív program látogatását? 

Bárkinek, aki úgy érzi, késıbbi sikeréhez szüksége van információkra, benyomá-
sokra. 
Délutánonként a 7-12.évfolyamos tanulóink közül várjuk az érdeklıdıket. 
 

4. Melyik idıszakban érdemes figyelned? 
Októbertıl április végéig tart az idei PÁLYA-PROGRAM! 
 

5. Mely napokon számíthatsz a rendezvényekre? 
Az egyes rendezvényeinket megpróbáljuk a KEDD délutáni órákra  szervezni, ha ez 
lehetséges. Nem minden esemény kerül erre a napra; kérjük, figyeld a hirdetéseket! 
6. Milyen  módon szerethetsz információkat  az aktuális  rendezvényekrıl? 
A megszokott módon! 



Plakátokat – takarékossági okokból – csak az iskola bizonyos pontjain helyezünk el ( 
pl. kapu, 106.tanári szoba, büfé, Zsibongó,rádió szobája…) 
Az iskolarádió, a honlap szintén segíthet a tájékozódásban. Mivel e-mailben tanára-
id is megkapják az aktuális programot, tılük szintén kérhetsz információkat. 
 
7.  Miért szükséges az elızetes jelentkezés? 
Mindenkor elızetes jelentkezést várunk. Örülnénk, ha jelentkezésed komolyan ve-
hetnénk!:)  

- Szeretnénk elkerülni a kínos helyzeteket. 
- A terembeosztás miatt is lényeges lehet a létszám. 
- Egy-egy munkahely látogatására csak néhány diák jöhet (max.10-12 fı), ezért 

a jelentkezési sorrend is fontos lesz!!!!  /Kellemetlen lenne pl.,ha valaki még-
sem jönne el, úgy más elıl venné a lehetıséget!:( / 

 
8. Hol kérhetsz önkéntes egyéni tanácsadást? 
          Erre ingyenesen a Mérei Intézetben (info:www.fovpi.hu) és az iskolapszicho-
lógusnál van lehetıség.  

A tanácsadás során speciális (pszichológiai) módszerekkel vizsgálják meg, 
hogy a kiválasztott pályára képes-e  ÉS  alkalmas-e a diák.  
A pszichológus tevékenységét komoly szabályok kötik. (Szakmai Etikai Kó-
dex, www.mpt.hu) Tudj róla, hogy 18.életéved betöltése  elıtt csupán szüleid 
(gondviselıd ) engedélyével kérhetsz bármilyen pszichológusi segítséget! 
Szüleid  bizonyára  ebben is. támogatni fognak  
 

Ha azt indokoltnak és megvalósíthatónak láttuk,az elızı tanévben kapott vélemények igyekeztünk 
érvényesíteni  az új program tervezésénél. 
Már-már hagyományosan:  
A téma komolyságának megfelelıen, de oldott hangulatú rendezvényeinkre szakmájuk  lelkes képvise-
lıit hívjuk meg,  
…akik munkaidejükbıl, munkájuk mellett segítenek nekünk, az iskolának,ezért nekünk kell alkalmaz-
kodnunk a vendégeinkhez; 
… akik saját pályaéletútjukon keresztül  független, hiteles, hasznos információkat közvetítenek az 
érdeklıdıknek;  
…akik az egyetemi képzésekrıl adnak információt; 
…akik nyitottak a kérdésekre… 
Újdonságként: 
Benyomásokat kaphatsz a  munkahelyek világáról (terveink szerint pl. SOTE egyik intézetébe, - füg-
getlen - szerkesztıségbe, kórházba, szociális szolgáltató intézménybe… látogathatunk el kisebb cso-
portban). 
 
 
 
Szeretettel várunk a PÁLYA-PROGRAM  rendezvényein! 
 
 
Budapest, 2010.szeptember 
 
 
Moss László igazgató                                       Szabó Csilla iskolapszichológus 

 
A témával kapcsolatos kérdéseket  a palyaorientacio@ejg.hu címre írhatják 
meg. Köszönjük 


