
A  PÁLYAPROGRAM  2010/2011 MÉRLEGE …    
☺ 

 
 
Az elsı lépések … 
2010 szeptember 30-ig:  
– a Szülı Választmány tagjai, akik az ADATBÁZIS-t megalapozták 
- 16 osztályból 38 önkéntes szülı, akik az idei programunk valamely részében 
felajánlották a segítségüket  

 
PP 2010/2011 címő program  
2010. október 8. és 2011. április 20. között 
- 22 (naptári) hét 
- 23 munkanap 
- 23 találkozási lehetıség, amelybıl … 

10 alkalommal „Pályaismereti beszélgetés” 
    5 alkalommal „Egyetem az oktató szemével”  

                                      9 alkalommal munkahelyek látogatása 
/egy alkalommal egy szakmáról és egyetemrıl is kaphattunk  

információkat 
-  kb. 70 (tényleges) óra 
-  összesen legalább 53 pályakép, szakma (karrier)  
- 11 szülı, aki a program szervezésében, lebonyolításában jelentıs szerepet játszott 
- 1 bizonyos szakmát képviselı nagyszülı, akivel két alkalommal  találkozhattunk 

(beszélgetés és látogatás) 
- 8 olyan munkahely vezetıi, képviselıi, akik függetlenként is szívesen álltak a 

program mellé 
- 1 kolléganı, aki másik szerepérıl beszélt az érdeklıdıkkel 
- 1 kolléga, aki egyik rendezvény lehetıségét felajánlotta 
- 242 önkéntes  látogató  ( 7- 12.évfolyam) 
- közülük  ? fı „sorozatfüggı” tanítványunk 
- Összesen 3 kolléganı és kolléga, aki egyes programjainkon megjelent 
- megszámlálhatatlan információ 
- rengeteg megválaszolt kérdés 
-  osztályfınökök és szaktanárok, 
      az iskolarádió munkatársai, 
      a Szülıi Választmány tagjai, 
      valamint tanulók, akik a  programok  népszerősítésével támogatták a  

rendezvényt 
- Moss László igazgató úr, a program fı támogatója 
- Az intézmény anyagi hozzájárulása 
-   számtalan e-mail, telefonhívás,színes papír… 
� !!! : 
- Az új szervezési mód miatt idén sok szülı felajánlására nem került sor; / 

reméljük, jövıre igen, mert másként szervezzük a programot!/ 
- 1 találkozóra nem jelentkeztek diákok, ezért a látogatási lehetıséget le kellett 

mondani;  
- Némely programon a feliratkozottak közül néhányan mégsem tudtak megjelenni; 

ez fıként a korlátozott létszám esetén volt kellemetlen… 



- Szerettünk volna a diákok visszajelzéseit vendégeinkhez, vendéglátóinkhoz 
eljuttatni, ezek azonban elmaradtak, így azt továbbítani nem tudjuk. 

-  
További lehetıségeink voltak   
☺!!! 
- 27 olyan szülı nevét továbbítottuk valamennyi osztályfınöknek, akik felajánlották, 
hogy osztályfınöki órákra is szívesen ellátogatnak, ill. munkahelyi látogatást 
biztosítottak volna 
- 4 osztályfınök kívánt élni a lehetıséggel 
- a következı tanévre már idén érkeztek felajánlások 
- 1 szülı teljesen más témában, hasznos, gyakorlati ismeretek adó találkozók 
lehetıségét vetette fel, ezt az iskolavezetésnek továbbítjuk  
- már a tanév elején jelezte 1 szülı, hogy nyári munkára mehetnek diákjaink / tavaly 
néhányan dolgoztak e cégnél, így részben nekik köszönhetjük, hogy tanulóink idén 
szintén megkapják a lehetıséget/  
 
Feladataink még 
- 10-11. évf. diákjaink véleményének mérésére és értékelése /június/ 
- A szülık véleményének önkéntes és anonim mérése/június/ 
- a Szülıi Választmány tájékoztatása /június – szeptember/ 
- a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a program 

átvételét kezdeményezte, a közös munkát augusztusban kezdjük  
-    esetleges további nyári diákmunka szervezése, ajánlása,közvetítése az érdeklıdı  
diákoknak /június/  

 
 

A  PP 2010/2011 vendégei és vendéglátói voltak  
(idırendi sorrendben) 

 
Dr.Gerics Balázs –állatorvos, egyetemi oktató, Szent István Egyetem  
Újvári Dóra  és Horkai Zoltán – etológus,biológus, vadgazda-mérnök, Horkai 
Animal Training Center 
Bagó Ákos – formatervezı mérnök, Ötletgyár-Design 
Lászayné Dr. Martos Ida – egyetemi oktató, ELTE  
Dr.Rigler Ilona  -  pszichiáter és munkatársai, Heim Pál Kórház 
Dr. Pápay Judit -  patológus,egyetemi adjunktus és munkatársai , SOTE  
Dr. Mohai Ilona és Dr. Mohai Miklós – kutató, vegyészmérnök,MTA Kémiai 
Kutatóközpont  
Gál Edina - logopédus és munkatársai , Fıvárosi Beszédjavító Intézet 
Sáhó Ágnes és munkatársai – Országos Meteorológiai Intézet 
Nagy Beáta – egyetemi oktató, szociológus, Budapesti Corvinus Egyetem, TTK 
 Molnár Gabriella - fıszerkesztı  és munkatársai , Nık Lapja 
Gyulai József -  fizikus, professzor 
Dr. Sándor Zsuzsanna - tanácsvezetı bíró , Fıvárosi Bíróság 
Szabó Júlia -  tanár, Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium 
Gát György - producer  
Dr. Haán András – szívsebész 
Polivka László – építımérnök, Wing Zrt. 
Dobák Miklós – egyetemi oktató, Budapesti Corvinus Egyetem, GK 
Michalecz Dóra , Farkas Miklós és munkatársaik, Lufthansa Systems 
Barabás Miklós – festımővész, egyetemi oktató 
Dr.Sándor Zsuzsanna - tanácsvezetı bíró , Fıvárosi Bíróság 



Dr.Kulcsár Éva –klinikai pszichológus, pszichoterapeuta 
Mészáros Erika és Boross István - közgazdász, jogász 
 

A programban együttmőködtek még: 
 
Gyengéné Beé Andrea, a programért felelıs ig.helyettes 
Moss László igazgató úr 
Akik a szervezésben, népszerősítésben segítettek: 
a Szülıi Választmány tagjai 
támogató osztályfınökök és szaktanárok 
külsı támogatóink 
Akik osztályfınöki  órákra szerveztek  pályaorientációs beszélgetéseket: 
Dancsó Éva, Juhász Istvánné, Lévayné Dr. Izsák Éva, Matula Ilona 
Akik a terem rendezésében  és  a  technikai  eszközök  mőködésében  
közremőködtek: 
Matula Ilona, Solymoss Miklós 
A honlappal  kapcsolatos teendıkben segítettek: 
Schmieder László, aki a  programokat  a  honlapra feltette 
Szeredás Lırinc, aki a „SZIA”! oldalt gondozza 
A  program  további  közremőködıi: 
Ács Zoltán és Tóth Barnabás,akik a vendégek fogadásában segédkeztek 
Erdısiné Ági és Pelczer Gyöngyi, akik a szervezés technikai feltételeiben támogattak 
Páncélné Zsuzsa, aki a gazdasági ügyek mellett a beszerzést vállalta 
Varsányi Jenı, aki a fénymásolatokat készítette 
A programokat szervezte, koordinálta:  
Szabó Csilla 
  
 

Köszönettel!  
2011/2012-ben új formában folytatjuk! 

a program szervezıi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


