A PályaProgram 2010/2011
szervezésével kapcsolatos
általános információk

(PP)

A program védnöke: Moss László igazgató úr
A programért felelős igazgatósági tag: Gyengéné Bée Andrea ig.h. asszony
A szülők és külső támogatóink, fogadó intézmények által felajánlott
valamennyi rendezvényt az iskolapszichológus szervezi , koordinálja.
A program iskolai segítői
- a Szülői Választmány tagjai
- az iskolai honlap gondozói: Schmieder László és Szeredás Lőrinc
- esetenként a kísérő tanárok
- az iskolarádió munkatársai
- a titkárság, a gazdasági iroda dolgozói, hivatalsegédek
- a terem rendezésében és a technikai eszközök biztosításában közreműködő
kollégák
- a rendezvényeket népszerűsítő tanárok
- érdeklődő diákjaink, akik a fakultatív programon megjelennek
-----------------------------„Pályaismereti beszélgetések”
Sorozatunkban a tavalyi –kísérleti - év programját folytatjuk.(további info:
www.ejg.hu --- PályaProgram)
A rendezvényekkel különböző pályaéletutakat (karriereket) mutatunk be.
Azokról a lehetőségekről tájékozódhatnak tanítványaink, amelyeket egy-egy
végzettség, szakma adhat. Az érdeklődők hiteles forrásból jutnak
információkhoz az egyes szakmák elvárásairól, jellegéről, lehetőségeiről,
esetleges nehézségeiről, hiszen
önkéntes szülők és külső szakemberek
számolnak be saját tapasztalataikról.
Előadóink támogatását köszönjük.
„Egyetemi képzés az oktató szemével”
Az előző tanévben iskolánkat egyetemi oktató szülők is megtisztelték. (további
info: www.ejg.hu --- PályaProgram)
A beszélgetések annyira hasznosnak bizonyultak, hogy idén külön sorozatként
jelenik meg e tematika.

Az önkéntes szülők és külső támogatóink jóvoltából most egyetemekre is
ellátogathatunk. Az oktatók felsőoktatási tapasztalatai, a helyszínen kapható
benyomások értékes információkkal szolgálhatnak érdeklődő tanítványainknak.
Az önkéntes szülők és felkért külső oktatók, valamint intézmények
együttműködéséért köszönettel tartozunk.
------------------------------„Hol dolgozhat…?”
Néhány kolléga munkáját és a diákság jelzését alapul véve – tapasztalatszerzés
céljából - már az előző tanévben is szerettünk volna különböző munkahelyekre
ellátogatni. Idő hiányában nem tudtunk élni a lelkes szülők felajánlásaival,ezt
pótoljuk a 2010/2011-es tanévben. (további info: www.ejg.hu --- PályaProgram)
Vendéglátóink révén például láthatjuk, bizonyos munkahelyek életében milyen
szerepet töltenek be az egyes szakmák; hogyan dolgoznak együtt a különböző
végzettségű munkatársak. Benyomásokat szerezhetünk a meglátogatott
intézmények szervezeti felépítéséről, légköréről, elvárásairól … azaz „ a munka
világáról”.
A programba szülők javaslatai és iskolán kívüli intézmények felkérése útján
szervezzük az egyes rendezvényeket. Köszönetünk a lehetőségért.
------------------Kedves Olvasó! Kedves Érdeklődő!
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