Néhány általános információ
- A pályák és szakmák megismerésével a pályaorientáció hosszú folyamatát támogatjuk.
- Minden év programja más, ismétlésre nincs módunk, ezért javasoljuk, diákjaink –
korosztálytól függetlenül – lehetıség szerint kapcsolódjanak az ıket érdeklı eseményekhez,
ui. egyszeri programokkal élhetnek.
- Elırebocsátjuk,legjobb szándékunk ellenére sem tudjuk sem kínálatban, sem idızítésben, minden diákunk /közel 900 tanuló!/ igényét/kívánságát teljesíteni.
- Tapasztalataink szerint ígérhetjük, hogy lelkes szülık és külsısök támogatásával olyan
információkhoz juttatjuk érdeklıdı tanítványainkat, melyek a késıbbi sikeres pályaválasztási
döntésüket elımozdíthatja. Megértésüket köszönjük.
- A 2012/2013-as tanévben elıreláthatólag szintén tömbösítve szervezzük az iskolai szintő
és fakultatív - pályaorientációs programokat .
- Az igazgatótanács döntése értelmében a program tanítási idı után, fakultatív formában
folytatódik,hogy tanítványaink érezzenek rá, saját érdekük a tájékozódás . Reméljük, az Önök
és kollégáink támogatásával ezen elvárás teljesül.
- Minden diák (7-12.évfolyam) megjelenésére számítunk az egyes rendezvényeken,
- A következı módon tájékozódhatnak az eseményekrıl:
- a honlapon keresztül,
- iskolai plakátok /hetente 30 db az iskola egyes pontjain elhelyezve/ révén követhetik a
rendezvényeket.
- A Szülıi Választmány révén minden szülıt e-mailben értesítünk az új információkról.
A felmérések azt bizonyítják, a szülıi közösség a népszerősítésben rendkívül fontos szerepet
játszott;köszönjük Önöknek! További érdeklıdésüket, támogatásukat egész évre köszönjük.
- Valamennyit tanár (így osztályfınök is) e-mailben megkapja az aktuális programot.
- Mindenkor elızetes jelentkezést kérünk tanítványainktól (ezt viszont csupán az I. emeleti
tanárinál listán tehetik meg).
Bár a feliratkozás nem kötelez, mégis szeretnénk, ha komolyan vennék tanítványaink,ui.
érdeklıdés hiányában kénytelenek vagyunk a programot lemondani./Sajnálatos módon egyegy minden évben elıfordult/
- A külsı programok esetében többnyire korlátozott létszámban tudnak fogadni
bennünket, ezért örülnénk, ha diákjaink az elızetes írásbeli jelentkezésük mellett meg is
jelennének az adott rendezvényen, így nem vennék el a többi iskolatársuktól a részvétel
lehetıségét.. Köszönjük .
- A PÁLYA-PROGRAM igazgatósági felelıse: Gyengéné Bée Andrea.
- A teljes rendezvény szervezıje, koordinátora, kapcsolattartója –saját ötlete folyamatos
bıvítése nyomán - idén is munkánkat segítı pedagógiai és tanácsadó szakpszichológus,Szabó
Csilla lesz.

A tervezett program, amelyhez a Szülıi Választmány támogatásával és együttmőködésével az
Önök segítségét, aktív közremőködését kérjük.

