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BEVEZETÉS 
 

Kedves Szülők!   

Örömteli, de nagy felelősséggel járó feladat gyermekünknek iskolát választani. 

„Mi leszel, ha nagy leszel?” – halljuk gyermekkorban számtalanszor e kérdést, amelyre 

óvodáskorban teljes bizonyossággal tudjuk a választ. A pályaválasztással kapcsolatos 

első komoly elhatározás, az iskolaválasztás időszakában azonban ez a kérdés már 

nem is tűnik egyszerűnek – hiszen most még bármi válhat egy fiatalból, a jelen 

választás, viszont jónéhány esetben kijelöli életútját. 

A pályaválasztás nem csak az egyén, hanem a társadalom egésze számára fontos 

lépés. A mi célunk így az, hogy segítséget nyújtsunk a lehetőségek közötti 

választásban azoknak, akik még nem döntöttek, határozatlanok vagy csupán 

megerősítésre vágynak. 

A továbbtanulást illetően a bizonytalanságot gyakran a megfelelő tájékozottság hiánya 

okozza a tanulók és a szülők körében. 

Ebben szeretnénk segítséget nyújtani a Pilinszky János Általános Iskola 

pályaválasztási kiadványával, ami sok olyan információt tartalmaz, amely megkönnyíti 

a helyes döntés meghozatalát. 

 

Kedves Diákok! 

Az általános iskola befejezése után számos középiskola közül válogathattok. 

Amennyire jó ez a bőséges kínálat, annyira meg is nehezítheti a döntést. Szakmát 

szeretnél vagy érettségit, esetleg egyszerre mindkettőt? Minél előbb szeretnél a 

munka világába érni, vagy még fogalmad sincs mivel foglalkoznál szívesen 

felnőttként?  

Ha már régóta tudod mi szeretnél lenni, akkor vedd sorra a lehetőségeket, hogy a 

célodhoz milyen úton juthatsz el. A pályaválasztás és a szakma tanulás kapcsán is 

érdemes tájékozódni, hogy mire van kereslet. 

Amennyiben még nem tudod biztosan milyen pályát válassz, akkor először önmagad 

próbáld megismerni, majd ismerkedj meg a pályaválasztás során felmerülő 

lehetőségekkel, ne hagyd ki a szakmatanulás alternatíváit se. 

A kiadvány első részében iskolánk bemutatásával szeretnénk segíteni a leendő első 

osztályosok szüleinek. 

A második részben a továbbtanulás előtt álló diákokkal és szüleikkel szeretnénk minél 

több információt és hasznos tippet megosztani a pályaválasztással kapcsolatban.  
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PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Nyúl 

 

 

"...egyszerűen az, hogy létezel mozdítja meg itt és most a világot." 

(Pilinszky János) 

 

Elérhetőségek: 

Cím:       Honlap: 

Pilinszky János Általános Iskola   www.pilinszky-nyul.eu 

9082 Nyúl, Jókai u. 21.    E-mail:  

Telefon:       iskola@pilinszky-nyul.eu 

+36-96/364-046      Facebook: Pilinszky Iskola Nyúl 

http://www.pilinszky-nyul.eu/
mailto:iskola@pilinszky-nyul.eu
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Bemutatkozás 

 

Jelenleg 25 pedagógus dolgozik iskolánkban. Alsós nevelőink közül többen tanítói 

végzettségük mellett szakvizsgával is rendelkeznek, illetve sikeresen szerepeltek a 

pedagógusok minősítő eljárásán. Folyamatosan képezzük magunkat, szakmai 

konferenciákon, továbbképzéseken veszünk részt. Szakos ellátottságunk 

megnyugtató. 

Pedagógiai programunkhoz híven törekszünk arra, hogy minden tanulót 

képességének megfelelően fejlesszünk. A tehetséges gyermekekkel kis csoportban 

foglalkozunk. Azokkal a kisgyermekekkel pedig, akik valamilyen területen külön 

megsegítést igényelnek, hetente akár több alkalommal fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus, logopédus, gyógytornász foglalkozik velük. Rendkívül fontosnak 

tartjuk iskolánkban a biztonságos, gyermekbarát környezetet, a családias légkört. 

Iskolánkban egy évfolyam kivételével párhuzamos osztályok vannak. Az alsó 

tagozaton hat napközis csoport működik igazodva a szülők és a gyerekek igényeihez. 

Szakköreink széles kínálata a gyermek érdeklődését elégíti ki, illetve a tanulóban rejlő 

tehetséget segíti feltárni, kibontakoztatni. Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink évről 

évre eredményesen szerepelnek a tanulmányi versenyeken. Közel húsz éve biztosít a 

Napsugár Művészeti Iskola zenetanulási lehetőséget a gyermekeknek. Évről évre 

majdnem negyven diák tanul valamilyen fúvós vagy vonós hangszeren, zongorán 

játszani. 

Labdarúgó csapataink több éve szerepelnek sikeresen az utánpótlásnevelés 

érdekében életre hívott Bozsik-programban. Nagy érdeklődés övezi a Kölyökatlétikát 

is, melynek keretében évente többször vesznek részt versenyeken a tehetséges és 

lelkes alsós diákjaink. Az idei tanévtől az első két évfolyamon tanórai keretek között 

beindult a néptáncoktatás is. 

Hatodikos és nyolcadikos diákjaink rendszeresen az országos átlag fölött teljesítenek 

az országos kompetenciamérésen szövegértésből, matematikából. Ezek az 

eredmények egyértelműen igazolják, hogy munkánk jó irányban halad. 

Továbbtanulási mutatóink is kedvezőek. Diákjaink 10%-a gimnáziumban, 50%-a 

szakgimnáziumban, 40%-a valamelyik szakközépiskolában folytatja tanulmányait. A 

visszajelzések alapján tanulóink többsége megállja helyét a középiskolában, és sokan 

folytatják tanulmányaikat a felsőoktatásban. Örömteli tény, hogy a legtöbb nyolcadikos 

az elsőként megjelölt helyen tud tovább lépni a kilencedik évfolyamra, szívesen jönnek 

vissza iskolánkba, és örömmel számolnak be sikereikről. 

Nagy figyelmet fordítunk a közösségi nevelésre: kirándulásokat, korcsolyázást, 

projekt-napokat, témaheteket szervezünk, elképzeléseinket a diákok bevonásával, 

közösen valósítjuk meg. A tanórák egy részében és a tanórákon kívüli programokon is 



 

Azonosítószám: EFOP-3.2.5-17-2017-00024 

6 
 

szívesen alkalmazunk új módszereket, csoportmunkát, használjuk digitális 

eszközeinket. 

Intézményünk 20 évvel ezelőtt vette fel Pilinszky János nevét. Azóta minden év 

novemberében megrendezésre kerül az immár hagyománnyá vált Pilinszky-nap, 

amelynek keretében egy tanulmányi versenyen Győr és környéke iskolái mérhetik 

össze tudásukat, tehetségüket. 

Iskolánk rövid bemutatásával választásukat szeretnénk megkönnyíteni. Törekszünk 

arra, hogy a különféle érdeklődésű és adottságú gyermekek mind megtalálják helyüket 

az iskolában, szűkebb és tágabb környezetükben. 
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Mit kínál az iskola? 
 

 Családias légkört, korszerűen felszerelt, biztonságos környezetet. 

 A szabadidő eltöltéséhez az EU szabványoknak megfelelő szabadtéri játékokat, 

eszközöket, parkosított, zárt udvart. 

 Kamerával megfigyelt kerékpártárolót és udvart. 

 Zárható tanulói szekrényeket, modern, otthonos osztálytermeket.  

 Személyiségfejlesztő, gyermekközpontú oktatást. 

 Közösségfejlesztő programokat (osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás, 

múzeumpedagógiai foglalkozások, klubdélutánok, Mikulás programok, farsangi 

bál, stb.). 

 Személyre szabott fejlesztést helyben, szakemberek bevonásával: 

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytornász. 

 Tehetséggondozást tanórai és szakköri keretekben (pl.: rajz, énekkar, angol nyelv, 

színjátszó, könyvtári foglalkozások, elsősegélynyújtó). 

 Első osztály második félévétől idegennyelv-oktatást (angol, német nyelvből). 

 Alsó tagozat 4. évfolyamától informatika oktatást. 

 Sportolási lehetőségeket (foci, kézilabda, atlétika, úszás). 

 Az alsó tagozatos tanulók számára napköziellátást. 

 A felső tagozatos tanulók számára tanulószobai foglalkozást, szaktanári 

segítséget a hatékony egyéni tanuláshoz 

 Környezettudatos és egészséges életmódra nevelést (iskolai védőnő, éves 

fogászati ellenőrzések, projektnapok, túrák, személyes példamutatás). 

 Művészeti nevelés területén színházlátogatásokat, iskolai hangversenyeket, 

színvonalas előadásokat, táncoktatást (majorette, hip-hop), zeneoktatást (gitár, 

zongora, fúvós és vonós hangszerek.). 

 Népszokások, népi értékek közvetítését, őrzését. 

 Az iskola hagyományainak ápolását. 

 Iskolai polgárőrséget a tanulók aktív részvételével. 
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Iskolánkról diákszemmel 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

„Szeretem ezt az 

iskolát, 

 mert nagy 

játszóterünk van.” 

 

 

„Sok projekt is van, 

ami szórakoztató, pl. 

videót kell készíteni 

egy meséről vagy 

térképet kell csinálni 

hozzá. A madarakat is 

etetjük.” 

 

 
„Sok szakkörre lehet járni, de 

ha sportolni szeretnél, akkor 

arra is van lehetőséged.” 

 

 
„Közel van az iskola és a 

barátaim, ezért marad időm 

sokat játszani.” 

 

 

„Szépek, igényesek a 

tantermek, díszesek 

és hangulatosak.” 

 

 

„Jó a hangulat, 

kedvesek a tanárok” 

 

 

„Szeretem az alsós tanító 

néniket, és tudom, hogy 

felsőben is aranyosak a 

tanárok.” 
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„Tartalmas órák, jó 

számítógépek 

vannak.” 

 

„A farsangot is 

nagyon szeretem, 

mindig nagy buli van.” 

„Azért szeretek ide járni, mert itt 

vannak a barátaim és egyébként 

jó dolognak tartom azt, hogy 

felújították az iskolát.” 

„Azért szeretek ide 

járni, mert érdekes 

programokat 

szerveznek és van 

sulirádió.”  

 

„Szeretem, mert 

megvannak a 

feltételek a 

tanuláshoz és nagy 

a tornaterem.” 

 



 

Azonosítószám: EFOP-3.2.5-17-2017-00024 

10 
 

PÁLYAORIENTÁCIÓ 
 

Milyen szakmát válasszak? Ez a kérdés mindenki életében megjelenik, és nem 

egyszerű a válasz. A felnőtté válás talán egyik legmeghatározóbb mérföldköve a 

megfelelő továbbtanulási irány kiválasztása. Pályaválasztás előtt álló fiatalként nem 

kell ezt a döntést egyedül meghozni, számos olyan szolgáltatás érhető el, amely 

segítségével illúzióktól mentesen, megfelelő ön- és pályaismerettel rendelkezve 

tervezhető meg a továbbtanulás és a pályaválasztás. 

A továbbtanulás irányát sok tényező befolyásolhatja (család, barátok, média), de 

igazán jó választás akkor születik, ha a diák saját képességeire és önismeretére 

alapozva, valamint az adott szakma kívánalmaival összhangban hozza meg a 

továbbtanulással kapcsolatos döntéseit. Az iskola- és pályaválasztás előtt álló diákok 

kérdéseiket feltehetik képzett tanácsadóknak vagy akár önállóan is körüljárhatják a 

témát online pályaorientációs oldalak segítségével.  

Sok mindent mérlegelnünk kell ahhoz, hogy jó döntést hozzunk, és tisztában kell 

lennünk azzal is, hogy ma szinte lehetetlen egy életre szóló szakmát választani. Az 

alábbiakban összegyűjtöttünk néhány olyan tippet, tanácsot, amely segítségünkre 

lehet a pályaválasztás során. 

 

Pályaválasztási ötletek diákoknak 

 

Pályaválasztást támogató rendezvények 

Az őszi félévben a megyei kormányhivatalok szerveznek egy vagy több helyszínen 

is pályaválasztási kiállítást. A rendezvényre látogatók megismerkedhetnek a 

középiskolai és felsőoktatási intézmények képzéskínálatával, különböző szakmákat 

próbálhatnak ki és megtudhatják, melyik szakmák a legkeresettebbek. A 

pályaválasztási kiállítások időpontjait mindig a területileg 

illetékes kormányhivatal honlapján kell keresni. 

Sok cég teremt lehetőséget a továbbtanulás előtt álló fiatalok számára, hogy 

megtapasztalják egy adott szakmában milyen körülmények, feltételek mellett 

dolgoznak az emberek. A Győr-Moson-Soproni Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

szervezésében számos üzem, gyár meglátogatható. Néhány szakmát még 

közelebbről is megismerhetünk, ha a közvetlen környezetünkben körülnézünk. 

Községünk hagyományaihoz évszázadok óta hozzátartozik a szőlőtermesztés is, ezért 

ebben a kiadványban egy helyi, fiatal és dinamikusan fejlődő borászat bemutatására 

http://www.kormanyhivatal.hu/
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vállalkoztunk. Tanulóinkkal ellátogattunk a pincészetbe és a házigazdával 

beszélgettünk a cég múltjáról, jelenéről, jövőjéről. 

A Hangyál Pincészet 

A pannonhalmi borvidék újgenerációs pincészetének megálmodója és életre hívója 

Hangyál Balázs és felesége Kati. Mindketten agrármérnökként végeztek, és ezt a 

tudásukat maximálisan kamatoztatni tudják választott hivatásukban. 2010 óta 

folyamatosan bővül, fejlődik a borászat. A megfelelő gépesítés, korszerű eljárások 

alkalmazása, szakszerű művelés mellett folyamatosan figyelik a nemzetközi 

bortrendeket is, rendszeresen részt vesznek külföldi tanulmányutakon. 

A gazdaságtörténet iránt is komoly érdeklődést mutató tulajdonos 

körültekintően választotta ki a megművelni kívánt területeket: a pannonhalmai 

Széldomb-dűlő már a 17. században apátsági szőlőbirtok volt, de a nyúli Gerha-dűlőn 

és a győrújbaráti Báró-dűlőn is szőlőt termesztettek az elmúlt évszázadokban. A 

szőlőfajták kiválasztásakor pedig előnyben részesítette a vidék klasszikusait: többek 

között rajnai rizlinget, traminit, tradicionális kék szőlőt termesztenek. A hagyományos 

technikákat a legmodernebb borászati technológiákkal ötvözik, így boraik ellenőrzött 

körülmények között készülnek. A kiváló minőségű, elegáns és friss borok számos 

elismerést hoztak már, Csicsergő nevű Sauvignon Blanc boruk például bekerült 

Magyarország 100 legjobb bora közé.  

Látványpincészetük 2016-ban épült fel Nyúl egyik legszebb részén, a Héma-

tetőn. A körpanorámás, letisztult épületben rendszeresen tartanak borkóstolókat és 

szerveznek programokat a borok és a kultúra kedvelőinek. A borászat mellett a 

vendéglátás is fontos számukra, vendégeikkel nagyon jó kapcsolatot építettek ki, 

ennek az eredménye többek között a pincészet logója is, amelyet egy grafikus 

vásárlójuk tervezett.  

A munkamegosztásban hisznek, mindenki azt csinálja, amihez ért: Kati felügyeli 

a szőlőtermesztést, növényvédelmet, Balázs felelős a borászatért, kereskedelemért, 

marketingért és talán néhány éven belül kiegészülhet a csapat a vendéglátást tanuló 

nagyobbik fiúkkal, Zolival.  

Balázs azt vallja, hogy a napi 16-18 óra munkát csak úgy lehet elvégezni, ha az 

embernek a foglalkozása egyben a hobbija is. Egy jó borásznak elkötelezettnek kell 

lennie a táj, a szőlő és a vásárlók felé is, a kifinomult érzékszervek pedig nemcsak a 

borkészítés során szükségesek, hiszen a terméket el is kell adni. A nyúli hegyen, 

hangulatos környezetben, minőségi munkát végezve igazi közösség kovácsolódik. Az 

elmúlt közel egy évtized munkájának, úgy tűnik, beérett a gyümölcse. 
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Kifejezetten a fiatalok által kedvelt éjszakai ismeretterjesztő programokhoz igazodik 

a Szakmák Éjszakája országos rendezvénysorozat, amely minden évben tavasszal 

kerül megrendezésre. A program célja, hogy színes és szórakoztató programokkal 

támogassa a szakmákkal való ismerkedést. A rendezvény során a szakképző 

intézmények és a velük együttműködő cégek látogathatók végig. 

Novák Olivér, iskolánk 8. osztályos tanulójának élménybeszámolója az Euroskills 

rendezvényről 

Szeptember 22-én rendezték meg hazánkban az Euroskills 2018-at. A 

versenyre Budapesten került sor és a Hungexpo adott otthont neki. 

Rendkívül nagyszabású volt: a Hungexpo majdnem összes szektorát elfoglalta 

ez az esemény. Ezen kívül még egy kis utca is várta a látogatókat, tele mindenféle 

ételárussal. A fizetés sem volt szokványos, ugyanis itt csak kártyával lehetett, amit a 

bejáratoknál lehetett feltölteni. Na de kik is versenyeztek? 

A kontinens legjobb fiatal szakemberei mérték 

össze tudásukat az Európa legjobbja címért. A 

versenyre való jelentkezés korhatára 25 év volt. 

Minden ország szakmánként csak egy versenyzőt vagy 

versenyző csapatot nevezhetett. Egy versenyző csak 

egy Euroskills versenyen indulhatott. Nagyon sok 

kategória volt, és mindegyikből rengeteg résztvevő. 

Ráadásul a pályaválasztás előtt álló fiatalok a helyszínen látványos, interaktív 

formában próbálhatták ki a különböző szakmákat. Az Euroskills karrierlehetőségek 

széles választékát mutatta be, amelyek között mindenki megtalálhatta a számára 

leginkább szimpatikusat. 

Aki akarta, ezen a rendezvényen megtalálhatta a hozzá illő, neki tetsző 

szakmát. Akadhattak olyanok is, akik már tudták, mik akarnak lenni, de ők is 

garantáltan gazdagabbak lettek egy élménnyel.  

 

Mire vagyunk képesek? 

A legfontosabb azt meghatározni, hogy mi is érdekel minket, mi az, amiben örömünket 

leljük. Sokan azt gondolnák, hogy ez evidens, hiszen mindenki tudja, hogy mit szeret 

csinálni. De a válasz nem olyan egyszerű! Át kell gondolnunk, hogy miben vagyunk 

tehetségesek, milyen képességekkel rendelkezünk, miben vagyunk kifejezetten 

erősek, és miben gyengék. Figyelembe kell vennünk a saját személyiségjegyeinket is, 

és ahhoz mérten választani területet. Például, ha nem igazán szeretünk emberekkel 

foglalkozni, akkor valószínűleg nem lesz túl testhezálló egy ápolói vagy tanári pálya. 

Ellenben, ha nagyon szeretünk művészetekkel foglalkozni, akkor érdemes valamilyen 

művészeti főiskolára beiratkozni. 

https://szakmakejszakaja.hu/
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Saját képességeinket nehezen tudjuk helyesen megítélni, éppen ezért érdemes kikérni 

a család, a barátok, a tanárok és egyéb ismerősök véleményét is, hiszen ők kívülről 

látnak minket, és új nézőpontokat tárhatnak elénk. Lehet, hogy olyan javaslattal állnak 

elő, ami nekünk eszünkbe se jutott volna, pedig igazán a profilunkhoz illő.  

Az önismereti tesztek is segíthetnek az „énkép” kialakításában.  

Kedvcsinálónak íme egy a sok közül, ami az érdeklődési területeidet térképezi fel: 

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek igazak rád! Az alábbi feladat segít abban, 

hogy tisztább képet kapj az érdeklődési területeidről. 

A Szívesen foglalkozom növényekkel, állatokkal. 

H Szívesen szórakoztatok más embereket. 

G Könnyen ráveszem a barátaimat arra, amit akarok. 

M Szeretek gépekkel, elektromos berendezésekkel foglalkozni. 

H Szeretek segíteni a barátaimnak problémáik megoldásában. 

A Szívesen dolgozom kerti eszközökkel. 

M Szeretek gépeket összeszerelni, javítani. 

G Szívesen oldok meg számolási és bonyolult logikai feladatokat. 

G Szeretek irodában, tiszta környezetben dolgozni. 

H Szeretek segíteni rászoruló időseknek, betegeknek. 

A Szívesen dolgozom a szabadban. 

M Szívesen dolgozom egyedül olyan feladatokon, mint például tervezetek, modellek készítése. 

A Szeretem a fizikai erőt igénylő feladatokat. 

H Szívesen töltöm az időmet kisebb gyerekekkel. 

G Szeretek eladni, vásárolni. 

M Szívesen végzek kisebb ház körüli javításokat, mint például: vízvezetékszerelés, varrás, 

autószerelés, tapétázás. 

Számold össze, hogy hány „A”, „G”, „H” és „M” betűt karikáztál be, majd jelöld az alábbi táblázatban, 

a következő oldalról pedig megtudhatod, hogy az érdeklődési köröd alapján milyen irányban 

gondolkozz tovább. 

A:  H:  G:  M: 

A betűjelek négy foglalkozási területet jelölnek. A pontszámok megmutatják, hogy melyik terület 

érdekel Téged a legjobban és melyik kevésbé.  
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Foglalkozási területek: 

A = Agrár 

Az agrár szakterületen dolgozók gondoskodnak egy adott ország vagy egy országrész élelmezéséről. 

Ehhez a szakterülethez. Ehhez a szakterülethez kapcsolódó foglalkozások például a pék, cukrász, 

szakács, malomipari munkás, növényolaj-gyártó, juhtenyésztő, agrármérnök. 

H = Humán 

A humán szakterületen dolgozók az emberi viselkedés tanulmányozásával, valamint az emberek 

társadalmi helyzetének javításával foglalkoznak. Ehhez a szakterülethez kapcsolható foglalkozások 

például a mentőápoló, pszichológus, szociális munkás, szociálpedagógus, csecsemő- és 

kisgyermekgondozó. 

G = Gazdasági-szolgáltató 

A gazdaság területén dolgozók az anyagi javak és szolgáltatások előállításával, felosztásával 

foglalkoznak. A szolgáltatás területén dolgozók elsődleges célja más emberek igényeinek, 

szükségleteinek kielégítése és a tanácsadás. Ehhez a szakterülethez kapcsolható foglalkozások: 

könyvelő, bolti eladó, idegenvezető, PR-menedzser. 

M = Műszaki 

A műszaki szakterületen dolgozó emberek a nyersanyag kitermelésétől kezdve a késztermék 

előállításáig tartó folyamat bármely szakaszában végezhetnek munkát. A szakterület legtöbb ágazata 

gépesített, ezért a munkafeladatok kevés fizikai erőt, viszont jó műszaki érzéket igényelnek. Ehhez a 

szakterülethez kapcsolható foglalkozások például az esztergályos, elektroműszerész, informatikus. 

További önismereti tesztet az alábbi linkeken találsz. Nagyrészük regisztráció nélkül 

is kitölthető. 

What Does Your Personality Say About The Type Of Job You Should Have? 

Pálya-kalauz kérdőív 

Nemzeti Pályaorientációs Portál 

Pályaorientációs önismereti tesztek 

  

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=what-job-should-you-have_2
http://www.palyanet.hu/index.php?article_id=130
http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek
https://www.felvi.hu/felveteli/teszt
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Mire van igény a munkaerőpiacon?   

Amellett, hogy önelemzést végzünk, s tájékozódunk a lehetőségekről, egyfajta 

„piackutatást” is le kell folytatnunk, azaz meg kell figyelnünk, hogy mik a „menő 

szakmák”, melyből van hiány, és mik az aktuális „munkapiaci trendek”. Az oktatási és 

álláskeresői portálokon minden évben közzétesznek több cikket is témában, amelyek 

segíthetik az eligazodást.  

A munkapiaci trendet érdemes több évre visszamenően lekérdezni, hiszen gyorsan 

változik a világ, a gazdaság, s így a munkaerőpiac is folyamatos mozgásban van, ezért 

a hallgatóknak, fiatal munkakezdőknek is rugalmasnak kell lennie.   

Hasznos, ha végig böngésszük az aktuális állásajánlatokat több internetes oldalon. 

Ezeket az ajánlatokat nézzük úgy, mint egyfajta „készséglistát”, amely megmutatja, 

hogy egy-egy pozíció betöltéséhez milyen képesítés, szakirány és elvárás szükséges. 

 

Hogyan válasszuk ki a megfelelő oktatási intézményt? 

Ha már legalább körvonalaiban megtaláltuk, hogy milyen tevékenységek, szakmák 

érdekelnek, és felmértük képességeinket is, újabb kérdéssel kell szembenéznünk: Hol 

tudom ezt a szakmát megtanulni? Ez szintén nagyon fontos, és több tényező is 

befolyásolja. A jelentkezésnél több lehetőséget is megadhatunk, de figyelnünk kell a 

sorrendre, hiszen az az intézmény élvez prioritást, amit első helyen írtunk be.  

Az kiválasztásnál az egyik legfontosabb tényező a középiskolai intézmény presztízse 

és oktatási színvonala, ugyanis ezek nagyban befolyásolják a későbbi elhelyezkedés 

esélyeit is. Fel kell mérnünk azt is, hogy milyen gyakorlati helyek vannak a közelben, 

s milyen ezek értékelése. 

A felvételizők egy részének az intézmény kiválasztásánál az is lényeges, hogy a 

kiszemelt középiskola milyen hagyományokat ápol, és mennyire pezsgő a diákélet. Az 

iskolák honlapján sok esetben találhatunk videókat, interjúkat, ahol az oktatók és a 

diákok osztják meg élményeiket, s ezáltal egy szubjektív képet kaphatunk az adott 

intézményről.  

Természetesen nem csak magát az intézményt kell ismernünk, hanem a környezetet 

is. Ha a kiválasztott helyszín távolabb esik eddigi lakóhelyünktől, akkor mindenképp 

utána kell járni a kollégiumi lehetőségnek. Befolyásolhatja választásunkat személyes 

kötődésünk a helyhez, a család, barátok véleménye, vagy a korábbi oktatók tanácsai.  
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A középiskolai rendszer bemutatása 
 

A középiskolák típusai 

Az utóbbi években jelentős mértékben alakították át a középfokú képzési rendszert. A 

szüleid által jól ismert iskolatípusok új funkciót, modernebb köntöst kaptak, ezért nem 

árt tisztázni, hogy melyikben milyen képzettséget szerezhetsz meg.  

 

 A szakközépiskola 

Ha csupán egy jó szakmára vágysz, választhatsz a szakközépiskolák közül egy olyat, 

ahol az érdeklődési körödnek megfelelő foglalkozás alapjait sajátíthatod el. Három év 

tanulás és a sikeres vizsgát követően jártas leszel egy szakmában és szakmunkásként 

helyezkedhetsz el egy cégnél. 

Mivel a középpontban a szakmai 

ismeretek megtanulása áll, ezért 

több gyakorlati tantárgyat 

tanulhatsz. A közismereti 

tárgyakkal pedig jóval 

kevesebbet kell foglalkoznod. 

Ha időközben meggondolod 

magad, és mégis szeretnél 

érettségit, úgy az iskola 

befejezése után további két év 

tanulással azt is 

megszerezheted, közben pedig 

már dolgozhatsz, pénzt is 

kereshetsz.  

 

Gunyhó Balázs: „Azt tanulom, amit szeretek.” 

Bercsényi Miklós Közlekedés és Sportiskolai Szakközépiskola és Szakiskola 

Valójában nálam egyszerű volt a döntés, mivel tudtam mi 

érdekel és már csak ahhoz kellett igazodnom. Mindig is a 

motorok meg a motorszerelő szakma, felé hajlottam. 

Többen mondták, hogy a győri Bercsényiben van ilyen 

szak és már akkor eldöntöttem, hogy én oda fogok 

jelentkezni. 

A legtöbb tanácsot és támogatást a szüleimtől és a tanáraimtól kaptam. Beérni 

az iskolába több ideig tart: Nyúlon felszállok a buszra és csak a végállomáson szállok 
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le. Ezután még egy városi járatot is el kell csípnem, enélkül sokáig tartana az iskolába 

vezető út.  

A tanárok nagyon segítőkészek és normálisak. 17-en vagyunk az osztályban, az 

osztálytársaim is rendesek, lehet rájuk számítani. Minden szerdán van gyakorlati 

óránk, és alapismereti óra keretében sajátíthatjuk el a motorszerelés alapjait. 

Úgy gondolom, hogy jól választottam, mert azt tanulhatom, amit szeretek. 

 

A szakgimnázium 

A szakközépiskolában a diákokat fokozatosan vezetik be a választott szakma 

világába. Kezdetben több közismereti tárgyat tanulnak, de már az első évben 

bevezetésre kerülnek egyes szakmai tárgyak is, aztán az évek során ezek aránya 

megfordul, lehetővé téve, hogy egyre több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek a 

tanulók. Sok helyen kiemelten kezelik az idegennyelv tanulást, és nyelvi előkészítő 

osztályt is indítanak, majd a „nulladik” év után bizonyos tantárgyakat a választott 

idegen nyelven oktatnak tovább. Négy év után az érettségi mellett szakmai vizsgát is 

tesznek a végzősök. Az oklevél megszerzése után két lehetőség közül választhat 

mindenki: vagy nekivághat a munka világának, vagy további egy év tanulással emelt 

szintű szakképesítést szerezhet. Az érettségi bizonyítvány birtokában megcélozható 

természetesen bármelyik felsőfokú oktatási intézmény, főiskola vagy egyetem is. 

Sári Ábel: „A választás az enyém volt.” 

Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Elsősorban egy jó suliba szerettem volna menni, és a kereskedelem érdekelt a 

legjobban. Amikor rátaláltam a Pálffyra, rögtön el is dőlt bennem, 

hogy oda szeretnék járni, és ennek érdekében mindent 

megteszek. A választás az enyém volt, bár a szüleim a Révait 

szerették volna, én hallani sem akartam róla. Reggelente 35 

percet buszozok, sajnos csak a 6:30-as busszal érek be időben, 

annak ellenére, hogy a suli alig 3 perc sétára van a 

buszmegállótól. 

Nyelvi előkészítő szakra jelentkeztem, heti 13 angol és 6 

német órám van. A hagyományos tantárgyakat minimális óraszámban tanulom. Új 

tantárgyam pedig a gépírás, nem éppen a kedvencem. Sajnos sokkal többet kell 

tanulni, németből rengeteg a memoriter, angolból pedig a szódoga. Általános 

iskolában csak leckét írtam, mivel órákon eléggé odafigyeltem, így mindig tudtam az 

anyagot kevés tanulás nélkül is. Itt ez már nem elég. Az angol tanárunk kedves és 

közvetlen, a német tanár keményebb. A többiekkel az elmúlt egy hónapban kevésszer 

találkoztam, őket még annyira nem ismerem.  
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Az osztálynak ugyan még össze kell szoknia, de én jól érzem magam velük, 

szerintem felejthetetlen lesz velük az elkövetkezendő 6 év. 

 

A gimnázium 

A gimnáziumok a felsőoktatás előszobái, elsődleges céljuk, hogy felkészítsenek az 

érettségi vizsgára, vagyis általános műveltségedet mélyítheted el a legkülönfélébb 

tudományokban. Ez azok számára fontos, akik biztosak abban, hogy a középiskola 

után mindenképpen tovább akarnak tanulni. A diákok könnyen találhatnak az 

érdeklődésüknek, humán vagy reál beállítódásukhoz illeszkedő tagozatot. 

Jelentkezhetnek nyelvi előkészítő osztályba, informatika vagy humán tagozatra, de 

választhatnak kedvenc tárgyaikból fakultációt, amely az emelt szintű érettségire készít 

fel. Bármelyik mellett is dönt valaki, biztos, hogy az iskolaévek végén egy 5 tárgyból 

álló vizsga várja. Ezt követően pedig újabb döntési helyzetek elé kerül: egyetem vagy 

felsőfokú szakképzés, itthon vagy külföldön? Akik jó tanulók és halogatnák kicsit a 

szakmaválasztást, azoknak tökéletes választás lehet a gimnázium.  

Varga Anna: „Felnőttként kezelnek minket.” 

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium 

Én már nagyon korán eldöntöttem, hogy melyik 

iskolatípust választom: mindenképpen gimnáziumba 

szerettem volna menni. Több iskolát is megjelöltem, 

de végül a bencés gimnáziumba vettek fel. Ennek 

nagyon örültem, mert ez az iskola a legelejétől 

nagyon szimpatikus volt nekem, a barátnőim sok jót 

meséltek róla. A szüleim és a régi iskolám is 

támogatott a döntésben.  

Általában a 6.15-ös vagy a 6.40-es busszal szoktam bemenni reggelente. Fél 

órás a Győrig vezető út, ami azt jelenti, hogy viszonylag gyorsan beérek. Miután 

leszálltam következik az a rész, ami nem éppen a kedvencem. Reggelente át kell 

vergődnöm a Baross úton mivel, arra van az iskolám. Ilyenkor rengetegen vannak ott. 

Miután beértem még 3 emeletet kell megmásznom, míg bejutok az osztálytermembe. 

Valójában csak egy új tantárgyam van: a dráma, de például irodalmon mindig 

filozofálunk. Rengeteget kell tanulnunk. Ami talán a legfurább az egészben, hogy a 

tanáraink magáznak minket, ez pedig azt jelenti, hogy felnőttként kezelnek bennünket. 

Rengeteg szakkör áll rendelkezésünkre, de ami azt illeti, én idén egyre sem járok. 

Nálunk egy évben egyszer van kötelező kirándulás, ami 3 napos, meg havonta egyszer 

lelki napok. 

Összevetve az egészet úgy érzem jól választottam iskolát. Nagyon szeretem az 

új osztályomat és az új környezetet. 
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Továbbtanulás sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók számára 

Ha sajátos nevelési igényű diák vagy, akkor a pályaválasztási döntésed 

meghozatalához nagy segítséget nyújthatnak a tanulási képességeket vizsgáló, 

szakértői és rehabilitációs bizottságok, akik az elvégzett vizsgálatok alapján javaslatot 

tesznek a legmegfelelőbb iskola választására. Ebben a folyamatban nagy szerepe van 

szüleidnek és tanáraidnak is! 

Az általános iskola elvégzése után hagyományos középiskolai oktatásban, vagy 

speciális szakiskolában tanulhatsz tovább. A speciális szakiskolákba minden sajátos 

nevelési igényű tanuló felvételt nyerhet, és sérülés típusa szerint elkülönülve 

(látássérültek, mozgássérültek, hallássérültek, értelmi sérültek) vehet részt a 

képzésben. 

HÍD programok 

Amennyiben nem sikerül első körben felvételt nyerned egyik választott középiskolába 

sem – de még tanköteles korú vagy –, úgy tanulmányaidat köteles vagy a Köznevelési 

Hídprogramok (HÍD1 és HÍD2) keretein belül folytatni. Ebben az esetben a korábban 

tanultak ismétlésével, a szükséges kompetenciák fejlesztésével és pályaorientációval 

készülhetsz fel a 9. évfolyam követelményeinek teljesítésére és a szakképzésre. A 

HÍD1 program keretében egy tanévnyi idő áll a rendelkezésedre, hogy felzárkózz. A 

HÍD2 program az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező diákoknak szól, 

amelynek időtartama 10 vagy 20 hónapos lehet. Célja, hogy biztosítsa a szakképzésbe 

történő későbbi bekapcsolódást. 

Hiányszakmák Győr-Moson-Sopron megyében 
 

A hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag 

támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulókat, tanulmányi 

eredményük alapján, ösztöndíj illeti meg. A hiány-szakképesítések száma a korábbi 

12 szakképesítésről megyénként 20-21 szakképesítésre emelkedett. Az ösztöndíj 

mértéke a tanulók tanulmányi átlageredmény alapján, a szakiskolai vagy 

szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanulók tekintetében havonta 10-35 ezer 

forint, míg a szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók esetében havonta 20-50 

ezer forint közötti összeg lehet. 

 

  



 

Azonosítószám: EFOP-3.2.5-17-2017-00024 

20 
 

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra vonatkozó hiány-szakképesítések Győr-

Moson-Sopron megyében: 

Szakképesítés neve Szakképesítés azonosító száma 

Ács 34-582-01 

Asztalos 34-543-02 

Automatikai technikus 54-523-01 

Dísznövénykertész 34-622-01 

Festő, mázoló, tapétázó 34-582-04 

Gazdasági informatikus 54-481-02 

Gépgyártástechnológiai technikus 54-521-03 

Gépi forgácsoló 34-521-03 

Gyakorló ápoló 54-723-02 

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 54-723-03 

Hegesztő 34-521-06 

Ipari gépész 34-521-04 

Járműipari fémalkatrész-gyártó 34-521-07 

Kőműves 34-582-14 

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 34-582-09 

Mechatronikai technikus 54-523-04 

Mezőgazdasági gépész 34-521-08 

Női szabó 34-542-06 

Szociális gondozó és ápoló 34-762-01 

Villanyszerelő 34-522-04 

Virágkötő és virágkereskedő 34-215-04 
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Felvételi eljárásrend a 2018 / 2019-es tanévben 

 
2018. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak eddig a napig 

nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon felvételi 
tájékoztatójukat. 

2018. október 31. Október végéig az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik 
évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

2018. november 16. November közepén a hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára 
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények 
jegyzékét. 

2018. december 7. A tanulóknak decemberben kell benyújtani a jelentkezésüket 
a központi írásbeli felvételi vizsgára, közvetlenül a központi 
írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János 
Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása 
esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe. 

2019. január 19. 

10:00 

Az általános felvételi eljárás kezdete. Központi írásbeli 
felvételi vizsgák napja, az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a 
kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó 
Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben. 

2019. január 24. 

14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra. 

2019. február 7. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények 
értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

2019. február 21.– 
március 14. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 
keretében. 

2019. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú 
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

2019. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről 
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az 
általános iskoláknak. 

2019. május 6.– 
augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat 
ki. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános 
felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál 
kevesebb tanulót vettek fel. 



 

Azonosítószám: EFOP-3.2.5-17-2017-00024 

22 
 

Nyolc jó tanács a központi írásbeli felvételihez 

 

1. Készíts össze előző este mindent! 

Fontos, hogy a vizsga napja minél nyugodtabban teljen. Kelj fel időben, hogy ne kelljen 

rohanni. Előző nap ellenőrizd, hogy minden megvan-e: a kedvenc toll, ceruzák, 

vonalzó, körző, kabalafigura, papírzsebkendő. Készítsd elő a szükséges iratokat 

(személyi, diákigazolvány) is. A 

megjelenésre is készülni kell! A felvételire, 

még ha írásbeli is, lehetőleg ne hétköznapi 

ruhában menj. Egyrészt tiszteld meg az 

alkalmat, másrészt igyekezz a külsőddel is 

pozitív benyomást kelteni. A kiszemelt, 

kényelmes, de elegáns ruhadarabokat 

időben vedd elő a szekrényből, hogy lásd, 

jók-e még Rád. Ne feledkezz meg az 

öltözékedhez passzoló, kényelmes 

lábbeliről sem! 

 

2. Előző nap már ne tanulj! 

Akárcsak a sportban, itt is fontos a 

formaidőzítés. Tervezd meg a 

felkészülést, hogy épp a vizsga idejére 

kerülj csúcsformába! Ehhez időben 

kell elkezdened, és időben kell 

abbahagynod a gyakorlást. A 

típusfeladatok begyakorlása komoly 

rutint ad majd. Nemcsak a vizsga 

anyagát, hanem a vizsgaszituációt is 

érdemes kipróbálni. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az utolsó hetekben már 

az időre is figyelj gyakorlás közben! A sikeres írásbeli egyik alapfeltétele a jó 

időbeosztás és a szövegértés: számos feladat ezen áll vagy bukik.



 

Azonosítószám: EFOP-3.2.5-17-2017-00024 

23 
 

3. Pihenj eleget, feküdj le időben! 

Sok múlik a vizsga előtti napon is. Ekkor már nincs értelme tanulni, teszteket töltögetni. 

Sokkal hasznosabb a délutánt a kedvenc 

elfoglaltságoddal tölteni, lehetőleg a 

szabadban. Ez nem azt jelenti, hogy a kertben 

nyomkodd a telefonodat, hanem mozogj, hogy 

az agyad felfrissüljön, a tested pedig 

kellemesen elfáradjon, így könnyebben megy 

majd az elalvás is este. Sétálj egy nagyot a 

kutyáddal, építs hóembert (ha van miből), a 

lényeg, hogy töltődj! 

4. Pozitívan gondolj a felvételire! 

A felvételi vizsgát – bár van tétje – nem érdemes 

túlaggódni. Természetesen mindenkinek fontos, hogy 

jól sikerüljön, de nem ezen múlik az életed, ráadásul a 

felvételi eljárás több tényezőből tevődik össze, és ha 

nagyon muszáj iskolaváltásra is van lehetőség. A 

felkészülés ideje alatt és a nagy napon, indulás előtt a 

szülők is bíztassák, bátorítsák gyermeküket! 

5. Próbálj megnyugodni! 

Jussanak eszedbe a technikai dolgok: például írd fel a nevedet a lapra, lélegezz 

mélyeket hasi légzéssel, ez lassítóan hat a pulzusra és megszünteti az ideges 

tüneteket. Ezt is lehet gyakorolni, akár egy-egy témazáró dolgozat előtt. A munka 

megkezdése előtt nézd át a feladatokat, hogy 

legyen egy benyomásod arról mire 

számíthatsz. A fogalmazásra legalább 10 

percet szánj, és kell 5 perc a végén, hogy 

átnézd a megoldásaidat. Egy olyan feladattal 

kezdd, amit biztosan meg tudsz oldani. Ne 

feledd: készültél, gyakoroltál, tanultál, sikerülni 

fog. Ha megvan az első feladat, állj meg egy 

pillanatra és dicsérd meg magad. 

Pontosan értelmezd, mit kell csinálni, a kacifántosan megfogalmazott feladatoknál 

akár szövegkiemelővel húzd alá, hogy mit kell csinálni, hogy a lényegre tudj 

koncentrálni. Ez az alaposság segíti a szöveg jobb megértését. Minden gyereknek 

megvan, hogy melyik tárgyból erősebb, érdemes arra gyúrni, hogy az mindenképpen 

jól sikerüljön. 



 

Azonosítószám: EFOP-3.2.5-17-2017-00024 

24 
 

6. Írj olvashatóan, javíts érthetően! 

Nem érdemes ceruzával piszkozatot készíteni, mert csak a tollal írt megoldásokat 

veszik figyelembe. Ne kockáztasd, hogy egy 

jó megoldást, részszámítást ne fogadjanak el 

azért, mert ceruzás maradt! A hibásnak 

gondolt választ egyszerűen és kulturáltan 

húzd át, felesleges satírozni. Nem kell 

gyöngybetűkkel írni, de legyen rendezett és 

olvasható a felvételi dolgozat! Mindenhova írj 

valamit, mert az üresen hagyott kérdés 

biztosan nulla pontot ér.  

7. Tervezzétek meg az utat, induljatok el időben! 

A nyugodt reggel feltétele az is, hogy időben érkezzetek a vizsga helyszínére. Mivel 

eldönthetitek, hogy hol szeretnéd írni a felvételit, választhatjátok azt az iskolát, amit a 

legkönnyebben, leggyorsabban elértek. Ellenőrizzétek az útvonalat! Ha autóval 

visznek, kérd meg a szüleidet, hogy 

figyeljék meg, mekkora a forgalom reggel, 

hol lehet parkolni az iskola környékén, 

legyen elég üzemanyag a kocsiban. Ha 

tömegközlekedéssel mész, tudd, hogy 

mikor indul a busz, meddig tart az út a 

megállótól az iskola épületéig. 

Számoljatok azzal is, ha idegen helyre 

mész, hogy a termet, a helyedet meg kell 

keresni az épületen belül.  

8. Igyál sok vizet, egyél könnyű ételeket! 

A szervezetedet sem árt felkészíteni a nagy napra. Ha nem alszol eleget, vagy nem 

táplálkozol megfelelően a vizsga előtt, a 

saját dolgodat nehezíted. A túlzott 

szénhidráttól (kenyér- és tésztafélék, 

pékáru) csak fáradtabbnak érzed 

magad. Egyél több fehérjét, ami segít 

növelni az éberségedet. Ne feledkezz 

meg a megfelelő folyadékbevitelről sem, 

mert anélkül úgy érezheted magad, mint 

a növényeid, amikor elfelejted 

meglocsolni őket. A felvételin is legyen 

nálad víz, de ne vidd túlzásba, mert 
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kimenni a mosdóba csak nagyon szigorú szabályok szerint lehet. Akár ehetsz is 

felvételizés közben, viszont nem hiszem, hogy tudományosan bebizonyították volna, 

a csoki gondolkodást serkentő hatását, de boldogabban írod majd tőle a tesztet, az 

biztos. Azért olyan ételt vigyél magaddal, ami nem ragad, nem morzsáz, vagyis nem 

zavar meg a munkában. A palackod pedig okvetlenül csavaros tetejű legyen, nehogy 

az öledbe öntött ragacsos lében üldögélve kelljen megoldanod életed első komoly 

feladatát. 

9. Akármi történt, engedd ki a gőzt! 

A vizsgastressz a szülőt és a gyereket egyaránt 

megterheli. Ha vége a felvételinek, bárhogy sikerült is, 

eresszétek ki a gőzt. Jöhet egy mozi, pizza, kirándulás, 

amihez kedvetek van.  

 

További tájékozódási lehetőségek 
 

A Nemzeti Pályaorientációs Portál külön célcsoport-specifikus tartalmat állított össze 

középiskolásoknak és felnőtt érdeklődőknek, amelyek segítenek tisztázni az 

önismerettel, pályaismerettel vagy munkaerő-piaci ismeretekkel kapcsolatos 

kérdéseket. Az oldalon pályaorientációs kérdőívek, foglalkozás leírások és foglalkozás 

bemutató filmek, valamint különböző keresők támogatják a továbbtanulási irány 

meghatározását, vagy akár már felnőttként a pályamódosítást. 
 

Győr-Moson-Sopron megyei középiskolák listája: 

http://www.iskolaklistaja.eu/tipus/kozepiskola/?regio=nyugat-dunantul&kerulet=gyor-

moson-sopron 
 

Győri középiskolák listája: http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/altalanos_iskolak.html 
 

Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: https://palyaorientacio.munka.hu  

Pálya- és szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató 

anyagokkal. 

 

Az oktatási hivatal honlapja: www.oktatas.hu 

Információk a köznevelés, a felsőoktatás és a szakképzés területéről. 
 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával létrejött honlap: 

www.szakmavilag.hu  

Információk a szakképző iskolában tanulható szakmákról, a képzések tartalmáról és a 

végzést követő kilátásokról 

Szakmák Éjszakája rendezvénysorozat: https://szakmakejszakaja.hu 

http://www.iskolaklistaja.eu/tipus/kozepiskola/?regio=nyugat-dunantul&kerulet=gyor-moson-sopron
http://www.iskolaklistaja.eu/tipus/kozepiskola/?regio=nyugat-dunantul&kerulet=gyor-moson-sopron
http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/altalanos_iskolak.html
https://palyaorientacio.munka.hu/
http://www.oktatas.hu/
https://d.docs.live.net/519a467d9b491a48/Dokumentumok/Pályázat_EFOP/www.szakmavilag.hu
https://szakmakejszakaja.hu/

