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Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

 Hogyan tudja a család minél hatékonyabban segíteni a pályaválasztási 

döntést? 

 Milyen információforrások segítik a tájékozódást a továbbtanuláshoz?  

 Melyik iskolatípus, továbbtanulási út a legjobb a gyermek érdeklődésének?  

  

Ha Önt is foglalkoztatják a fenti kérdések, ezúton szeretnénk figyelmébe ajánlani szülőknek 

szóló ingyenes pályaorientációs workshopunkat. 

A szemléletformáló, érzékenyítő foglalkozás célja, hogy a szülőket segítse gyermekük 

pályaválasztása előtt a tudatos felkészülésben, hogy kellő információt kaphassanak azokról a 

szempontokról, amelyek alapján majd a fiatal érdeklődésének és képességeinek megfelelő 

döntés születhet. A programon a résztvevők a különböző továbbtanulási utak, iskola típusok 

mellett megismerhetik szakemberünktől a munkaerő-piaci trendeket és a tájékozódáshoz 

szükséges információforrásokat. A workshop többek között a következő témaköröket foglalja 

magában: 

• a pályaorientáció összetevői (önismeret, pályaismeret, munkaerőpiac ismerete); 

• tanulási utak; 

• az önismeret szerepe a döntéselőkészítésben; 

• információforrások a pályaorientációhoz. 

 

Programunkat elsősorban 4., 6., 7., 8., 10., 11., osztályos tanulók szüleinek, gondviselőinek, 

nagyszüleinek ajánljuk. 

A workshop időpontja: 2022. december 02.  17.00 óra 

  

Workshop helyszíne: Budapest, XXI. kerület (helyszín pontosítás alatt, e-mailen kiküldésre 

kerül a regisztrálók számára) 

  

Jelentkezési határidő: 2022. november 13.   

 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, jelezze részvételi szándékát az alábbi linkre 

kattintva:  

Pályaorientációs workshop jelentkezés 

mailto:titkarsag@csalad.hu
https://forms.office.com/r/nWNNCDwE3p
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A jelentkezést követően a jelentkezési felületen tájékoztatjuk jelentkezése elfogadásáról, ezzel 

a csoportba kerülésről, majd a workshop előtti napokban e-mailben  tájékoztatjuk a workshop 

további részleteiről. 

A képzésen maximum 15 fő vehet részt, a jelentkezőket a jelentkezések sorrendjében 

fogadjuk. 

 

Szeretettel várjuk programunkon! 

 

Üdvözlettel, 
Réczicza Mónika 
képzési szakértő 
 
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 
H-1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 
Mobil: +36 30 475 6181 
E-mail: reczicza.monika@csalad.hu 
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