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Pályaorientációs programok – 2020/21. tanév

Tisztelt Olvasó!

Kiadványunk célja, hogy egy csokorba gyűjtve mutassa be mindazokat a
tevékenységeket, amelyeket a továbbtanulás, iskolaválasztás előtt álló diákok és
tanáraik számára kínálunk, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb
információt megismerve és mérlegelve, megalapozott döntést hozzanak a
pályaválasztással kapcsolatban.

Felfoghatatlan gyorsasággal átalakuló világunkban csak bízhatunk abban, hogy
a kiadványban szereplő programok mindegyikét a tervezett módon tudjuk majd
lebonyolítani, ezért javasoljuk, hogy érdeklődés esetén mindenképpen vegyék
fel a kapcsolatot az adott programnál szereplő kontaktszeméllyel, illetve
szervezettel.

Sok sikert kívánunk az iskolákban zajló pályaorientációs tevékenységekhez és a
pályaválasztáshoz!

Győri Járási Foglalkoztatási Paktum
Pályaorientációs Munkacsoport
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Közönségprogramok, versenyek
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Építsd a jövőd!

2020. október GYSZC Gábor László Építő- és Faipari 
Szakképző Iskola,
GYSZC Hild József Építőipari Technikum

 Célcsoport: pályaválasztás előtt álló általános iskolás diákok.
 A résztvevők testközelből ismerhetik meg az építőipar jövőjét, a szervezők bemutatják,

hogyan készül el egy ház, megismertetik azokat az anyagokat, amelyeket az építőipari
szakmák alapanyagként használnak és interaktív módon lehetőséget adnak azok
kipróbálására. A látogatók megismerhetik a számítógépes tervezést, rajzolást is. A
kiállítók – a foglalkoztató cégek – bemutatják, milyen jövőképet és kereseti
lehetőséget kínálnak a jövő szakemberei számára.

 Előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
www.muhelyiskola.hu, https://gyoriszc.hu/programok

Kontakt:
Nagy Anita
Győri Szakképzési Centrum
nagy.anita@gyoriszc.hu
+36 30 358 6013
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Mi a pálya?

2020. október 21. Molnár Vid Bertalan MK
9011 Győr, Váci Mihály u. 3.

 Célcsoport: általános iskolás diákok.
 A program egy izgalmas műszaki pályaválasztó fesztivál alsó és felső tagozatos

diákoknak, élmény alapú foglalkozásokkal, játékokkal. A diákok élő show keretében
megismerkedhetnek játékos formában a műszaki ágazatokkal. Izgalmas élmények
várnak a diákokra, sok érdekes feladatot próbálhatnak ki és kézzel fogható gyakorlatot
szerezhetnek a rendezvényen.

 Előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
http://miapalya.mee.hu
https://gyoriszc.hu/programok

Kontakt:
Nagy Anita
Győri Szakképzési Centrum
nagy.anita@gyoriszc.hu
+36 30 358 6013
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„A Jelen tanulója a Jövő mestere” tanuló 
verseny

2020. október 22. GYMSKIK székház
9021 Győr, Szent István út 10/A.

 Célcsoport: 6-8. osztályos diákok.
 A verseny során vendéglátás és kereskedelem szakmacsoportokban mérik össze

tudásukat a tanulók. A látogatók a verseny ideje alatt non-stop programokat, szakmai
bemutatókat tekinthetnek meg. A versenyművek készítését is figyelemmel kísérhetik a
7-8. osztályos tanulók.

 A versenyzőknek előzetes felkészülést igényel, az érdeklődők számára szabadon
látogatható.

 Előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
https://www.facebook.com/gymskik/videos/a-jelen-
tanul%C3%B3ja-a-j%C3%B6v%C5%91-mestere-
tanul%C3%B3verseny-a-
kamar%C3%A1ban/2375838369342510/
Kontakt:
Csánó Krisztina
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
csanokriszti@gymskik.hu
+ 36 20 334 5899
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Kutatók Éjszakája

2020. november 27. Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

 Célcsoport: minden érdeklődő.
 A Kutatók Éjszakája rendezvény keretében a Széchenyi István Egyetem érdekes, színes

programokat kínál az érdeklődők számára, a tudományos élet népszerűsítése
érdekében. A programok között szerepel a kiskutatók akadályversenye,
laborlátogatások, valamint különböző előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők.

További információ:
https://www.kutatokejszakaja.hu/

Kontakt:
Oláh Gréta
Egyetemi Szolgáltató Központ
Felvételi és Rendezvényszervezési Osztály
olah.greta@sze.hu
+36 96 613 610
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Kutatók Éjszakája a Mobilisben

2020. november 27. Mobilis Győr
9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.

 Célcsoport: minden érdeklődő.
 Az év egyik legnagyobb tudománynépszerűsítő rendezvényén a MobilITy-Győr

Digitális Élményközpont izgalmas attrakciói mellett látványos kísérleti bemutatókkal,
a látogatók által is kipróbálható természettudományos kísérletekkel,
laborfoglalkozásokkal, interaktív homokozóval és Mini-PánIQ szobával várja
látogatóit a Mobilis.

További információ:
http://mobilis-gyor.hu

Kontakt:
Keszthelyi Bernadett
Mobilis Győr
keszthelyi.bernadett@mobilis-gyor.hu
+36 20 250 8600
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Szakképzési Fesztivál – PTC Nyílt nap

2020. december Audi Hungaria Projekt-,  és 
Oktatóközpont
9027 Győr, Berkenyefa sor 2.

 Célcsoport: 7-8. osztályos diákok és szüleik, pedagógusok.
 Tanulóktól tanulóknak – egy napra kinyílik az Audi Hungaria Oktatóközpontjának

ajtaja: a duális képzésben résztvevő tanulók élményszigeteken tartanak
foglalkozásokat az érdeklődőknek, miközben megosztják a tapasztalataikat a
szakképzésről, így a személyes élmények segítik a megfelelő szakma kiválasztását a
résztvevő általános iskolások számára.

 Helyszíni regisztráció szükséges!

További információ:
http://www.audi.hu/szakkepzes/
Kontakt:
Dr. Márföldi Anna
Audi Hungaria Szakképzés
Szakmai Kompetenciafejlesztés
anna.marfoldi@audi.hu
+36 30 737 9207
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Nemak-Mobilis robotverseny
FLL Győr regionális forduló

időpont kijelölése folyamatban
(2020. december – 2021. január)

Mobilis Győr
9026 Győr, Vásárhelyi P. u. 66.

 Célcsoport: látogatóként bárki, versenyzőként 9-16 éves diákok.
 A FIRST LEGO League egy globális LEGO robotépítési és -programozási

versenysorozat, amelyen 9-16 éves diákokból álló csapatok vesznek részt világszerte. A
speciális terepasztalokon zajló robot játék menetek mellett idén is látványos, színes
kísérőprogramok várják a LEGO világa és a robotika iránt érdeklődőket a Mobilisben.

 A versenyzők számára több hónapos előzetes felkészülést igényel!
 Belépődíj ellenében látogatható rendezvény!

További információ:
http://mobilis-gyor.hu
http://mobilis-gyor.hu/mobilis-lego-robot-
mentorprogramok

Kontakt:
Rákosi Szabolcs
Mobilis Győr
rakosi.szabolcs@mobilis-gyor.hu
+36 20 248 5008
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Szakma Kiváló Tanulója Verseny

2021. március – április Budapest

 Célcsoport: 7. osztályos diákok.
 Budapesten kerül megrendezésre az SZKTV verseny, melynek célkitűzése a

szakképzésben részt vevő tehetséges végzős tanulók számára a megmérettetés és a
kiemelkedő eredmények elérési lehetőségének a biztosítása. A látogatók a standokon
megtekinthetik, hogy készülnek a versenymunkák.

 Előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
https://mkik.hu/hirek/elkezdodott-a-12-
szakma-sztar-fesztival

Kontakt:
Csánó Krisztina
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara
csanokriszti@gymskik.hu
+ 36 20 334 5899
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Szakmák Éjszakája

2021. április

 Célcsoport: általános iskolás diákok, szülők, felnőttek.
 A rendezvény célja a szakmák kipróbálása, színes, tartalmas és érdekes programokkal

a diákok, családok számára. A program sokoldalú, színes formában mutatja be a
szakképző iskolákat, képzési palettájukat, a duális képzésben partner vállalatokat.
Mottó: „Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!” – ez is jelzi, hogy a rendezvény
középpontjában a szakmák kipróbálása és az interaktív programok állnak.

További információ:
https://szakmakejszakaja.hu
https://gyoriszc.hu/programok

Kontakt:
Nagy Anita
Győri Szakképzési Centrum
nagy.anita@gyoriszc.hu
+36 30 358 6013
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Kísérletbazár

2021. április Mobilis Győr
9026 Győr, Vásárhelyi P. u. 66.

 Célcsoport: látogatóként bárki, különösen általános iskolás csoportok, kiállítóként 7-
12. osztályos diákok.

 A rendezvényen az ország egész területéről érkező általános és középiskolás
diákcsapatok folyamatosan működő standokon és látványos színpadi bemutatók
során mutatják be látványos kísérleteiket, saját fejlesztésű kísérleti eszközeiket és
iskoláik különleges természettudományos projektjeit.

 Csoportok számára előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
http://mobilis-gyor.hu

Kontakt:
Keszthelyi Bernadett
Mobilis Győr
keszthelyi.bernadett@mobilis-gyor.hu
+36 20 250 8600
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Kiállítások
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Pályaválasztási Show Mosonmagyaróvár 
(PÁSOMO)

2021. május Mosonmagyaróvár

 Célcsoport: 6-7. osztályos diákok.
 A kiállítás szervezői lehetőséget nyújtanak a vállalkozások/cégek bemutatkozására,

illetve az általuk képviselt szakmák élményszerű bemutatására. A diákok
kipróbálhatják és megismerhetik a cégek kínálta szakmákat, a saját élmény általi
megismerés pedig támogatja őket képességeik felismerésében, a sikeres
pályaválasztásuk érdekében.

 Előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
https://www.facebook.com/gymskik/videos/3986765941
89237/

Kontakt:
Csánó Krisztina
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
csanokriszti@gymskik.hu
+ 36 20 334 5899
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Üzemlátogatások
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GYSEV Vasúti bejárás és élményprogram

márciustól novemberig GYSEV Zrt. telephelyei
(Sopron, Szombathely)

 Célcsoport: óvodások, általános és középiskolás diákok.
 Vasúti bejárás és élményprogram keretében, a korosztálynak megfelelő szakmai

tartalommal és időintervallumban várja a csoportokat a vállalat. Óvodások és
általános iskolások élményszerzés keretében ismerik meg a Forgalmi, Gépészeti és
Személyszállítási területeket, felmehetnek a Forgalomirányító toronyba és Központba,
megismerik és akár ki is próbálhatják a GYSEV Zrt. gépparkját. Középiskolai
tanulmányokat folytatókat pedig, a szakiránynak megfelelő szakmai tartalommal,
szakmai előadásokkal és gyakorlati feladatokkal várja a vállalat.

 Előzetes regisztráció szükséges!

Kontakt:
Tóth Éva
GYSEV Zrt. Humán erőforrás szervezet
totheva@gysev.hu
+36 99 577 426
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Pályaorientációs üzemlátogatás
a Borsodi Műhely Kft-nél

folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

Borsodi Műhely Kft.                                   
9027 Győr, Juharfa utca 8.

 Célcsoport: 6-8. osztályos diákok, szakközépiskolások, gimnazisták, egyetemisták.
 A Borsodi Műhely Kft. 40 éves múltra tekint vissza az egyedi gyártás területén,

kiegészülve a hőkezeléssel, anyagvizsgálattal, egyedi gépek tervezésével.
Az üzemlátogatás célja, hogy a résztvevő diákok a területeken dolgozó szakembereken
keresztül betekintést nyerjenek a gépészeti technológiákkal, geometriai mérésekkel és
anyagvizsgálattal foglalkozó szakmákba, ezáltal segítve az érdeklődőket a számukra
megfelelő pálya és duális képzési formák kiválasztásában.

 Előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
www.borsodimuhely.hu

Kontakt:
Horváthné Borsodi Mónika
Borsodi Műhely Kft.
monika.borsodi@borsodimuhely.hu
+36 30 356 5535
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Pályaorientációs gyárlátogatás
a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft-nél

2020. október 1. – 2020. 
november 29. között

Nemak Győr Kft.
9027 Győr, Nyírfa sor 1.

 Célcsoport: 6-7. osztályos diákok (max. 20 fő/csoport).
 Gyárlátogatás során bepillantást nyerhetnek a tanulók egy alumíniumöntöde

mindennapi életébe. A körbevezetés során megismerkedhetnek a vállalatnál duális
képzésben elsajátítható szakmákkal.

 Előzetes regisztráció szükséges!
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További információ:
http://ontsdformaba.hu/

Kontakt:
Virágh Dóra
Nemak Győr Kft.
dora.viragh@nemak.com
+36 20 397 8210
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Pályaorientációs Üzemlátogatás
Audi Hungaria Projekt és Oktatóközpont

2021. tavasz Audi Akademie Hungaria
Projekt-, és Oktatóközpont
9027 Győr Berkenyefa sor 2.

 Célcsoport: 7-8. osztályos diákok, pedagógusok.
 Az Audi Hungaria előre leegyeztetett időpontban, csoportvezetések keretében mutatja

be továbbtanulás és iskolaválasztás előtt álló általános iskolások számára
Oktatóközpontját, a duális szakképzést és aktuális szakmákat, oktatási módszereit és
eszközeit.

 Előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
http://www.audi.hu/szakkepzes/

Kontakt:
Dr. Márföldi Anna
Audi Hungaria Szakképzés
Szakmai Kompetenciafejlesztés
anna.marfoldi@audi.hu
+36 30 737 9207
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Workshopok
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Pályaorientáció – digitális szemléletformálás

folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

MobilITy-Győr Digitális Élményközpont
Mobilis Győr, Vásárhelyi P. u. 66.

 Célcsoport: általános és középiskolás diákok, pedagógusok.
 A MobilITy digitális világgal kapcsolatos foglalkozásai az élményszerűségre és a

játékosságra helyezik a hangsúlyt. A 90 perces interaktív foglalkozások során
lehetőség van 3D nyomtatás, robotika, animációkészítés, virtuális valóság,
kiterjesztett valóság, Bluebox Stúdió, drónröptetés megtekintésére és kipróbálására.

 Előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
http://mobilis-gyor.hu/informaciok-iskolaknak-
pedagogusoknak

Kontakt:
Léhner Katalin
MobilITy-Győr Digitális Élményközpont
lehner.katalin@mobility-gyor.hu
+36 20 218 1810
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Bérletes foglalkozássorozat a Mobilisben

folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

Mobilis Győr
9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.

 Célcsoport: általános és középiskolás diákok.
 3 alkalmas foglalkozássorozat a természettudományok világából, interaktív kísérletek,

mérések, IKT-eszközök használatával. Választható bérlettípusok:
 Az energia legyen veled…
 Labor-klub: kémia mesterfokon
 Találmányok régen és ma

 Előzetes regisztráció szükséges, bérlet váltása ellenében vehető igénybe!

További információ:
http://mobilis-gyor.hu/berlet

Kontakt:
Cziráki Szilvia
Mobilis Győr
cziraki.szilvia@mobilis-gyor.hu
+36 96 618 118, +36 20 248 5322
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Természettudományos témanap a Mobilisben

folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

Mobilis Győr
9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.

 Célcsoport: általános és középiskolás diákok.
 Választott téma szerint lebonyolított, 3 órás természettudományos foglalkozás, amely

során a diákok önállóan vagy párban kísérletezhetnek, projektmunkában vesznek
részt és lehetőség nyílik kreatív barkácsolásra is. A foglalkozások illeszkednek a tanév
során kötelezően megvalósítandó témanapok tematikájához. Választható témák:
 Időjárási jelenségek – Műholdas előrejelzések
 Fenntartható fejlődés: mit tehetnél Te?
 A jövő közlekedése: alternatív közlekedési kalandok

 Előzetes regisztráció szükséges,
belépőjegy váltása ellenében vehető igénybe!

További információ:
http://mobilis-gyor.hu/mobilis-temanap
Kontakt:
Cziráki Szilvia
Mobilis Győr
cziraki.szilvia@mobilis-gyor.hu
+36 96 618 118, +36 20 248 5322
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Szakmai rendezvények 
pedagógusoknak
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Apáczai Napok Nemzetközi Konferencia

2020. november 19. Széchenyi István Egyetem
Apáczai Csere János Kar
9022 Győr, Liszt F. u. 42.

 Célcsoport: pedagógusok, oktatók, kutatók.
 A Széchenyi István Egyetem Apáczai Kar éves tudományos konferenciája, ahol a

szekciók közt szerepel az emberi erőforrás-fejlesztés, benne a pályaorientáció is
(kutatási eredmények, jó gyakorlatok bemutatása).

 Belépődíjköteles rendezvény, előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
https://ak.sze.hu/xxiv-apaczai-napok-tudomanyos-
konferencia

Kontakt:
Szekeres Beáta szervező titkár
Széchenyi István Egyetem Apáczai Kar
Apáczai-napok Szervezőbizottsága
apaczai.konferencia@sze.hu
+36 96 516 738
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Pályaorientációs egyéni és csoportos 
tanácsadás

folyamatosan elérhető Győr-Moson-Sopron Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat
9025 Győr, Márvány utca 4.

 Célcsoport: pályaválasztás előtt álló diákok és szülők.
 A pályaválasztás előtt álló tanuló adottságainak, tanulási képességének,

irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás
ajánlása, a tanuló személyes adottságainak és érdeklődésének figyelembe vétele
mellett.

További információ:
http://gymsm-pedszakszolg.sulinet.hu/hu/palyavalasztas

Kontakt:
Zugmann Mónika Eszter
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Székhelyintézménye
szakszolg.szekhely.gyor@gmail.com
+36 96 415 926

29

http://gymsm-pedszakszolg.sulinet.hu/hu/palyavalasztas
mailto:szakszolg.szekhely.gyor@gmail.com


Pályaorientációs programok
a Győri Szakképzési Centrum intézményeiben

folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

Győri Szakképzési Centrum 
intézményei

 Pályaválasztási roadshow,
szülői értekezletek, tematikus
workshopok, nyílt napok,
versenyek, táborok, szakkörök,
szakmai rendezvények
pedagógusoknak

 Előzetes egyeztetés szükséges!

További információ:
https://gyoriszc.hu/programok

Kontakt:
Győri Szakképzési Centrum
info@gyoriszc.hu
+36 96 203 361
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Tanácsadások, programok
a Győri Szakképzési Centrumban

folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

Győri Szakképzési Centrum
9024 Győr, Nádor tér 4.

 Ingyenes felvételi előkészítő
foglalkozások, Digitális Közösségi
Alkotóműhely, pályaválasztási
tanácsadás, életpálya tervezés,
felnőttképzés, felnőttek oktatása.

 Előzetes egyeztetés szükséges!

További információ:
https://gyoriszc.hu/programok

Kontakt:
Győri Szakképzési Centrum
info@gyoriszc.hu
+36 96 203 361
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Julius-Globe Kft. cégbemutató program

folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

a résztvevő iskola telephelye

 Célcsoport: 6-8. osztályos diákok, középiskolások.
 A Julius-Globe Kft. 1998 óta működő, dinamikusan fejlődő, magyar tulajdonban lévő

vállalkozás. Győrújbaráton található, 2800 m² alapterületű üzemeiben modern
gépparkkal áll megrendelői rendelkezésére. Többéves fejlődése során folyamatos
növekedést tudhat magáénak. Különösen nagy tapasztalattal rendelkezik az autó-,
csomagoló-, műanyag-, orvosi műszertechnikai-, high-tech-, dohány- és nyomdaipar,
illetve elektromos gépalkatrészt gyártó szerszámkészítés területén.

 Előzetes regisztráció szükséges!
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További információ:
www.jglobe.hu

Kontakt:
Rácz Erika
Julius-Globe Kft.
erika.racz@jglobe.hu
+36 20 249 6979

http://www.jglobe.hu/
mailto:erika.racz@jglobe.hu


Lányok Napja

2020. október 1. Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.

 Célcsoport: 5-12. osztályos diáklányok.
 A Lányok Napja egy szakmákat népszerűsítő országos pályaorientációs nap

diáklányok részére. Ezen a napon a lányok meglátogathatják az ország vállalatait,
egyetemeit és kutatóintézeteit, ahol interaktív programokon keresztül, gyakorló
szakemberektől ismerhetik meg a tudományok, a technológia és az informatika
világát.

 Előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
www.lanyoknapja.hu

Kontakt:
Szakálos Barnabás
Egyetemi Szolgáltató Központ
szakalos.barnabas@sze.hu
+36 96 613 721
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Pályaorientációs Roadshow az Audi Hungaria 
és a Mobilis közreműködésével

2020. ősz a résztvevő általános iskola 
telephelye

 Célcsoport: 7-8. osztályos diákok, pedagógusok.
 Élménygazdag, interaktív pályaorientációs előadások szakma-és iskolaválasztás előtt

álló általános iskolások számára, osztályfőnöki órák keretében.
 Előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
http://www.audi.hu/szakkepzes/

Kontakt:
Dr. Márföldi Anna
Audi Hungaria Szakképzés
Szakmai Kompetenciafejlesztés
anna.marfoldi@audi.hu
+36 30 737 9207
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Audi Hungaria – Mobilis mérnöki témanapok

Mobilis Győr
9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.

 Célcsoport: 11. osztályos gimnazisták.
 Mérnöki életpályák, különböző mérnöki szakterületek, valamint a multinacionális

vállalatok és a kis-/középvállalkozások munkakörnyezetének élményszerű
bemutatása, gyakorló szakemberek közreműködésével. Az egész napos programot a
témához kapcsolódó kiscsoportos tanulói kísérletezés, egyetemi laborlátogatás,
valamint Audi üzemlátogatás teszi teljessé.

 Előzetes regisztráció szükséges!

Kontakt:
Rákosi Szabolcs
Mobilis Győr
rakosi.szabolcs@mobilis-gyor.hu
+36 20 248 5008
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folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

mailto:Rakosi.szabolcs@mobilis-gyor.hu


Egyetemi roadshow

a résztvevő középiskola 
telephelye

 Célcsoport: középiskolások.
 A Széchenyi István Egyetem a középiskolai látogatások alkalmával minden évben

lehetőséget biztosít a diákok számára, hogy személyesen találkozhassanak az egyetem
hallgatóival és munkatársaival. A diákok bátran kérdezhetnek az induló szakokról és a
felvételi eljárás szabályaival kapcsolatban egyaránt.

 Előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
https://felveteli.sze.hu

Kontakt:
Szakálos Barnabás
Egyetemi Szolgáltató Központ
szakalos.barnabas@sze.hu
+36 96 613 721
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folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban
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GYSEV Vasúti bejárás és szakmai program

folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

GYSEV Zrt. telephelyei
(Sopron, Szombathely)

 Célcsoport: középiskolások.
 Középiskolai és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok részére a képzésüknek

megfelelő szakterület és munkakörök kerülnek bemutatásra egy általános vasúti
tájékoztatót követően, így pontos információt és képet kapnak az általuk elvégzett szak
GYSEV Csoportnál betölthető munkaköreiről, feladatairól, melyet a bejárás során meg
is nézhetnek. Azoknak pedig, akiket mind a vasút, mind a saját szakmai ismereteik
bővítése is motivál, a vállalat ösztöndíj programja kínál belépési, betanulási, fejlődési
lehetőséget és akár hosszú távú karrierutat is.

 Előzetes regisztráció szükséges!

Kontakt:
Gyengéné Hegedüs Bernadett
GYSEV Zrt. Humán erőforrás szervezet
bhegedus@gysev.hu
+36 99 577 572
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TechTogether Junior Győr - ONLINE

2020. november 11. online

 Célcsoport: középiskolás diákok.
 A Széchenyi István Egyetem széles képzési palettáján megtalálható

tudományterületeket és a győri gazdasági körzet munkaerő-piaci trendjeit bemutató
komplex pályaorientációs verseny, különböző iskolatípusokból érkező csapatok
részvételével. A versenyen gyakorlatias feladatokat biztosítanak a régióban dolgozó
vállalatok, így segítve a diákokat a pályaválasztásban.

 A verseny online zajlik, személyes jelenlétet nem igényel.
 Előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
https://autopro.hu/techtogether

Kontakt:
Szammer István
autopro.hu / Trivero Kft.
iszammer@autopro.hu
+36 30 993 8400
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Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 
nyílt napja

Széchenyi István Egyetem
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

 Célcsoport: felvételi előtt álló középiskolások, szülők, pedagógusok.
 A nyílt nap résztvevői megismerhetik a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári

campusát, illetve kihelyezett karát, továbbá, betekintést nyerhetnek az agrár
tevékenységek és képzések világába.

További információ:
https://mek.sze.hu/kezdolap

Kontakt:
Zsédely Eszter
Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
zsedely.eszter@sze.hu
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2020. december 11.
2021. január 22.
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Nyitott Kapuk

2021. január 13. Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.

 Célcsoport: felvételi előtt álló középiskolások, szülők, pedagógusok
 A Nyitott Kapuk rendezvény minden év januárjában várja a felvételizőket, tanáraikat

és szüleiket 8.00 és 14.00 között a Széchenyi István Egyetem győri campusán. A
program évről évre több ezer érdeklődőt vonz, akik megismerkedhetnek az intézmény
képzéseinek széles skálájával és az egyetem szervezeteivel.

További információ:
https://felveteli.sze.hu/kezdolap

Kontakt:
Oláh Gréta
Egyetemi Szolgáltató Központ
Felvételi és Rendezvényszervezési Osztály
olah.greta@sze.hu
+36 96 613 610
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Tanácsadások, tréningek
a Széchenyi István Egyetemen

Tudatos karriertervezés és tanácsadás

A tanév során az Egyetemi Szolgáltató Központ
Karrier Irodája várja azon diákokat, akik tanácsot
szeretnének kérni a továbbtanulással vagy a
munkaerőpiacon való elhelyezkedéssel kapcsolatban.

Kontakt: Lőrincz Gergő
lorincz.gergo@sze.hu, + 36 96 503 400 / 3284

Felvételi tanácsadás személyesen és telefonon

A Karrier Iroda személyesen, telefonon és e-mailben
is várja az érdeklődőket, akik az Egyetem iránt
érdeklődnek, továbbá kérdésük lenne a felvételi
eljárásokkal kapcsolatban.

Kontakt: Jerkovich Brigitta
jerkovich.brigitta@sze.hu, +36 96 613 610
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A Pályaorientációs Munkacsoport tagjai sok sikert kívánnak az 
iskolákban zajló pályaorientációs tevékenységekhez és a 

pályaválasztáshoz!

A Pályaorientációs Munkacsoport a Győri Járási
Foglalkoztatási Paktum keretein belül működik.
A Paktum honlapja: www.paktumgyor.hu

http://www.paktumgyor.hu/


A folyamatosan frissülő programkínálat elérhető
a Győri Járási Foglalkoztatási Paktum honlapján:

https://paktumgyor.hu/palyaorientacios_mukacsoport/

Szakmai tartalmakkal kapcsolatban:
Rákosi Szabolcs
vállalati kapcsolatok és pályaorientáció vezető
MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft.
rakosi.szabolcs@mobilis-gyor.hu
+36 20 248 5008

Online megjelenéssel és
print terjesztéssel kapcsolatban: 

Kóbor Adrienn
paktum irodavezető

GYTP Kft.
kobor.adrienn@gytp.hu

+36 20 254 5573

További információ

https://paktumgyor.hu/palyaorientacios_mukacsoport/
mailto:rakosi.szabolcs@mobilis-gyor.hu
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