
 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye Pályaválasztási 

Tanácsadójának ajánlata a 2020/21-es tanév pályaválasztási teendőinek 

ellátásához, lebonyolításához: 
 

 Egyéni tanácsadás – személyesen tudjuk fogadni a pályaválasztási döntés előtt álló diákokat és 

szülőket (Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathely, Sugár út 9.; Sárvár Tagintézmény, 

Sárvár Dózsa Gy. u. 14.; Celldömölki Tagintézmény, Celldömölk Hunyadi u. 2.) Bejelentkezés 

alapján időpont egyeztetéssel. Kérjük, szíveskedjenek erről az érintett szülőket és diákokat 

tájékoztatni. 

 On-line osztályfőnöki órák – honlapunkról az előadás anyaga pdf formátumban letölthető 

vagy osztályfőnöki órák keretében Zoom felületen való bejelentkezés, élő előadás, ppt-vel 

támogatott tájékoztató óra megtartása, az élő bejelentkezés lehetőséget ad kérdések feltevésére is. 

 On-line szülői értekezlet – honlapunkról az előadás anyaga pdf formátumban letölthető, vagy 

megnézhető, vagy Zoom felületen „élőben” előre egyeztetett időpontban (amikor tartják a szülői 

értekezletet) vagy a szülők otthonról bejelentkezve hallgathatják meg az előadást, itt kérdések 

feltevésére is van lehetőség. 
Érintett témák:  

 legfontosabb változások a 2020-as tanévtől,  

 iskolatípusok, továbbtanulási utak, stratégiák 

 pályaválasztási szempontok (érdeklődés, készségek, pályaismeret) 

 ösztöndíj rendszer, tanulói munkaszerződés 

 az egészségi alkalmassággal kapcsolatos információk, 

 SNI esetén figyelembe veendő szempontok,  

 teendők, ha esetlegesen nem sikerül a felvételi 

 On-line pályaorientációs nap lebonyolítása - igény esetén a pályaorientációs napot on-line 

feladatokkal, játékokkal is meg tudjuk támogatni. Zoom-os felületen keresztül pályaorientációs 

foglalkozást igényelhetnek, így nem szükséges a személyes jelenlét a pályaorientációs napon, iskolai 

vagy otthoni feldolgozással is szerezhetnek a diákok fontos, hasznos ismereteket, eredményes 

pályaismeret bővítés érhető el a kidolgozott feladatlapok által. On-line foglalkozások ajánlata 

honlapunkon elérhető, az alábbi linken: http://palyavalasztas.vas-szakszolgalat.hu/line-po-nap 

 On-line tanácsadás – a http://palyavalasztas.vas-szakszolgalat.hu/online-tanacsadas oldalon 

anonim módon, egy egyszerű e-mail címes regisztráció után szülők és diákok egyaránt kérdezhetnek 

a pályaválasztással, továbbtanulással kapcsolatban. Kérjük ezt a lehetőséget is ajánlják a szülők, 

diákok felé.  

 

A fenti szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe, előzetes egyeztetés alapján.  

 

Egyeztetés: 

Vargáné Nógrádi Gyöngyi és Görög Emese pályaválasztási tanácsadó pedagógusok 

Telefon: 30/304-7438, saját mobil Vné :30/967-1099 , saját mobil GE.:70/429-9944 

e-mail: nogradigyongyi@gmail.com 

e-mail: szakszolgalat.vas.palyavalasztas@gmail.com 

 

Celldömölk és Sárvár Járás esetében: 

Fülöp Orsolya pályaválasztási tanácsadó pedagógus 

Telefon: 30/1713-710, saját mobil:70/376-5228 

e-mail: fuloporsolya94@gmail.com 

 

Bízva a sikeres együttműködésben, 

Tisztelettel: 

 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási Tanácsadójának csapata 
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