Munkaügyi Központja

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Jövőd záloga” - Pályaválasztási Kiállítások Tolna megyében

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja idén a „Jövőd záloga” - Pályaválasztási
Kiállítások elnevezésű rendezvénysorozat keretében teremt ismét lehetőséget a tanulók és szülők
számára,

hogy

érettségi

utáni

képzésekkel,

középiskolákkal,

szakma-

és

pályaválasztással

ismerkedjenek és tájékozódjanak az aktuális továbbtanulási lehetőségekről.

A fiatalok Pályabejáró a Tamási kistérségben program során üzemeket látogathatnak, Pakson
szakmatúrákon vehetnek részt. Bonyhádon külön bemutatkoznak a megye legnagyobb szakképző
intézményei, míg a mezőgazdaság iránt érdeklődők a szekszárdi VM DASZK Csapó Dániel
Középiskolában találkozhatnak a képzőkkel. Ezen időszakban a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara közreműködésével 234 olyan tanulószerződést is kínáló Tolna megyei vállalkozás és műhely
nyitja meg kapuit, ahol lehetőséget biztosítanak az ott gyakorolt szakmák és tevékenységek valódi
kipróbálására.

A Pályaválasztási Kiállítások kiemelt szekszárdi rendezvényének a Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Kara ad otthont november 14-én az érettségi utáni képzési lehetőségeket kínáló egyetemek,
főiskolák és középiskolák bemutatkozásával. Idén sem marad el a hagyományos kerekasztal
beszélgetés, melynek témája a felsőfokú szakképzés lesz.

November 15-én és 16-án a középiskolák kiállítására kerül sor, ezeken a napokon ismerhetik meg a
végzős általános iskolások, szüleik és tanáraik megyénk teljes továbbtanulási kínálatát, a választható
szakirányokat, szakmaszerzési lehetőségeket, valamint találkozhatnak a kiállító iskolák képviselőivel,
diákjaival. Ezen a két napon a Szent László TISZK és a SZOKI Kft. jóvoltából a pályaválasztás előtt álló
fiatalok

különféle

szakmabemutatókra

is

ellátogathatnak,

megtekinthetik

a

műhelyeket,

munkafolyamatokat, eszközöket, ezzel is segítve őket a továbbtanulási döntésben.

A pályaválasztás jegyében november 15-én este szülőknek és pedagógusoknak tart izgalmas előadást a
neves és közismert pszichológus Dr. Tari Annamária, aki az Z generáció, a technológiai fejlődés és a
jövőt meghatározó döntések viszonyát vázolja fel a hallgatóságnak.

A szervezők idén a felső tagozatosok számára „Az én szakmám, az én foglalkozásom” címmel
rajzpályázatot is hirdettek, erősítve ezzel a tanulók saját pályaelképzeléseit.
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Telefon: (36 74) 505-672 Fax: (36 74) 505-690 E-mail:tolnakh-mk@lab.hu Honlap:
www.kormanyhivatal.hu

A Jövőd záloga Pályaválasztási Kiállítások részletes programjait, kiállítóit, a továbbtanulással, a
középfokú beiskolázással kapcsolatos tudnivalókat, továbbá a Nyitott munkahelyek keretében
látogatható vállalkozások listáját folyamatosan nyomon követhetik a Munkaügyi Központ honlapján, a
www.ddrmk.hu címen is.

Az rendezvénysorozaton megyeszerte idén várhatóan közel 5000-en vesznek majd részt.
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