50 éves a Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó
Tagintézménye (korábbi nevén: Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó) jubileumi
rendezvénysorozatot szervezett megalapításának 50. évfordulója alkalmából.
Az események célja, hogy felhívja a figyelmet a pályaorientáció fontosságára, népszerűsítse a
pályaorientációs szolgáltatásokat valamint fórumot teremtsen a partnerek, szakemberek
számára.

2017. szeptember 18. hétfő - Ünnepélyes megnyitó a köznevelés és a szakképzés
döntéshozóinak részvételével.
Intézményünk nagy hangsúlyt helyez a köznevelés intézményeivel való kapcsolattartásra és a
pályaorientáció terén történő együttműködésre valamint az aktuális szakképzési és
oktatáspolitikai trendekről való tájékoztatásra. A rendezvényen felszólalt Pölöskei Gáborné
szakképzésért és felnőttoktatásért felelős helyettes államtitkár, dr. Horváth Zita felsőoktatásért
felelős helyettes államtitkár valamint Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke. A
rendezvényen sor került a Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó alkalmi kiállításának
megnyitására.

2017. szeptember 19. kedd – Szakmai konzultációk, műhelybeszélgetések
pályatanácsadás területén dolgozó szakemberekkel.
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A pedagógusok, pályaorientációval foglalkozó szakemberek, iskolapszichológusok számára
meghirdetett foglalkozások bepillantást engedtek a tanácsadási munka mindennapjaiba.
Lehetőség nyílt szakmai, módszertani kérdések megvitatására, szakmai kapcsolatok,
együttműködések kialakítására is. http://palyavalasztas.fpsz.hu/szakmai-nap-2017/

2017. szeptember 20. szerda - Jubileumi tudományos konferencia
A Magyar Pszichológiai Társaság Tanácsadás-pszichológiai Szekciójának valamint az ELTE
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézetének társszervezésében megvalósuló
konferencia célja volt, hogy felmutassa a pályaválasztási tanácsadás aktuális kérdéseit és
távlatait. Az előadók és a programok vezetői a pályaorientáció különféle területein működő
szakemberek: pedagógiai szakaszolgálati pályatanácsadók, iskolapszichológusok, egyetemi
oktatók, kutatók. Az eseményen sor került a jubileum alkalmából megjelenő tanulmánykötet
bemutatójára Részletek: http://palyavalasztas.fpsz.hu/konf2017/

2017. szeptember 21. csütörtök - Középiskolai pályaorientációs videopályázat
eredményhirdetése
Az elsősorban a diákokat megszólító esemény a továbbtanulás, iskolaválasztás felkészüléséhez
szükséges tájékozódás fontosságára hívta fel a figyelmet. A rendezvényen levetítésre kerültek
a zsűri által kiemelt, a diákok által készített, iskolájukat bemutató videók.
Ezen alkalommal került bemutatásra a Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó
információs munkatársai által szerkesztett továbbtanulási tájékoztató kiadvány is.
http://palyavalasztas.fpsz.hu/videopalyazat/

Az eseményekről összefoglalóan: http://palyavalasztas.fpsz.hu/50
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Kapcsolat:
Gebauer Ferenc
igazgató
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó
Tagintézménye
1088 Budapest, Vas u. 8.
tel.: (1) 338-2156, 338-2794 / 250
e-mail: gebauer.ferenc@fpsz.net
palyavalasztas.fpsz.hu

