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Közönségprogramok, versenyek



Kutatók Éjszakája a Mobilisben

2019. szeptember 27. Mobilis Győr

▪ Célcsoport: diákok és szüleik, pedagógusok.
▪ A MobilITy-Győr programjain bárki kódolhat, LEGO robotokat építhet, micro:bit-et

programozhat, játszhat robotkutyákkal, alkothat 3D nyomtatókkal és izgalmas VR
kalandok részese lehet. A digitális élményközpont izgalmas attrakciói mellett a
periódusos rendszert középpontba állító, látványos kísérleti bemutatókkal, interaktív
laborfoglalkozásokkal, éjszakai távcsöves észleléssel és a megújult Mini-PánIQ
szobával várja látogatóit a Mobilis!

▪ Ingyenesen látogatható!

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

Kontakt:
Cziráki Szilvia
Mobilis Győr
cziraki.szilvia@mobilis-gyor.hu
+36 20 248 5322

http://mobilis-gyor.hu/kiemelt-programok
mailto:cziraki.szilvia@mobilis-gyor.hu


Kutatók Éjszakája a Széchenyi István Egyetemen

2019. szeptember 27. Széchenyi István Egyetem
(Győr és Mosonmagyaróvár)

▪ Célcsoport: minden érdeklődő.
▪ 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.

▪ Ingyenesen látogatható!

További információ:
http://www.kutatokejszakaja.hu/
https://eszk.sze.hu/

Kontakt:
Oláh Gréta
SZE ESZK Felvételi és Rendezvényszervezési Osztály
olah.greta@sze.hu
+36 96 503 825

http://www.kutatokejszakaja.hu/
https://eszk.sze.hu/
mailto:olah.greta@sze.hu


Építsd a jövőd!

2019. október 16. Győri SZC Gábor László iskola
Győr, Nádor tér 4.

▪ Célcsoport: pályaválasztás előtt álló 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.

▪ Ingyenesen látogatható!

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

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

http://www.muhelyiskola.hu/
https://gyoriszc.hu/
mailto:nagy.anita@gyoriszc.hu


A jelen tanulója a Jövő mestere

2019. október 18. GYMSKIK székház, Győr

▪ Célcsoport: 7-8. 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.

▪ Ingyenesen látogatható, de előzetes regisztrációhoz kötött!

További információ:
http://gyorplusz.hu/cikk/a_jelen_tanuloja_a_jovo_m
estere_verseny_gyorben.html

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

http://gyorplusz.hu/cikk/a_jelen_tanuloja_a_jovo_mestere_verseny_gyorben.html
mailto:rigonekriszti@gymskik.hu


Mi a pálya?

2019. november 6. Molnár Vid Bertalan MK
Győr, Váci Mihály u. 3.

▪ Célcsoport: pályaválasztás előtt álló 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.

▪ Ingyenesen látogatható, de előzetes regisztrációhoz kötött!

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

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

http://miapalya.mee.hu/
https://gyoriszc.hu/
mailto:nagy.anita@gyoriszc.hu


World Robot Olympiad Világdöntő

2019. november 8-10. Olimpiai Sportpark, Győr

▪ Célcsoport: diákok és pedagógusok.
▪ A WRO-n 2019-ben 6 magyar csapat képviselteti hazánkat. A WRO egy nemzetközi

robotépítési és -programozási verseny, ahol 2-3 fős csapatok egy csapatvezető
iránymutatásával oldják meg az évente megújuló kihívásokat. A Világdöntőn közel 70
országból 450 csapat méri össze tudását. Látogass el és jelentkezz a 2020-as
versenyre!

▪ A versenyzők a nemzeti döntőkről jutottak be a világdöntőbe, a rendezvény az
érdeklődők számára szabadon látogatható.

▪ Ingyenesen látogatható!

További információ:
www.wro.hu
www.wro2019.org

Kontakt:
Bodosi Luca
Edutus Egyetem
lb@wro.hu
+ 36 20 384 7889

http://www.wro.hu/
http://www.wro2019.org/
mailto:lb@wro.hu


Nemak-Mobilis robotverseny
FLL Győr regionális forduló

2019. november 30. Mobilis Győr

▪ Célcsoport: látogatóként bárki, versenyzőként 9-16 éves diákok.
▪ A versenyzők számára több hónapos előzetes felkészülést igényel!
▪ 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.

▪ Belépődíj ellenében látogatható rendezvény!

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

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

http://mobilis-gyor.hu/kiemelt-programok
mailto:Rakosi.szabolcs@mobilis-gyor.hu


Fizika Napja

2020. január 31. Krúdy iskola, Győr

▪ Célcsoport: általános és középiskolai diákok, pedagógusok.
▪ Az iskola immár hagyományos interaktív természettudományi napja évről-évre

érdekes témaválasztással kívánja felkelteni a fiatalok érdeklődését a valóság csodái, a
természettudományok és az emberi képzelet kapcsolata iránt. Az iskola diákjai és
tanárai által szervezett és megvalósított eseményen a látogatók a Csodák palotájában
érezhetik magukat.

▪ Ingyenesen látogatható, csoportok számára előzetes regisztráció szükséges!

További információ:
https://krudy.gyor.hu/

Kontakt:
Icsei Mónika
Győri Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Gimnáziuma,
Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája
imoni@krudy.gyor.hu
+ 36 96 510 673

https://krudy.gyor.hu/
mailto:imoni@krudy.gyor.hu


Szakma Kiváló Tanulója Verseny

2020. március – április Budapest

▪ Célcsoport: 7. osztályos diákok.
▪ Az SZKTV verseny Budapesten kerül megrendezésre, 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.

▪ Ingyenesen látogatható, de előzetes regisztrációhoz kötött!

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

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

https://mkik.hu/hirek/elkezdodott-a-12-szakma-sztar-fesztival
mailto:rigonekriszti@gymskik.hu


Szakmák Éjszakája

2020. április 3.

▪ 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 szakmakipróbálás
és interaktív programok az elsődlegesek a rendezvényen.

▪ Ingyenesen látogatható!

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

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

https://szakmakejszakaja.hu/
https://gyoriszc.hu/
mailto:nagy.anita@gyoriszc.hu


Kísérletbazár

2020. április 24. Mobilis Győr

▪ Célcsoport: látogatóként bárki, különösen általános iskolás csoportok, kiállítóként 7-
12. évfolyamos 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.

▪ Ingyenesen látogatható, csoportok számára előzetes regisztráció szükséges!

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

Kontakt:
Horváth Márk
Mobilis Győr
horvath.mark@mobilis-gyor.hu
+36 96 618 111

http://mobilis-gyor.hu/kiemelt-programok
mailto:horvath.mark@mobilis-gyor.hu


TechTogether Junior Győr

2020. április Széchenyi István Egyetem

▪ Célcsoport: látogatóként bárki, különösen általános és középiskolás csoportok,
versenyzőként középiskolás diákok.

▪ A Széchenyi István Egyetem teljes képzési palettáját és az egyetemi karok által
képviselt tudományterületeket bemutató komplex, játékos, gyakorlatorientált
pályaorientációs verseny, különböző iskolatípusokból érkező csapatok részvételével. A
régióban dolgozó vállalatok bemutatkozása a fiatalok felé gyakorlati feladatokon
keresztül, így segítve a gyerekeket a pályaválasztásban.

▪ Ingyenesen látogatható, a versenyzők számára előzetes regisztrációhoz kötött!

További információ:
https://autopro.hu/techtogether/Kik-fognak-
Gyorben-dolgozni-a-jovoben/30084/

Kontakt:
Szammer István
autopro.hu / Trivero Kft.
iszammer@autopro.hu
+36 30 993 8400

https://autopro.hu/techtogether/Kik-fognak-Gyorben-dolgozni-a-jovoben/30084/
mailto:iszammer@autopro.hu


Szakmavilág kamionos roadshow

2020. május ETO Park, Győr

▪ Célcsoport: 6-7. osztályos diákok.
▪ A kamion a tizenévesek érdeklődési körére szabott aktivitásokkal támogatja a

diákokat abban, hogy minél több szakmát ismerjenek meg. A gyerekek egy rendhagyó
VR aktivitással kipróbálhatják azt a szakmát, amit a legizgalmasabbnak tartanak. Az
eszköz segítségével betekintést nyerhetnek többek között egy autószerelő, egy női
szabó, egy szakács vagy egy építőipari szakember életébe.

▪ Ingyenesen látogatható, de előzetes regisztrációhoz kötött!

További információ:
https://szakmavilag.hu/kamionos-roadshow

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

https://szakmavilag.hu/kamionos-roadshow
mailto:rigonekriszti@gymskik.hu
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Kiállítások



Pályaválasztási Kiállítás

2019. október 25. Egyetemi Csarnok, Győr

▪ Célcsoport: 7-8. osztályos diákok.
▪ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2019-ben is megrendezi a már

hagyományos Pályaválasztási Kiállítást és szülői értekezletet Győrben, melyre az
iskola-, illetve pályaválasztás előtt álló általános iskolás diákokat és szüleiket várják a
szervezők. A rendezvényen tesztekkel és interaktív feladatokkal várják a tanulókat.

▪ Ingyenesen látogatható!

További információ:
www.gyor-moson-sopron.munka.hu

Kontakt:
Lázár Marianna, Fispán Éva, Lázár 
Katalin, Merényi Luca
GYMSM Kormányhivatal
lazar.marianna@gyor.gov.hu
+ 36 96 795 892

http://www.gyor-moson-sopron.munka.hu/
mailto:lazar.marianna@gyor.gov.hu


Pályaválasztási Show Mosonmagyaróvár 
(PASOMO)

2020. május UFM Aréna, 
Mosonmagyaróvár

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

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

▪ Ingyenesen látogatható, de előzetes regisztrációhoz kötött!

További információ:
https://www.gymskik.hu/hu/szakkepzes/cikkek/palya
valasztasi-show-mosonmagyarovar-110024

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

https://www.gymskik.hu/hu/szakkepzes/cikkek/palyavalasztasi-show-mosonmagyarovar-110024
mailto:rigonekriszti@gymskik.hu


Rába Járműipari Holding Nyrt. Technológiai 
Centrum – Járműtörténeti Kiállítótér 

folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

Rába Járműipari Holding Nyrt.
Győr, Martin u. 1.

▪ Célcsoport: diákok és pedagógusok, felnőttek.
▪ Az egyedülálló cégtörténeti gyűjtemény felsorakoztatja a Rába emblematikus

gyártmányait a XX. század elejétől egészen napjainkig.
▪ Ingyenesen látogatható, előzetes regisztrációhoz kötött!

További információ:
www.raba.hu

Kontakt:
Szikszai Andrea
Rába Járműipari Holding Nyrt.
andrea.szikszai@raba.hu
+36 30 444 9502

http://www.raba.hu/
mailto:andrea.szikszai@raba.hu
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Üzemlátogatások



GYSEV Vasúti bejárás és élményprogram

2019. szeptember – november,
2020. április – július

GYSEV Zrt. telephelyei
(Sopron, Szombathely)

▪ Célcsoport: óvodások, általános iskolások.
▪ A korosztálynak megfelelő szakmai tartalommal és időintervallumban szervezett

vasúti bejárás és élményprogram. Óvodások és általános iskolások részére főképp
élményszerzés keretében, hiszen megismerik a Forgalmi, Gépészeti és
Személyszállítási területeket, felmehetnek a Forgalomirányító toronyba és Központba,
megismerik és akár ki is próbálhatják a vállalat gépparkját.

▪ Ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

Kontakt:
Tóth Éva
GYSEV Zrt.
totheva@gysev.hu
+36 99 577 426

mailto:totheva@gysev.hu


Pályaorientációs gyárlátogatás a Nemak Győr 
Alumíniumöntöde Kft-nél

2019. október - november Nemak Győr Kft.
Győr, Nyírfa sor 1.

▪ Célcsoport: 6-7. osztályos diákok, max. 20 fő/csoport.
▪ A gyárlátogatás során bepillantást nyerhetnek a tanulók egy alumíniumöntöde

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

▪ Ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

További információ:
http://ontsdformaba.hu/

Kontakt:
Virágh Dóra
Nemak Győr Kft.
dora.viragh@nemak.com
+36 20 397 8210

http://ontsdformaba.hu/
mailto:dora.viragh@nemak.com


Julius-Globe üzemlátogatás

folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

Julius-Globe Kft.
Győrújbarát, István u. 176.

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

vállalkozás, amely Győrújbaráton található. 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.

▪ Ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

További információ:
http://www.jglobe.hu

Kontakt:
Rácz Erika
Julius-Globe Kft.
erika.racz@jglobe.hu
+ 36 96 543 286

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


Rába Futómű Kft. üzemlátogatás

folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

Rába Futómű Kft.
Győr, Martin u. 1.

▪ Célcsoport: diákok.
▪ A Rába Futómű Kft. a világ egyik jelentős független futómű- és futómű főegység

gyártója, komplett futóművek, futómű fő- és részegységek fejlesztésével és gyártásával
foglalkozik. Termékei elsődlegesen közepes és nehéz tehergépjárművekbe, katonai
gépjárművekbe, speciális járművekbe (traktorokba és munkagépekbe), valamint
buszokba, trolibuszokba kerülnek beépítésre.

▪ Ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

További információ:
www.raba.hu

Kontakt:
Torma Jánosné Ildikó
Rába Futómű Kft.
ildiko.torma@raba.hu
+36 30 970 4154

http://www.raba.hu/
mailto:ildiko.torma@raba.hu


Rába Jármű Kft. üzemlátogatás

folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

Rába Jármű Kft.
Győr, Martin u. 1.

▪ Célcsoport: diákok.
▪ A Rába Jármű Kft. komplett járműveket és járműipari vázszerkezeteket, alvázakat

gyárt, a Magyar Honvédség kizárólagos terepjárójármű beszállítója. Ez a tevékenysége
korszerű építőipari és haszongépjárművek, valamint buszok alvázainak európai
piacokra történő gyártásával egészül ki.

▪ Ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

További információ:
www.raba.hu

Kontakt:
Torma Jánosné Ildikó
Rába Jármű Kft.
ildiko.torma@raba.hu
+36 30 970 4154

http://www.raba.hu/
mailto:ildiko.torma@raba.hu
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Workshopok



Interaktív foglalkozás 8. osztályosok számára –
Ismerd meg a Baross szakmáit!

2019. október – december általános iskolákban,
osztályfőnöki óra keretein belül

▪ Célcsoport: 8. évfolyamos diákok.
▪ Tájékoztatás a Baross iskoláról, a képzések bemutatása. Interaktív játékon keresztül

ismerteti az intézményben tanulható szakmák gyakorlati hasznát és karrierépítési
lehetőségeit.

▪ Ingyenes foglalkozás!

További információ: www.barossgyor.hu

Kontakt:
Fergusonné Andorka Andrea
Győri Szakképzési Centrum Baross Gábor Két Tanítási 
Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma
barossgyor@gmail.com
+36 96 519 373

"Baross pénztörő" játékos verseny általános iskolás diákok számára

2019. október 16. GYSZC Baross iskola

http://www.barossgyor.hu/
mailto:barossgyor@gmail.com


Lányok Napja

2020. április 23. Széchenyi István Egyetem, Győr

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

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

▪ Ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

További információ:
www.lanyoknapja.hu

Kontakt:
Szakálos Barnabás
SZE Egyetemi Szolgáltató Központ
szakalos.barnabas@sze.hu
+36 96 613 721 

http://www.lanyoknapja.hu/
mailto:szakalos.barnabas@sze.hu


Pályaorientáció – digitális szemléletformálás

folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

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

▪ Célcsoport: általános és középiskolások.
▪ 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.

▪ Ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

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

http://mobilis-gyor.hu/informaciok-iskolaknak-pedagogusoknak
mailto:lehner.katalin@mobility-gyor.hu
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Szakmai rendezvények 
pedagógusoknak



Pedagógusoknak szóló információs nap

2019. október 1. Technics Playground 4.0
ETO Park, Győr

▪ Célcsoport: pedagógusok, pályaválasztási tanácsadók.
▪ Technológiák testközelből – a rendezvény előadásokkal és ipari gépek melletti

interaktív foglalkozással segíti a pedagógusok és pályaválasztási tanácsadók munkáját.
Témák: fémipari gyakorlati képzőhelyek, műszaki munkakörök lányoknak, átalakuló
ipar új munkaerőigénye, kollaboratív robotok bemutatása, pályaorientációs útmutató.

▪ Ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

További információ:
https://www.interreg-athu.eu/hu/femcoopplus/

Kontakt:
Dancsecs Roland
Pannon Novum Nonprofit Kft.
roland.dancsecs@pannonnovum.hu
+36 30 441 2726

https://www.interreg-athu.eu/hu/femcoopplus/
mailto:roland.dancsecs@pannonnovum.hu


Szakképzési információs nap

2019. október Győri Szakképzési Centrum
Győr, Nádor tér 4.

▪ Célcsoport: pedagógusok, pályaválasztási tanácsadók.
▪ A szakmai rendezvényen a Centrum tájékoztatást nyújt a szakképzés területén történő

változásokról, lényeges aktualitásokról, a 2019/2020-as tanévben induló képzésekről,
valamint a felvételi rendszerről. A Centrum konzultációs lehetőséget biztosít fontos
tudnivalókkal, gyakorlatias előadásokkal interaktív foglalkozással.

▪ Ingyenes, előzetes regisztrációhoz kötött!

További információ:
www.gyoriszc.hu

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

http://www.gyoriszc.hu/
mailto:nagy.anita@gyoriszc.hu


Apáczai Napok Nemzetközi Konferencia

2019. november 14. Széchenyi István Egyetem
Apáczai Csere János Kar

▪ 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!

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

Kontakt:
Dr. Pongrácz Attila
Széchenyi István Egyetem Apáczai Kar
pongracz.attila@sze.hu
+36 30 912 3839

https://ak.sze.hu/
mailto:pongracz.attila@sze.hu
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Egyéb programok



Nyílt Napok a Győri Szakképzési Centrum 
intézményeiben

intézményenként változó a tagintézmények telephelyei

▪ Célcsoport: pályaválasztás előtt álló általános iskolások, szülők.
▪ A Győri Szakképzési Centrum tagintézményeinek nyílt nap rendezvényein a

továbbtanulás, iskolaválasztás előtt álló általános iskolások megismerhetik az
intézményeket, tájékoztatást kapnak a felvételi eljárásról, az iskolák által indított
képzésekről és a megszerezhető végzettségekről. A Centrum munkatársai igény szerint
osztályfőnöki órát is tartanak a témában.

▪ Ingyenes program, az osztályfőnöki órák előzetes egyeztetés alapján szervezhetők.

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

mailto:nagy.anita@gyszc.hu


Tanácsadások, felvételi előkészítők

Ingyenes felvételi előkészítő foglalkozások
a Győri Szakképzési Centrum tagintézményeiben

A  középfokú felvételi eljárás keretében szervezett központi írásbeli 
felvételi vizsgára felkészítő foglalkozások 8. osztályos diákok részére. 
Ingyenes, előzetes regisztrációhoz kötött!

További információ: www.gyoriszc.hu

Pályaválasztási osztályfőnöki órák az általános iskolákban
GYSZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma

Az iskola képzési kínálatának bemutatása rendhagyó osztályfőnöki 
óra keretein belül.

Kontakt: Kaukerné Kovács Edit
kauedit@gmail.com, +36 20 542 0151

http://www.gyoriszc.hu/
mailto:kauedit@gmail.com
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Pályaorientációs programok 
középiskolásoknak



AUDI – Mobilis mérnöki témanapok

2019. november – 2020. január,
2020. május

Mobilis Győr

▪ Célcsoport: 11. évfolyamos 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.

▪ Ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

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

mailto:Rakosi.szabolcs@mobilis-gyor.hu


Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és 
Élelmiszertudományi Kar nyílt napja

2019. december 13.,
2020. január 24.

SZE Mezőgazdaság- és 
Élelmiszertudományi Kar, 
Mosonmagyaróvár

▪ Célcsoport: középiskolások, szülők, pedagógusok.
▪ A nyílt nap során az érdeklődők megismerhetik a SZE mosonmagyaróvári campusát,

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

▪ Ingyenesen látogatható!

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

Kontakt:
Zsédely Eszter
SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
zsedely.eszter@sze.hu

https://mek.sze.hu/kezdolap
mailto:zsedely.eszter@sze.hu


Nyitott Kapuk –
Széchenyi István Egyetem, Győr

2020. január 15. Széchenyi István Egyetem, 
Győr

▪ Célcsoport: középiskolások, szülők, pedagógusok.
▪ A Nyitott Kapuk rendezvény minden év januárjában várja a felvételizőket, tanáraikat

és szüleiket 8:00 és 14:00 között a győri campuson. A program évről évre több ezer
érdeklődőt vonz, akik megismerkedhetnek az intézmény képzéseinek széles skálájával
és az egyetem szervezeteivel.

▪ Ingyenesen látogatható!

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

Kontakt:
Jerkovich Brigitta
SZE ESZK Felvételi és Rendezvényszervezési Osztály
jerkovich.brigitta@sze.hu
+36 96 503 400/3018

https://felveteli.sze.hu/
mailto:jerkovich.brigitta@sze.hu


GYSEV Vasúti bejárás és szakmai program

folyamatosan elérhető, előre 
egyeztetett időpontban

GYSEV Zrt. telephelyei
(Sopron, Szombathely)

▪ Célcsoport: középiskolások.
▪ Középiskolai 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.

▪ Ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

Kontakt:
Gyengéné Hegedüs Bernadett
GYSEV Zrt.
bhegedus@gysev.hu
+36 99 577 572

mailto:bhegedus@gysev.hu


Tanácsadások, tréningek
a Széchenyi István Egyetemen

Kommunikációs és műszaki készségfejlesztő tréning
Kontakt: Oláh Gréta
olah.greta@sze.hu, + 36 96 503 825

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

Felvételi tanácsadás személyesen és telefonon
Kontakt: Jerkovich Brigitta
jerkovich.brigitta@sze.hu, +36 96 503 400 / 3018

mailto:olah.greta@sze.hu
mailto:lorincz.gergo@sze.hu
mailto:jerkovich.brigitta@sze.hu


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

https://paktumgyor.hu/palyaorientacios_mukacsoport/

A Pályaorientációs Munkacsoport tagjai sok sikert kívánnak az 
iskolákban zajló pályaorientációs tevékenységekhez!

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
mailto:Kobor.adrienn@gytp.hu

