
Online Karrier napok
és Pályaszocializációs 

jógyakorlatok 

Pályára állítva – pályaszocializáció újragondolva
a Kecskeméti Szakképzési Centrumban –

Ignácz Bence  főigazgató



Kezdetek – kell 
egy csapat 
(Minarik Ede)

• Végzettség nélküli 
iskolaelhagyás 
csökkentése a 
Kecskeméti SZC-ben

• Koncepció: csak akkor 
leszünk sikeresek ha a 
diákjaink is sikeresek 
lesznek 







Iskola feladata

Megfelelő 
munkahely / 

továbbtanulás 
megtalálása

ESL csökkentés 
- saját tanulók

Beiskolázás
segítése 

- általános
iskolások



ISKOLAI FELADAT (112. § [Az életpálya-tanácsadás és 
a pályaorientáció keretében nyújtható szolgáltatások és azok 

végzésének rendje])

Pályaorientáció

Beiskolázás 
támogatása

Pályaszocializáció

Diákok 
iskolarendszerben 

tartása

Életpálya tervezés



Mi a cél?

• Egységbe foglalni az eddig 
pontszerű tevékenységeket

• Jó gyakorlatok megosztása, 
elterjesztése

• Sikeres beiskolázás támogatása
• Sikeres, eredményes életpálya 

tanácsadás
• Sikeres pályaszocializáció, 

esetleges korrekció támogatása



Pályaszocializációs 
jógyakorlatok

Támogatás a  sikeres életpályatervezéshez – segédanyag oktatók 
számára





Kecskeméti 
Szakképzési Centrum 
Éves pályaorientációs 

munkaterv 

Külön technikum, szakképző iskola, 
érettségire felkészítőre készül. 



Éves terv segítség • Ajánlás a foglalkozásokhoz és kapcsolódási pontokhoz



Pályaorientációs. pályaszocializációs tananyag
Témakörök-altémák

1.    Önismeret, 
kommunikáció
▪ Érdeklődés, képességek
▪ Értékek, munkamód
▪ Verbális és nem verbális 

kommunikáció
▪ Kommunikációs szabályok, 

viselkedéskultúra

2.    Tanulásmódszertan, 
továbbtanulás
• Tanulási szokások
• Tanulási technikák
• Szakmai képzés, 

felsőoktatás
• Külföldi továbbtanulási 

lehetőségek

3.    Pályaszocializáció
• Szakmacsoportok/ágazatok
• Pályaismeret
• Szakmaidentitás
• Pályaalkalmasság

4.    Karrierterv
• Önelemzés, belső 

erőforrások és külső 
tényezők

• Jövőkép, életcélok
• Pályakívánságok és realitás
• Üzleti terv

5.    Álláskeresés, 
interjútechnikák
• Álláskeresési módszerek, 

technikák   
• Alapvető munkajogi 

ismeretek - Alapvető 
munkajogi ismeretek 
melléklet

• Állásinterjú típusok
• Etikett

6.    Önéletrajz, motivációs 
levél
• Önéletrajz típusok, 

önéletrajz formai 
követelményei

• Önéletrajz tartalmi 
követelményei, önéletrajz 
készítés

• A motivációs levél célja, a 
motivációs levél formai 
követelményei

• A motivációs levél tartalmi 
követelményei, motivációs 
levél készítése

• Segédlet önéletrajz és 
motivációs levél 
készítéséhez



Elérhető online 
bármikor.

• Jelszóval védett területe a 
weboldalnak.



Nem a „spanyolviasz” 
csak rendszerbe foglalva



Mellékeltek a megoldást is tartalmazzák



Karrier napok az online térben.
Lehetséges, hatékony?



ONLINE karrier napok

• Covid➡️ változás➡️ alkalmazkodás
• Duális partnerek igényére válasz.
• Felhasználva a jógyakorlatokat!
• Felkészítés: moderátorok, végzősök
• Iskolai szinten igh., karrier team tag szervez, centrum 

felügyelete
• 10 iskolai nap (duális képzés miatt)
• Időpont: március,április➡️ nem jó korábbra került



ápr 19.hétfő ápr.20.kedd ápr.21 szerda ápr.22. csütörtök ápr. 23. péntek
9--10 STI Petőfi Nyomda Kft.: 

nyomdai gépkezelő
Inter Tan-Ker Zrt.:

Autószerelő,
Autóelektronikai műszerész

MVM Csoport:

gázszerelő, 
villanyszerelő,
hegesztő, 
épületgépész technikus, 
erősáramú technikus

dm Kft.:

Eladó-pénztáros
KÉSZ Hotel és Konferencia Menedzsment Kft. (Four Points

by Sheraton Kecskemét):
Szállodai és éttermi munkakörök.

Tiszaparti Termálfürdő Kft. 
Villanyszerelő

Duvenbeck IMMO Logisztikai Kft.

Szekventáló
OTP Bank Nyrt - Kecskemét:
számlavezető asszisztens, 
számlavezető munkatárs, 
lakossági hitelezési munkatárs

Kecskeméti Rendőrkapitányság:
rendőrjárőr

MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zrt.:
Kőműves,
burkoló,
magasépítő technikus,
központifűtés- és gázhálózatszerelő, 
hegesztő, 
épület- és szerkezetlakatos, 
villanyszerelő

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Víz- csatorna és közműrendszer szerelő, 
villanyszerelő

Dr.Harnosné Tóth Erika:
Pénzügyi területen segítség az álláskeresésben.
Alapvető elvárások az önéletrajzok elkészítésében, hibák elkerülése.

10--11 Autóflex-Knott Kft. :

CNC gépbeállító,
esztergályos, 
kézi hegesztő,
gépkezelő,
összeszerelő,
lakatos,

marós. 

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.:
Fűtésszerelő,
villanyszerelő, 
lakatos, 

kazángépész-fűtő

Matech Kft.:

Gépészet, 
Mechatronika,

csőszerelés, 
hegesztés

Provim Kft. (KÉSZ-csoport):

Villanyszerelő ( kivitelezési helyszíneken, brigád szakmunkásként)
Phoenix Mecano Kecskemét Kft.:
szitanyomdász, 
mechanikai megmunkáló, 
cnc gépkezelő, 
fröccsöntő gépkezelő, 
forrasztó, 
szerelő

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.:
Termelési művezető

Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság, 13. HTI:
Katonai szolgálat

Ápoló Klub 
pultos, felszolgáló

Tiszaparti Termálfürdő Kft. 
Felszolgáló

11--12 Tiszaparti Termálfürdő Kft. 
Szakács 

Royalsekt Zrt. Biczó Csárda:
pincér, 
hidegkonyhai szakács, 
szakács, 
cukrász,
rendezvényszervező, 
adminisztrátor, 
online marketinges, 

értékesítő, 

Univer Product Zrt. :

folyamatirányítási technikus,
karbantartó, 
gépszerelő, 
műszerész, 
villanyszerelő, 
lakatos, 

gépbeállító, 

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház:
Fodrász
Díszítő
Varrónő
világosító
lakatos

asztalos

festő Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

Andritz Kft.: 

hegesztő, 
épület- és szerkezetlakatos,
gépi forgácsoló

Univer Product Zrt. 

eladó, pénztáros 
Baranyi Kft

Pék, cukrász, eladó,
gazdasági informatikus, elektronikai technikus, grafikus, kereskedő, 
pincér, szakács, vendéglátás szervező, vállalkozási- és bérügyintéző, 
pénügy- számviteli ügyintéző.





Előnyök
• rugalmas, kényelmes
• kontrolált
• gyors

• költséghatékony
• hasznos információk
• közvetlen, kötetlen

Nehézségek
• személyes kontaktus hiánya
• Teams”vállalatbarátabb”, de a moderátor nem 

ismerte,
• a moderátorok több felől, külön-külön kapták az 

információkat
• technikai problémák
• Kevés visszajelzés kevés a reakció

Javaslatok

• bővebb iskolai előkészítő program,
• Résztvevőkről kevés információ
• oktatók széleskörűbb bevonása
• moderátor-cég közötti előzetes egyeztetés, technika 

kipróbálása
• interaktívabb foglalkozások

Számok
• 2021•27 cég-30 meeting•502 jelentkező•416 részvétel 

(egy diák több foglalkozáson is)
• 2022•37 cég-47 meeting•732 jelentkező•580 részvétel 

(egy diák több foglalkozáson is)

ON-line karrier napok



Hogyan tovább?
• A Karrier Team jelenleg átalakul új tagok 

érkeztek, vannak akik nem vállalták.

• Iskolánként min. 2 fő

• Órakedvezmény a munkájukért.

• Jógyakorlatok upgrade alatt. Új témák 
kidolgozása.

• Továbbra is fontos vezetési és testületi 
feladat a tevékenység fontosságának 
megismertetése.



Köszönöm a figyelmet!

Csak akkor lehetünk sikeresek ha 
diákjaink is annak érezhetik magukat!


