
Beszámoló 

a „ Hogyan tovább?” Pályaválasztási Fórumról 

Időpont: 2021. október 20. szerda 17 óra                                                          

Helyszín: Általános Iskola aulája, Sellye (Bodonyi u. 10.) 

Meghívottak: a térség középfokú oktatási intézményeinek képviselői 

Vendégek: a sellyei 7-8. osztályos diákok, szülők, pedagógusok és a környező 
iskolák, Drávasztára és Drávafok tanulói.      

A rendezvény célja a pályaválasztás előtt álló diákok tájékoztatása a 
továbbtanulás lehetőségeiről, iskolatípusokról, képzési formákról, változásokról.                                                                               

Az iskolák bemutatkozása után az intézmények képviselőinek lehetőségük volt 
kötetlen beszélgetésre szülőkkel, diákokkal.  

Több középiskola vezetője, iskolaigazgatók, pályaválasztási felelősök érkeztek 

Sellyére, hogy tájékoztassanak a következő tanévben induló képzési 

lehetőségekről. Szóróanyaggal, prospektusokkal színesítve mutatták be a 

középiskolákat, válaszoltak a feltett kérdésekre. 

A hetedikes diákok ötleteket kaptak a jövő évi pályaválasztáshoz.  

A nyolcadikosok beszélgethettek az intézményvezetőkkel. Több diáknak sikerült 

felkelteni az érdeklődését egy-egy számára ismeretlen középiskola iránt, így a 

következő időszakban felkereshetik az iskolát nyílt napokon. 

Nagyon nagy volt az érdeklődés. Sok szülő, diák, tanár kereste fel a 

rendezvényt. Sok hasznos információval gazdagodtak a részt vevők.  

A fórumra érkezett középiskolák: 

1, Sellyei Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola 

2, Ujhelyi Imre Technikum és Szakképző Iskola - Szentlőrinc  

3, Gandhi Gimnázium - Pécs  

4, Széchényi Ferenc Gimnázium - Barcs  

5, Leőwey Klára Gimnázium - Pécs 

6, Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont -Pécs 



7, Pollack Mihály Technikum és Szakképző Iskola - Pécs 

8, Széchenyi István Gimnázium és Technikum - Pécs 

9, Angster József Technikum és Szakképző Iskola (500-as) - Pécs 

10, Simonyi Károly Technikum és Szakképző Iskola (508-as) - Pécs 

11,  Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző 

 

„HOGYAN TOVÁBB?”

 
Szeretettel várunk minden 7-8. osztályos diákot, szülőket, 
pedagógusokat 
 

2021. október 20. (szerda) 17 órakor 
 tartandó  

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI FÓRUMRA 
 



Helyszín: Kiss Géza Általános Iskola, Sellye  
Meghívott vendégek a térség  középiskoláinak képviselői.                         
A rendezvény célja a pályaválasztás előtt álló diákok tájékoztatása a 
továbbtanulás lehetőségeiről, iskolatípusokról, képzési formákról.                                                                                
A lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre az iskolák képviselőivel.                                   
                                                                                                
             
                                                                                  Deákné Bodor Éva      

                                                                               pályaválasztási felelős 

Sellye, 2021. okt. 22. 

 



 

 


