
• Milyen szerepe van a családnak  
a pályaorientáció folyamatában? 

• Útmutatás vagy útegyengetés? 

• Mi segíti jobban a karrierindítást?

Képzésünkön eszközöket, módszereket  
nyújtunk a pályaválasztási döntések  
támogatásához!

EGYÜTT KÖNNYEBB! 
PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉS  
SZÜLŐKNEK

JELENTKEZÉS:  
kepzesek.csaladbaratorszag.hu

EG-00140-003/2021  
Családbarát ország projekt

A Családbarát ország projekt keretében  
megvalósuló programon a részvétel ingyenes.

A képzés időtartama: 6 óra jelenléti képzés  
+ 4 óra önálló tanulás.
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Ezúton szeretnénk figyelmébe ajánlani az  

Együtt könnyebb - Pályaorientációs képzés szülőknek című 

ingyenes képzésünket. 

 Szeretne pályaválasztást segítő eszközöket, módszereket megismerni? 

 Hogyan tudja a szülő segíteni az önismeretfejlesztést? 

 Hogyan alakult át a magyar oktatási rendszer? 
 
A fenti kérdések megválaszolásán túl a képzés célja, hogy felkészítse a szülőket gyermekük 
pályaorientációjának minél tudatosabb támogatására, megismerjék a pályaorientáció és a pálya-
/iskolaválasztás közötti különbségeket, a pályaorientáció komplex folyamatát.  
A képzést azon tanulók szüleinek, gondviselőinek, nagyszüleinek ajánljuk, akik a gyermekek 
pályaválasztásának segítéséhez, az életpálya-szemléletű tudatos, folyamatjellegű támogatásához 
kívánnak további szempontokat megismerni. 
 
Főbb témák:  

 A sikeres pályaválasztási döntés 

 Döntéshelyzetben – szülői szerepek és lehetőségek 

 Önismeret fontossága, fejlesztési lehetőségek 

 Út a munkaerőpiacra 
 

 
A képzés időpontja: 2022. november 08. (kedd) 09:00 – 14:50  

Az időpont változás jogát fenntartjuk! 

Jelentkezési határidő: 2022. október 30. 

Képzés helyszíne: Debrecen (pontos helyszín szervezés alatt) 
 
A képzést megelőzően egy rövid ismeretanyag segíti majd a képzés bemutatása mellett a témára való 
ráhangolódást. 
A képzésen maximum 20 fő vehet részt, a jelentkezőket a jelentkezések sorrendjében fogadjuk. 
 
 
Hogyan jelentkezhet a képzésre? 

1. Kérjük, kattintson a képzés időpontjára, és töltse ki jelentkezési lapunkat.  
2. Ez követően regisztráljon a https://kepzesek.csaladbaratorszag.hu/login/index.php oldalon! 
3. A regisztráció véglegesítéséhez a megerősítő e-mailben található linkkel jelentkezzen be. 

 
 
Bármilyen felmerülő kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére: 
Papucsek-Gulyás Krisztina: +36 70 509 8523, gulyas.krisztina@csalad.hu 
 
 
Szeretettel várjuk a képzésen! 

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 
munkatársai 
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