
Pályaorientáció a 
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Together for quality education 



A Siemensről 

• Siemens egyike a világ vezető technológiai vállalatainak. Globális 
jelenléte közel kétszáz országra terjed ki 

 

 Jelenleg több mint 3500 munkavállalót foglakoztat 
Magyarországon három telephelyen 

 

• 2012-ben több mint 120 éves tapasztalatra épülő gépipari 
középfokú duális képzést indított el  Magyarországon 

 

• 2014-ben került sor a kormányzati támogatással megújult 
Siemens Képzési Központ átadására,amelyben modern 
eszközökkel, magas szintű képzési tevékenység zajlik 
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Pályaorientáció szükségessége  
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Információhiány  Érdekellentét Bizalomhiány 

A diákok sok esetben nem 
tudják, hogy: 

• mi a duális szakképzés 
• milyen lehetőségeik 

vannak 
• milyen a munkaerőpiaci 

kereslet 
• milyen előnyökkel jár 
számukra a szakképzés 

A potenciális küldő iskolák 
megítélését rontja, ha  

tanulóik a szakképzésben 
tanulnak tovább  

A szülők, diákok nem 
feltétlenül hisznek az így 

megszerzett, biztos 
megélhetésben 

Kommunikációs célok  

Célzott tájékoztatás Percepciók bontása Bizalomépítés 



Mit várnak el a 
vállalatok a 
leendő munka-
vállalóiktól? 

 Szakmai elméleti tudást 

 Gyakorlati tapasztalatot  

  Idegen nyelv ismeretét  

 Motivációt 

 Önállóságot 

 Elkötelezettséget 

  Kreativitást 

 Jó kommunikációs készségeket 

 Csapatban való együttműködési képességet 
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Nagykövet 
program 

 
 Célzott tájékoztatás: 

 
  A képzésben részt vevő 

diákok közül 2-5 fő 
visszalátogat saját iskolájába, 
osztályfőnöki óra keretében 
vagy pályaorientációs napon a 
végzősöknek mesél 
tapasztalatairól. 

 
 Milyen céllal:  

 
 Hiteles példákon keresztül a 

képzés értékének bemutatása, 
imázsépítés   

 Jelentkezésre ösztönzés  
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Rendhagyó 
szülői 
értekezlet 

 
 Célzott tájékoztatás:  

 
 A Siemens Képzési Központjának 

vezetője rendhagyó szülői 
értekezletet tart a partneriskolákban. 
Bemutatja a duális képzést,  beszél az 
előnyökről, fontos határidőkről.  

 
 Milyen céllal:  

 
 Szülők tájékoztatása, negatív 

előítéletek lebontása, a képzésben rejlő 
lehetőségek bemutatása  

 Jelentkezésre ösztönzés  
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Nem partneriskolák 
visszautasították ezt a 

lehetőséget. 
Az ok az volt, hogy a Siemens 

konkurensük, nem 
szeretnének hozzá irányítani 

diákokat ilyen direkt 
módszerrel…  



Plakát-
kampány az 
iskolákban 

 Célzott tájékoztatás: 
 
  A Siemens vonzáskörzetében 

plakátkampány indítása a 
toborzás szempontjából 
releváns középfokú iskolákban. 
A plakát tájékoztat a képzés 
előnyeiről (biztos 
elhelyezkedés, nyelvtanulás, jó 
kereseti lehetőség), illetve a 
jelentkezés módjáról. 

  
 Milyen céllal:  

 
 Potenciálisan érdeklődő 

középiskolások figyelmének 
felkeltése, információátadás  

 Jelentkezésre ösztönzés  
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Részvétel 
pálya-
orientációs 
kiállításokon 

 Célzott tájékoztatás:  
 

 Kitelepülés különböző kiállításokra a 
Siemens partnerintézményeivel közösen., 
illetve részvétel pályaorientációs 
konferenciákon, rendezvényeken. 
 
 Mi a pálya? 
 SzakMÁzz 
 TechCsajok 
 Működj! 
 EuroSkills 
 SzakmaSztár Fesztivál 
 Európai szakképzés hete 
 Szakmák Éjszakája 
  stb. 

 
 Milyen céllal:  

 
 Szülők és diákok, egyéb érdekeltek 

hiteles tájékoztatása  
 Jelentkezésre ösztönzés  
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Lányok 
műszaki 
pályán 

 Célzott tájékoztatás:  
 
 Lányok számára szervezett műszaki 

pályaorientációs rendezvényeken való 
részvétel, illetve  nyílt nap szervezése 
lányok számára 

 
 TechCsajok 
 Lányok Napja 

 
 Milyen céllal:  

 
 Lányok hiteles tájékoztatása a műszaki 

életpályáról, illetve a műszaki pályák 
vonzóbbá tétele számukra  

 Jelentkezésre ösztönzés  
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Siemens  
kommunikáció 

 Célzott tájékoztatás: 
 
  A vállalat  kommunikációs 

csatornáinak erőteljes és célzott 
használata.  

 
 Milyen céllal:  
 

 Hiteles tájékoztatás, információátadás  
 

 Kommunikációs aktivitások: 
 
  Duális képzéssel kapcsolatos aloldal 

indítása az intraneten, illetve a vállalat 
honlapján, duális képzés hírlevél 
készítése, a vállalati rendezvényekre 
duális képzésben tanuló hallgatók 
delegálása, a dolgozói eseményeken a 
hallgatók bemutatása  
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Nyílt nap a 
Siemens 
Képzési 
Központjában 

 Célzott tájékoztatás, percepciók 
lebontása: 
 
 A szakképzés európai hetének keretén 

belül kerül megrendezésre a Siemens 
Képzési Központ szakmai nyílt napja. 

 
 Milyen céllal: 
 

  A Siemens Képzési Központ által 
oktatott szakmák bemutatása, 
pályaorientációs tanácsadás, 
karriertanácsadás, a nemzetközi és 
hazai szakképzéssel kapcsolatos 
lehetőségek megismertetése a 
résztvevőkkel. A programhoz 
csatlakoznak szakképző iskolák, akik 
további hasznos információkkal, 
szakmai bemutatókkal emelik az 
esemény színvonalát.  
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Siemens 
Képzési 
Központ 
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