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Tisztelt Kolléga!

Tajtiné Lesó Marianna Györgyi
pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaválasztási Tanácsadás

A Pályaválasztási, Továbbtanulási Kisokos című, időszakosan megjelenő kiadványunkkal 
segíteni és támogatni kívánjuk a pedagógus kollégák, az osztályfőnökök és a pályaválasz-
tási felelősök munkáját. 

Tervezett témáink a pályaválasztás, a felvételi eljárás és a szakmaválasztás segítéséhez 
kapcsolódó fontos és hasznos tudnivalók, információk, események és programok köré 
csoportosulnak.

Kiadványunkat szeretnénk az Önök igényeihez igazítani, ezért ha bármilyen 
kérdésük, kérésük vagy javaslatuk van a formával vagy a tartalommal kapcsolatban 
kérjük, írjanak nekünk a palyavalasztas.szakszolgalat@gmail.com email címre.
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Pályaválasztást segítő tevékenységeink

Személyre szabottan nyújt információt 
• középiskolákról, iskola- és pályaválasztási lehetőségekről, esélyekről
• a szakképzés átalakulásáról
• beiskolázással kapcsolatos teendőkről.
Akkor javasoljuk, ha a tanulónak van már iskola- vagy pályaválasztási  
elképzelése és csak információkra van szüksége a megvalósításhoz.

A 7. évfolyamos tanulók részére bemutatásra kerül a jelenlegi iskolarendszer, 
majd érdeklődésük, képességeik és erősségük feltárása történik tesztek/kérdő-
ívek segítségével. A pályaismeret bővítése játékok, feladatlapok és beszélgetés 
segítségével valósul meg. A pszichológus és a tanácsadó is csoportos formában 
foglalkozik a tanulókkal.

Összefoglalja és bemutatja
• az iskola- és pályaválasztási lehetőségeket
• a középfokú oktatási intézményeket
• a beiskolázással kapcsolatos teendőket,
illetve igény szerinti egyéb, a pályaválasztáshoz 
kapcsolódó témákat.

Személyes beszélgetéssel nyújt segítséget a 8. évfolyamos tanulók számára a 
továbbtanulási döntés meghozatalában. Feltérképezi a pályaválasztás előtt álló 
tanuló képességeit, érdeklődését, személyiségét ezzel segítve a hatékonyabb pá-
lyaválasztást, iskolaválasztást. Pszichológiai tanácsadást (képességeket, érdek-
lődést, személyiséget vizsgáló tesztek, beszélgetések a pszichológussal) és iskola- 
választási tanácsadást is tartalmaz.

Pályaválasztási szülői értekezlet

Komplex egyéni pályaválasztási tanácsadás

Egyéni iskolaválasztási tanácsadás

Pályaválasztási döntés-előkészítő nap

A fenti, pályaválasztást segítő 
ellátásokat az iskolák  

térítésmentesen igényelhetik a  
palyavalasztas .szakszolgalat@

gmail .com email címen .
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Hírek, információk, események

Pályaválasztási tájékoztató kiadvány tervezett megjelenése

Az általános iskolát végzett tanulók, Heves 
megyében történő továbbtanulási lehető-
ségeit tartalmazó Pályaválasztási Tájékoz-
tató kiadvánnyal idén is szeretnénk segí-
teni a nyolcadik évfolyamos tanulókat. A 
kiadvány az őszi szünet után jelenik meg 
elektronikus formában a honlapunkon 
www.hmpedszakszolgalat.hu, illetve az 

EFOP 3.2.5-17-2017-00043 számú projekt 
keretében korlátozott számban, könyv for-
májában is elérhető lesz.

Amennyiben szeretné megkapni a saját 
email címére, kérjük jelezze igényét a  
palyavalasztas.szakszolgalat@gmail.com 
címen.

Pályaválasztási Kiállítás 2018

A Heves Megyei Kormányhivatal Foglal-
koztatási Főosztálya idén is megrendezi 
az általános iskolás tanulók pályaválasz-
tását, iskolaválasztását segítő Pályaválasz-
tási Kiállítást. A rendezvényen a fiatalok 
megismerhetik a középiskolák felvételi és 
képzési rendszerét, a továbbtanulási le-
hetőségeket, emellett számos hasznos in-
formációt szerezhetnek a pályaválasztási 
döntés meghozatalához. A Pályaválasztási 
Kiállításon a Heves Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadó 

munkatársai is jelen lesznek kiállítóként. 
Keressék munkatársainkat bizalommal!

Időpont: 2018. november 6. (kedd)  
9:30-14:00 óra között

Helyszín: Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok, 
EGER (Érsekkert)

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök), 
9:00-14:00 óra között

Helyszín: Hatvani 5. számú Általános 
Iskola. HATVAN, Szabadság út 13.
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Kutatók éjszakája 2018
 

Szeptember 28-án, immár 5. alkalommal 
került megrendezésre a Kutatók éjszakája 
programsorozathoz kapcsolódóan interak-
tív elemekkel színesített pályaorientációs 
program, ahová főképp a pályaválasztás, 
továbbtanulás előtt álló diákokat és szü-
leiket vártuk. Egerben a ZF Hungária Kft, 
az Aventics Hungary Kft, Eszterházy Károly 
Egyetem és a Heves Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara közös szervezésében való-
sul meg a program. A rendezvény Egerben 
a Líceum udvarán, Gyöngyösön az Ipari 
parkban került megrendezésre. A Heves 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pálya-

választási tanácsadó munkatársai is jelen 
voltak kiállítóként és izgalmas feladatok-
kal, képességvizsgáló eszközökkel, interak-
tív játékokkal várták az érdeklődőket.

Pályaválasztási tanácsadás jelene, jövője és fejlesztési lehetőségei

Idén is volt „POSZ” rendezvény Egerben. 
A szeptember 6-ai konferencián közel 100 
résztvevő osztotta meg gondolatait a pálya-
választás-pályaorientáció témakörében. A 
részletes konferenciabeszámolót a Munka-
ügyi Szemle www.munkaugyiszemle.hu is 
közli. A Heves Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat, a Magyar Pedagógiai Társaság  
Pályaorientációs Szakosztálya, az Eszter-

házy Károly Egyetem Pályatervezési Irodá-
ja és az Oktatási Hivatal közös rendezvényt 
tartott 2018. szeptember 6-án Egerben, a 
Szakszolgálat EFOP 3.2.5-17-2017-00043 
azonosító számú „Az Egri Tankerületi Köz-
pont MTMI készségeinek és kompetenci-
áinak fejlesztése, pályaorientáció meg-
valósulása mellett” elnevezésű projektje 
keretében.
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A szakmai rendezvény legfőbb célja volt, 
hogy bemutatkozzanak az aktuálisan futó 
országos, tankerületi és egyetemi pálya-
orientációs fejlesztési projektek. Az egri 
Eszterházy Károly Egyetem díszterme 
méltó helyszínt biztosított a színvonalas 
előadásoknak, műhelymunkáknak. A ren-
dezvény 97 fő részvételével valósult meg, 
akik összesen 11 megyéből érkeztek és, 
főként pedagógiai szakszolgálatok munka-
társai valamint általános- és középiskolai 
pedagógusok, pályaorientáció területén 
szolgáltató egyesületek, alapítványok, kor-
mányhivatalok pályaválasztással foglalko-
zó munkatársai voltak. Az előadásokon a 
pályaorientáció témakörét előbb tágabb, 
elvi és elméleti megközelítésben tárgyal-
ták az előadók, majd a projektek bemu-
tatása következett. Főleg módszertani 
fejlesztésekről, jó gyakorlatokról esett szó 
és végül a gödöllői iskola pályaorientáció 
területén végzett fejlesztéseit ismerhették 
meg a résztvevők. A műhelymunkákban 
lehetőség volt módszertani fejlesztések 
kipróbálására illetve konkrét, praktikus in-
formációk és együttműködési lehetőségek 
hangzottak el a pedagógusok számára.

A részletes beszámoló és az előadások anya-
ga itt található: http://pedagogiai-tarsasag.
hu/a-palyavalasztasi-tanacsadas-jelene- 
jovoje-es-fejlesztesi-lehetosegei-2/

Tanévindító Tudásfórum

A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat és az Egri Tankerületi Központ közös 
szervezésében 2018. szeptember 19-én 
került először megrendezésre a „Tanévin-
dító Tudásfórum” „Fókuszban a pedagó-
gusképzés” című szakmai konferencia. A 
konferencia megrendezését az EFOP 3.2.5-
17-2017-00043 azonosító számú „Az Egri 
Tankerületi Központ MTMI készségeinek és 
kompetenciáinak fejlesztése, pályaorien-
táció megvalósulása mellett” elnevezésű 

projekt tette lehetővé. Az előadások átte-
kintést adtak a pedagógus képzés jelenlegi 
és tervezett irányairól, a pedagógusképzés 
tartalmi fejlesztési lehetőségeiről az Esz-
terházy Károly Egyetem által tervezett és 
megvalósított fejlesztésein keresztül. Illet-
ve a pedagógus utánpótlás biztosításának 
fenntartói és intézményi segítési lehetősé-
geiről, annak eszközeiről és a pályaválasz-
tási tanácsadás során szerzett tapasztala-
tokról.
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Pályaválasztási nyílt napok a 2018-19. tanévben
Nyílt nap-tár

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, 
Gimnázium és Kollégium  •  3300 Eger, Klapka Gy. u 7.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 14.  8.00-12:00 óra között
2018. november 20.  8.00-12:00 óra között
2018. november 21.  8.00-12:00 óra között
Az esetleges regisztrációról az iskola honlapján tájékozódhatnak.

Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium • 3300 Eger, Iskola u. 3.

Nyílt nap, tájékoztató:
2018. november 16. 9:00-12:00 óra között

Tartalma: szakiskola látogatása, tájékoztató a képzésről, bemutató (kerti munkás OKJ 3462202 és 
textiltermék-összeállító OKJ 2154202 rész-szakmák), kollégiumi elhelyezés lehetőségének ismertetése.

Egri Dobó István Gimnázium
3300 Eger, Széchenyi u. 19.

Nyílt napok, tájékoztatók:
8. osztályosoknak
2018. november 7. 14:30 órától (kb. 1,5 óra)
Az indítandó tagozatok bemutatása.
Regisztráció a honlapon  (www.dobo-eger.sulinet.hu)

Óralátogatás a 8. osztályosoknak
2018. november 10.
2018. november 15.
Délelőtt (kb. 4 óra) tanórák látogatása.
Regisztráció a honlapon  (www.dobo-eger.sulinet.hu)

Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma  •  3300 Eger, Kertész utca 128.

Nyílt nap, tájékoztató:
2018. november 28-án 8:00-13:00 óra között.

Az Európai Szakképzési Héten 2018. november 7-én 8:00-12:00  óra között Nyitott műhelyek rendezvény lesz.

Igazgatói / beiskolázási 
tájékoztató szülők 
és tanulók számára

2018. november 20.
17:00 óra

Beiskolázási  
tájékoztató:

2018. november 6. 
17:00 óra (kb. 1 óra)

2018. november 12.
17:00 óra (kb. 1 óra)

Az indítandó tagozatok 
bemutatása elsősorban 
szülők részére.

E G R I  I S K O L Á K
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Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Pedagógiai Intézet • 3300 Eger, Barkóczy út 5.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 16. 10:00 órától (6 évfolyamos gimnázium)
•  Általános tájékoztató
•  Bemutatkozik a kisgimnázium
•  Nyitott tanterem (tanórák látogatása érdeklődés szerint)
•  Személyes tájékoztató (igény szerint)

2018. november 23. 10:00 órától (4 évfolyamos gimnázium)
•  Általános tájékoztató
•  Bemutatkoznak a tagozatok (ének, rajz, informatika, angol, fizika)
•  Nyitott tanterem (tanórák látogatása érdeklődés szerint)
•  Személyes tájékoztató (igény szerint)

2018. december 7. 10:00 órától (4 évfolyamos gimnázium)
•  Általános tájékoztató
•  Bemutatkoznak a tagozatok (ének, rajz, informatika, angol, fizika)
•  Nyitott tanterem (tanórák látogatása érdeklődés szerint)
•  Személyes tájékoztató (igény szerint)

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola,  
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium • 3300 Eger, Cifrakapu tér 24.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. október 25. 10:00 órától 2018. december 12. 10:00 órától
2018. november 7. 10:00 órától 2019. január 14. 10:00 órától
2018. november 26. 10:00 órától

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium 
3300 Eger, Széchenyi István utca 17.

Nyílt napok, tájékoztatók:
8. évfolyamosok számára: 
2018. november 19-20-21., 8:55 órától: óralátogatások

4. évfolyamosok számára: 
2018. november 26., 8:55 órától: óralátogatások

A nyílt napokra előzetes regisztráció szükséges az intézmény honlapján.

Igazgatói tájékoztató:

8. évfolyamosok 
számára: 2018. 
november 19-20-21., 
8:00 óra

4. évfolyamosok 
számára: 2018.  
november 26. 8:00 óra

Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari  
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma  • 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 9. 
2018. november 23.
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Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
Eger, Pásztorvölgy út 25

Nyílt napok, tájékoztatók: 2018. november 22.

Előzetes regisztráció nem szükséges.

Tájékoztató szülők 
és tanulók számára

2018. november 22.
8:10 és 10:05 órakor.

Kontawig Műszaki Szakközépiskola • 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.

Nyílt napok, tájékoztatók: 2018. november 30. 9:00 órától 

Témája: •  igazgatói tájékoztató a meghirdetett szakmai ágazatokról és tanulmányi területekről;
 •  az egyes tanulmányi területek, tagozatok bemutatkozása
     (fizikai-kémiai kísérletek, katonai bemutatók, nyelvórák);
 •  az iskola szaktantermeinek, laborjainak, gyakorlati termeinek bemutatása.

Egyéni látogatás egyeztetéssel lehetséges.

Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája,
Kollégiuma és Könyvtára  • 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 14. 9:00–13:00 óra között          2018. december 5. 9:00–13:00 óra között

Neumann János Gimnázium,  Szakgimnázium 
és Kollégium • 3300 Eger, Rákóczi út 48. 

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 7-8. 8:00 órától 
2018. november 21-22. 8:00 órától
2019. január 9. 14:00 órától

Tájékoztató: 
8:00, 9:00, 10:00 és 11:00 órakor az iskola oktatási és képzési struk-
túrájáról, tájékoztató a AJTP-ről, a két tanítási nyelvű gimnáziumi 
képzésről, a nyelvi előkészítőkről, tagozatokról.

8 órakor: a hat osztályos gimnáziumi képzésről 
Délelőtt óralátogatásokra van lehetőség.

Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari  
Szakgimnázium és Szakközépiskola • 3300 Eger, Mátyás király út 165.

Nyílt napok, tájékoztatók: 
2018. november 14. 12:00 órától          2018. december 4. 12:00 órától          2019. január 9.  

Egyéni látogatás egyeztetéssel lehetséges.

Igazgatói / beiskolázási 
tájékoztató szülők 
és tanulók számára

AJTP NYÍLT NAP!

Előadások: 
2018. november 8-án 
9:00 és 11:00 órakor

E G R I  I S K O L Á K
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Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
3300 Eger, Ifjúság u. 2

Nyílt napok, tájékoztatók: 
2018. október 16. 9:00 órától          2018. november 22. 9:00 órától

 A programok a gimnázium aulájában kezdődnek. 9 órától általános tájékoztató, 10 órától a tanulók 
szaktárgyi órákat tekinthetnek meg, illetve a szülőknek AJTP tájékoztató. Ezt követően a kollégiumi 
élettel ismerkedhetnek meg az érdeklődő diákok és szüleik.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium
3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.

Nyílt napok, tájékoztatók: 2018. november 30. 9:00 órától 

Témája: •  igazgatói tájékoztató a meghirdetett szakmai ágazatokról és tanulmányi területekről;
 •  az egyes tanulmányi területek, tagozatok bemutatkozása 
      (fizikai-kémiai kísérletek, katonai bemutatók, nyelvórák);
 •  az iskola szaktantermeinek, laborjainak, gyakorlati termeinek bemutatása.

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium
3000 Hatvan, Balassi B. u. 17.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 27. 8:45-12:00 óra között 2018. november 28. 8:45-12:00 óra között
Hatvani iskoláknak   Vidéki iskoláknak

Az óralátogatáshoz előzetes regisztráció szükséges, bejelentkezni az iskola e-mail címén kell:
bajzagim@gmail.com

H A T V A N I  I S K O L Á K

Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást 
Végző Iskola és Kollégium  •  3300 Eger, Szalapart utca 81.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2019. február 9. 9:30-12:00 óra között

Tájékoztató az elsajátítható szakmai modulokról, a képzés szerkezetéről, 
képek a szakmai órákról, majd intézménybejárás.

Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  • 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 95/A.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 8.          2018. december 6.          2019. január 10.



12

Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
3000 Hatvan, Vécsey Károly utca 2/a

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 5-9.  8:00–14:00 óra között

Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája  • 3000 Hatvan, Csaba vezér út 6.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 19. – 2018. november 23.

Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 20.  8:00 órától

Egri SZC József Attila Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 9.

Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Szakiskola
3200 Gyöngyös, Koháry út 2.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. december 3. 9:00-12:00 óra között

Csoportok látogatása esetén kérjük előzetes bejelentkezésüket.  
Telefon: 37/300-580

H A T V A N I  I S K O L Á K

G Y Ö N G Y Ö S I  I S K O L Á K

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 29. 
14:00 órától
Előzetes regisztráció szükséges.

Igazgatói / beiskolázási tájékoztató 
szülők és tanulók számára
2018. november 27. 17:00 óra 
8 évfolyamos képzésről

2018. november 28. 17:00 óra
4 évfolyamos képzésről
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskola
3200 Gyöngyös, Katona J. u. 4. 

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 12-14. 
8:00–13:00 óra között

Telefonos bejelentkezés szükséges! Telefon: 37/311-953

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium
3200 Gyöngyös, Than Károly út 1.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 26-30.
8:00–12:00 óra között 
kb. 1,5 óra (30 perc tájékoztató, és kb. 60 perc labor és tanműhely látogatás)

A laborok, tanműhelyek bemutatása kis csoportokban történik.  
Kérjük az érdeklődőket, hogy jelezzék látogatási szándékukat a 37/505-102-es telefonszámon.

Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
3300 Füzesabony, Ifjúság út 17.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 13. 8:00 órától 
2018. november 30. 8:00 órától

F Ü Z E S A B O N Y I  I S K O L A

Tájékoztató szülői 
értekezlet és az 
iskola bemutatása az 
érdeklődő szülőknek:
2018. november 8-án 
16:00-18:00 óra között

Az iskola bemuta-
tásával összekötött 
karácsonyi vásár:
2018. december 8. 
10:00-13:00 óra között

H E V E S I  I S K O L Á K

Eötvös József Református Oktatási Központ
3360 Heves, Dobó út 29.

Nyílt napok, tájékoztatók:
Gimnázium – 4 évfolyamos képzés:
2018.november 20-21. 9:00-11:30 óra között

Szakgimnázium – Rendészet és közszolgálat ágazat:
2018. november 20-21. 9:00-11:30 óra között

Szakgimnázium – Agrár gépész ágazat:
2018.november 14. 9:00-11:00 óra között

Szakközépiskola:
• abroncsgyártó • cukrász • eladó • épület- és szerkezetlakatos
• kőműves • mezőgazdasági gépész • női szabó

2018. november 13. 9:00-11:00 óra között
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Egri SZC Március 15. Középiskolája és Kollégiuma • 3024 Lőrinci, Kastélykert

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 29.          2018. november 30.
9:00-11:00 óra között

AM ASzK - Pétervásárai Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégium  • 3250 Pétervására, Keglevich út 19. 

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 14.
2018. december 5.
10:00-12:00 óra között

10:00     Általános tájékoztató, választható szakmák ismertetése 
(mezőgazdasági gépésztechnikus, mezőgazdasági gépész, lovász, kertész, pék)

10:40     Tanudvaron 
•  Gyakorlati képzés bemutatása 
•  Gépbemutató 
•  Ifjú traktoros cím megszerzése (traktorvezetés oktatóval) 
•  Legerősebb mezőgépész verseny (traktorkerék-görgetés)  
•  Én kis kertem (zöldség-, gyümölcs- és magfelismerő verseny)

11:45    Kollégium bemutatása (3250 Pétervására, Szabadság tér 30.)

P É T E R V Á S Á R A I  I S K O L A

L Ő R I N C I  I S K O L A

Benedek Elek Általános Iskola, Szakiskola és Fejlesztő
Nevelés-Oktatást Végző Iskola  • 3360 Heves, Hunyadi János utca 24.

Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 22.  14:00–15:00 óra között

Kerti munkás rész-szakképesítés évfolyamainak bemutatása.

H E V E S I  I S K O L Á K

M Á T R A F Ü R E D I  I S K O L A

AM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és 
Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma  • 3232 Mátrafüred, Erdész u. 12.

Szakmai programokkal egybekötött nyílt nap:
2018. október 18. 10:00 órától

Nyílt hét: 2018. november 12-15.
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Szemelvények Dr. Szilágyi Klára „A Pálya-
választási tanácsadás jelene, jövője és 
fejlesztési lehetőségei” című konferenci-
án tartott „Tanácsadás és iskolai pálya- 
orientáció” címmel tartott előadásából.

Előadásában, amelyet nagy érdeklődés 
kísért, bemutatta a pályaorientáció és pá-
lyaválasztás fogalmak egymásra hatását, 
változásait és értelmezési szintjeit. Kitért 
a pályaorientáció tartalmi összetevőire, 
az életútban jellemző pályaorientációs 
tartalmakra, annak szakaszolási lehetősé-
geire, majd a pályaválasztási tanácsadás 
folyamatára és az azt meghatározó tartal-
makra. 

Kiemelte, hogy az előkészületi és felkészü-
lési szakaszokban (óvodáskortól – 7. évfo-
lyamig) kevés tevékenység tapasztalható 
mind a gyerek, mind az iskola részéről, 
amely élményhez, valódi „lenyomatok-
hoz”, érdeklődéshez juttatná a tanulókat, 
így a választási és döntési helyzetben ne-
héz olyan élményanyagot találni, amely 
biztosítaná az egyénnek a megfelelő in-
formációt önmagáról és a pályákról vagy 
magát a döntési kompetenciát. Kiemelte a 
kortárs csoportok és a család meghatáro-
zó szerepét is ebben a folyamatban. Szük-
ségesnek vélte a munka világához való 
pozitív viszony kialakítását, azt a pozitív 
és erősen emocionális fejlesztést, amely a 
személyes tapasztalatok megszerzésében 
támogatja a gyerekeket, amely segít tájé-
kozódni a lehetőségekről, a tanulás és a 
munka világában. 

Fontos gondolat volt, hogy támogatni kell a 
családokat abban a döntésükben, hogy mi-
lyen pályaszintet, végzettségi szintet vállal-
nak be, mert ez egy hosszútávon, sok sok év 
múlva megtérülő befektetésük lesz. 

A pályaválasztási tanácsadás új szemléleti 
megközelítésében az előadó hangsúlyoz-
ta, a pozitív pszichológiai megközelítés 
fontosságát, a pozitív érzések, tulajdonsá-
gok fontosságát a tanácsadók és pedagó-
gusok munkájában. Eltűnőben vannak az 
olyan pozitív élmények, vonások, értékek 
hangsúlya, mint az altruizmus, felelősség-
tudat, vagy mértékletesség, bátorság és 
nem utolsó sorban a szeretet, emberség a 
munkánkban, az életünkben. Ennek kiala-
kítására, megőrzésére és hangsúlyainak 
megtartására bátorította a hallgatóságot 
az előadó. Az előadás végén bemutatta a 
pályaorientáció/pályaválasztási tanács-
adás módszertani lehetőségeit, kiemelte a 
közösségi média és az informatikai eszkö-
zök használatának lehetőségeit, akár egyé-
ni akár csoportos foglalkozások során. 

Azt hiszem elmondható, hogy ritkán hal-
lunk ilyen személyes, hiteles, kongruens 
előadást, ahol még a boldogság feltételét 
is elárulta az előadó. A hallgatóság köré-
ben sokan voltak olyanok, akik a könyve-
iből vizsgáztak, tanultak, sokuk közvetle-
nül vagy közvetve tőle tanultak és miatta 
köteleződtek el a pályaorientáció, tanács-
adás mellett.

Fazakas Ida
főiskolai docens

Pályaválasztás pszichológus szemmel
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A tehetség, tálentum felismerése, kibonta-
koztatása a társadalmak mindenkori igé-
nye. Nem túlzás azt állítani, hogy jövőnk 
a tehetségesek kezében van. Beazonosítá-
suknak, kibontakoztatásuknak egyik fon-
tos, egyes esetekben a legfontosabb szín-
tere az iskola.

Akik pedagógusként dolgoznak elkötele-
zettek abban, hogy a gyermekek boldogsá-
gát, életükben való boldogulását segítsék. 
A legnagyobb bizonyíték erre az, hogy még 
egy megfáradt, az élete más területeire  
jobban fókuszáló kollégában is „fellángol 
a tűz”, mikor egy tehetséggyanús diákkal 
találkozik. Hogy ne maradjon ez csak egy 
pillanatnyi élmény, minden résztvevőnek 
érdeke. Érdeke a pedagógusnak, hiszen 
élethivatása megélése, önértékelése szem-
pontjából fontos, érdeke természetesen a 

gyermeknek, hiszen boldogsága alapfelté-
tele a benne rejlő képességek kibontakoz-
tatása  és érdeke a társadalomnak.

Gyermekkorban még helyesebb tehetség- 
ígéretekről beszélni, mint tehetségekről, hi-
szen a növekedés, fejlődés során számtalan 
olyan hátráltató, sőt akadályozó tényező-
vel találkozhat a gyermek, mely lehetetlen-

né teheti a kivételes képességeinek kibon-
takoztatását. Alapprobléma lehet az, hogy 
már a tehetségjegyek felismerése sem tör-
ténik meg. Ez utóbbi oka lehet, hogy ezek a 
gyerekek sokszor visszahúzódóbbak, vagy 
épp ellenkezőleg, agresszívak, nehezen ke-
zelhetőek. A tehetségazonosítás a legelső 
alapeleme a tehetségfejlesztésnek, ezt kö-
vetheti a fejlesztés.

A tehetség kutatása során többféle mo-
dellt alkottak. Egyértelműen az iga-
zolódott, hogy a tehetség kibontako-
zásának több olyan alapfeltétele van, 
amelyeknek egyidejűleg kell teljesülnie. 
A jelenlegi oktatásban a tehetséggon-
dozás sokszor arra korlátozódik, hogy jó 
tanuló, szorgalmas gyerekeket, többé- 

Mindenütt találni tehetségeket. 
A kérdés az, miként adjunk lehetőséget 
ennek kifejezésére és kibontakoztatására?

(Garri Kaszparov)

Tehetséggondozás
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k e v é s b é 
felkészítve 
indítunk ver-
senyeken. Maxi-
málisan megértve 
ezt a szituációt, 
most nem szeretnénk 
kitérni arra, hogy ennek 
mi lehet az oka. Inkább 
arra szeretnénk felhívni a 
figyelmet, hogy látva a lehe-
tőségeket, jó szándékot, olykor 
milyen fontos az, hogy másfajta 
szemléletet kövessünk. Számtalan 
tehetségígéret veszhet el, és számta-
lan szorgalmas gyermeket terhelhetünk 
meg, miközben alap adottságairól, érdek-
lődéséről eltereljük figyelmét. 

A legismertebb modellek közül a Mönks- 
Renzulli-féle modellt vizsgáljuk meg, me-
lyet  Czeizel Endre még a társadalmi kör-
nyezet befolyásoló hatásával egészített ki. 
Az ábrát elemezve egyértelműen látszik, 
hogy a szakemberek szerint, a veleszüle-
tett képességek (melynek egy része az IQ) 
és a kreativitás mellett meghatározó a mo-
tiváció. Egyes kutatók szerint ez a legmeg-
határozóbb. Számtalan életút igazolja ezt. 
Sikeres művészek, tudósok eredményeiket 
kitartó szorgalmuknak köszönhetik in-

kább, mit 
k i v é t e l e s 

adottságaik-
nak.

Az ábráról leolvas-
ható, hogy a család, 

az iskola és a kortársak 
adják azt a hátteret ame-

lyek segítik vagy akadá-
lyozzák a tehetség kibonta-

kozását. Mind a három terület 
szerepéről rengeteg tapasztalata 

van egy gyakorló pedagógusnak.

Egy ilyen, általános információkat 
adó, rövid áttekintést nyújtó olvasmány 

végén felvetődhet a kérdés, hogy “akkor 
mit tehetek?”.  Legyünk nyitottak! Minden 
tanítványunkban ott a szikra, melyből fel-
lobbanthatjuk a tüzet, mely fényének ereje 
különböző. Juttassuk minél több és minél 
sokrétűbb élményhez a ránkbízottakat, se-
gítve ezzel, hogy megismerhesse önmagát 
és mi is megismerhessük. A külső motivá-
ciókat is felhasználva igyekezzünk kiala-
kítani belső motivációkat, elköteleződést. 
Figyeljünk és támogassunk! 

dr. Buda Mariann: Óriás leszel? – A tehetséges gyerek 
Duró Zsuzsa: Tehetséges gyerekekről mindenkinek

Szakirodalmi ajánló

Boldog Beáta
tehetségfejlesztő 

és pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Hasznos linkek
http://oktatas.tehetseg.hu/
http://tehetseg.hu/
http://www.mateh.hu/tehetsegkonyvtar/Dr_Balogh_konyvek/Tehetseg_2011.pdf

���������
����������

��������������������

������ ������

������

��������



18

Tehetséggondozás a gyakorlatban

Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az 
Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Program a felsőfokú tanulmányok folyta-
tásához, az érettségi megszerzéséhez, illetve a szakmaszerzéshez nyújtanak komplex 
– pedagógiai, szociális, egészségügyi, kulturális – támogatást hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű, rászoruló tanulók számára. A programokról azok 
honlapjai adnak bővebb tájékoztatást: www.ajtp.hu; www.ajkp.hu; www.ajkszp.hu.

Az Arany János Tehetséggondozó Program 
keretében lehetőség nyílik arra, hogy a 
hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek 
olyan középiskolákban, kollégiumokban 
tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul 
tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfo-
kú tanulmányokra való eredményes felké-
szítést.

A Tehetséggondozó Programba jelentkez-
het minden olyan tanuló, aki 
tanulói jogviszonyban áll és a középiskola 
kilencedik évfolyamára jelentkezik abban 
a tanévben, amelyben a pályázat meghir-
detésre kerül, és az alábbi feltételek vala-
melyikének megfelel:

•   a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(Gyvt.) alapján hátrányos helyzetű vagy

•   rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy

•   a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi 
szakellátás otthont nyújtó ellátási formá-
jában részesülő átmeneti nevelésbe vett, 
vagy a programba történő jelentkezés 
időpontjában ideiglenes hatállyal elhe-
lyezett, nevelésbe vett, vagy

•   a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a 
szerinti javaslata alapján rászorult.

Felvételi módja

•   A tanulók a tanév rendjéről szóló rende-
letben meghatározott időpontban (2019. 
január 18-án, illetve pótló válogatási el-
járás során 2019. január 25-én) – egy nem 
szaktárgyi jellegű – felvételi eljárást meg-
előző válogatáson vesznek részt, ahol 
egy elbeszélgetést követően fogalmazást 
írnak, és képességeket vizsgáló feladatla-
pokat töltenek ki. 

•   a tanulóknak emellett részt kell venniük 
a kilencedik évfolyamra felvételiző tanu-
lók számára szervezett központi írásbeli 
felvételi vizsgán abban az intézményben, 
amelybe az Arany János Tehetséggon-
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dozó Program keretében a felvételüket 
kérik. A központi írásbeli felvételi vizsga 
egy magyar nyelvi és egy matematikai 
feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák idő-
pontját a tanév rendjéről szóló rendelet 
határozza meg: 2019. január 19. 10 óra 
(pótló központi írásbeli felvételi vizsga 
2019. január 24. 14 óra).

A program résztvevői lakóhelytől függet-
lenül valamennyien kollégisták lesznek!

Pályázni a hiánytalanul kitöltött űrlapok 
beküldésével lehet, amelyek a program-
ban már részt vevő középiskolákban sze-
rezhetők be, vagy letölthetők az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma honlapjáról 
(www.kormany.gov.hu).

A programban részt vevő intézmények/
intézménypárok (középiskolák és kollégiu-
mok) közül hármat lehet megjelölni, me-
lyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely 
szerinti megye intézményébe nyerhetnek 
felvételt.

A pályázónak külön jelentkezési lap be-
nyújtásával egyénileg kell jelentkezniük 
a központi írásbeli vizsgára 2018. de-
cember 7-éig. A központi írásbeli felvételi 
vizsga jelentkezési lapja 2018. november 
16-ától lesz elérhető az Oktatási Hivatal 
honlapján (www.oktatas.hu). A jelentke-
zési lapot abba az intézménybe kell be-
nyújtani, amelybe a tanuló az Arany János 
Tehetséggondozó Program keretében első 
helyen kéri a felvételét.

A pályázatot legkésőbb 2018. december 
11-éig (a postára adást igazoló bélyegző 
dátuma) postai úton kell eljuttatni az első 
helyen kiválasztott középiskola címére.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Arany 
János Tehetséggondozó Program”. A ha-
táridőn túl érkezett vagy formailag hibás 
pályázatokat az intézmény nem értékeli.

A pályázat eredményéről 2019. február 
8-áig a középiskola tájékoztatja a jelent-
kezőket.

Egri Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium
OM azonosító: 031598
3300 Eger, Ifjúság u . 2 .
Tel: 36/324-808
www .szilagyi-eger .hu
Programfelelős:
Antal Andrea

A program keretében az alábbi Heves megyei köznevelési intézményekben
kérhetik a tanulók felvételüket:

Az AJTP programmal kapcsolatos kérdéseikkel keressék bizalommal Borsné Horváth 
Edina szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó munkatársunkat .

Neumann János Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium
OM azonosító: 031603
3300 Eger, Rákóczi út 48 .
Tel: 36/536-070, 36/325-311
www .nejanet .hu 
Programfelelős: 
Dr. Löveiné Hadnagy Katalin
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szerelő    Divat- és stílustervező  Élelmezésvezető  Finommechanikai műszerész   Gyártásvezető   Vakvezető kutya kiképzője   Sportszervező   Gyógypedagógus   Targoncavezető   Tanító  Nyomdaipari gépmester   

Rendszergazda   Titkár   Pályaválasztá
si ta

nácsadó   Andragógus   Filozófus  Állatorvos   Gyógytornász   Védőnő   Szülésznő    Népegészségügyi ellenőr  Dietetikus  Formatervező mérnök    Építőmérnök    

Nehézgépkezelő   Geológus   Könyvkötő   Geográfus  Zöldségtermesztő    Vegyészmérnök   Női szabó   Kertészmérnök   Geodéta   Varrónő   Gépészmérnök    Közigazgatás szervező   Villamosmérnök   M
űszaki menedzser   

Agrárm
érnök    Lakberendező   Favágó

   Központifűtés- és gázhálózat szerelő   Nyomdász   Korrektor   Audiológus    Edző   Zongorista    Koreográfus   Régész   Növényorvos   Genetikus   Kriminológus   Vallásfilozófus   
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dzs
er    Kohómérnök   Üzemmérnök-informatikus  Fizikoterapeuta  Vidékfejlesztési agrármérnök   Hentes   Konduktor   Hidrobiológus  Lovász   Természetvédelmi mérnök   gészségügyi gázmes-

ter   Virágdekoratőr   A
rtista   Boncmester   Vincellér   Vámügyintéző   Asztalos  Hangosító

   Vésnök  Audiológiai asszisztens  Térképész    Biomérnök    Faszobrász  Baleseti helyszínelő   Autóelektronikai műsze-

rész   Bábkészítő  Szociális munkás  Teológus  Cukrász  Színpadi fénytervező  Levéltáros  Vájár   Virágdekoratőr  A
ranyműves   Szobrász    Bádogos  érinformatikus   Ezüstműves  Díszműbádogos  Hegesztő   

Ötvös  Hangosító
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igitális műszaki rajzoló   Építészmérnök    Abroncsgyártó   Gazda   Bányaművelő technikus    Erdész   Gazdasági informatikus   Vízügyi 

szakmunkás    Pszichológus   Gépi fo
rgácso

ló    Általános laboráns    Jogász    Automatikai berendezés karbantartó    Közgazdász    Automatikai technikus   Teológus  Cukrász  Vendéglátásszervező   Statisz
ti-

kus   Dekoratőr    Szociológus   Járműfényező    Virágkötő   Szobafestő   Orvos   Számviteli ügyintéző  Pék   Vállalkozási és bérügyintéző    Fogászati asszisztens   Re
ndőr
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esztő
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ezető
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ai asszisztens   Fotográfus és fotótermék-kereskedő    Autóbuszvezető     B
aleseti helyszínelő   Autóelektronikai műszerész  Biogazdálkodó   Rendészeti őr   Virágbolti 

eladó   Festő, mázoló, tapétázó  Díszműkovács  Bányaművelő  Élelmiszeripari analitikus technikus   Raktáros   Autógyártó   Logisztikai mérnök   Szőlész-bo-

rász    Bőrdíszműves   Élelmiszeripari laboráns  Földmérő    Csőhálózatszerelő    W
ebfejlesztő   Autószerelő  Erdőművelő   Diétás szakács  Katona   Fegy-
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szle
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Elérhetőségeink

Borsné Horváth Edina
szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Boldog Beáta
tehetségfejlesztő és pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Federics Ibolya
pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Ivády Tímea
munka-és pályatanácsadó szakpszichológus

Tresó Kinga
pszichológus

Tajtiné Lesó Marianna Györgyi
szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó pedagógus
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