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Tisztelt Kolléga!

Tajtiné Lesó Marianna Györgyi
pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaválasztási Tanácsadás

Itt a tavasz és javában zajlik a középfokú, illetve a felsőfokú felvételi eljárás. Még sok te-
endő vár a tanulókra a beiratkozásig, főleg azokra a 8. osztályos tanulókra, akiknek siker-
telen volt a felvételi jelentkezése, ezért számukra készítettünk egy kis útmutatót a lehe-
tőségekről.

Bemutatjuk a Euroguidance szervezet munkáját, mellyel már régóta segítik a középisko-
lásokat és a pedagógusokat egyaránt. A linkeket áttanulmányozva még nyári program 
ötleteket is kaphatnak.

A diákjaiknak segíteni akaró pedagógusok számára pedig összeállítottunk egy „check 
list”-et arról, hogyan tudják egyszerű pedagógiai eszközökkel támogatni és fejleszteni  a 
tanulók életpálya-építési kompetenciáját. 
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Pályaválasztást, továbbtanulást 
segítő tevékenységeink

Szolgáltatásaink
•  Tanulói tájékoztatók, szülői értekezletek, pályaválasztási fórumok
 
•  Pályaválasztási döntést előkészítő  tevékenység:

–    7. osztályos tanulók számára pályaválasztási napok, kiscsoportos foglalkozások 
tartása iskolai keretek között

–    8. osztályos tanulók részére személyes beszélgetéssel nyújtunk segítséget,  
a továbbtanulási döntés meghozatalában, illetve a felvételi stratégia kialakításában 
(pl. ideális jelentkezési sorrend)

–    10. és 12. évfolyamos tanulók továbbtanulási, pályaválasztási döntésének támogatása
–    Pályaválasztási pszichológiai szaktanácsadás

 •  Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok
 •  Pályaorientációs napokon való részvétel 
 •  Tanulás-módszertani egyéni és csoportos tanácsadás
 •  Tehetségfejlesztéssel és tehetséggondozással kapcsolatos tanácsadás

Feladatunk
A diákok életpálya építésének támogatá-
sa; önálló, megalapozott továbbtanulási, 
pályaválasztási döntések meghozatalának 
segítése. 
A pályaismeret bővítése, az önismeret 
mélyítése, a tanulók támogatása abban, 
hogy képessé váljanak a számukra elérhető 
lehetőségek mérlegelésére, jövőjüket érin-
tő tervek, célok megfogalmazására. 
Feladatunk széleskörű, naprakész informá-
ciók és átfogó keret biztosítása az oktatási 
rendszerről, továbbtanulási útvonalakról, 
szakmák, pályák világáról, a munkaerő-
piac sajátosságairól, valamint a tanulók 
adottságainak, tanulási képességeinek, 

irányultságának szakszerű vizsgálata: 
erősségeik, készségeik, képességeik, ér-
deklődési irányuk, értékeik, motivációik 
feltérképezése. A tanácsadás során segít-
jük a diákokat, hogy a munkaerő-piaci igé-
nyeket, foglalkoztatási és továbbtanulási 
lehetőségeket figyelembe véve, személyes 
adottságaiknak és érdeklődésüknek meg-
felelő irányba induljanak el.
A tanácsadás igénybevétele az életpálya 
döntési pontjaihoz köthetően, különösen a 
középfokú iskolaválasztás, középiskolai fa-
kultációválasztás, a középfokú iskola utáni 
továbbtanulás, iskolaváltás illetve pálya-
korrekció esetén indokolt.

A fenti, pályaválasztást segítő ellátásokat az iskolák és a diákok is térítésmentesen igényelhetik
a palyavalasztas .szakszolgalat@gmail .com email címen .
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Még zajlik a középfokú felvételi eljárás…

A középfokú iskola igazgatója az Oktatási Hivataltól megkapott jelentkezők listájának 
felhasználásával tanulmányi területenként elkészíti az ideiglenes felvételi rangsort. Ha a 
jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi jegyzékben el-
foglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi kö-
vetelményeket, a neve mellett a felvételi kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával 
kell beírni. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsorban – tanulmányi 
területenként – feltünteti a felvehető tanulók létszámát is.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (3) bekezdése szerint, a felvételi eljárásban az 
azonos összesített eredményt elérő tanulók közül a rangsoroláskor előnyben kell része-
síteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 
lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének 
településén található, illetve akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

Az Oktatási Hivatal az igazgatók által – tanulmányi területenként – meghatározott felve-
hető tanulói létszámnak megfelelően, és a módosító kérelmeket is figyelembe véve, a fel-
vételi rangsorok alapján megállapítja, hogy melyik iskola kinek a jelentkezését fogadta el. 
Az intézményi listák beérkezését követően a Hivatal egy erre a célra kifejlesztett szoftver 
segítségével állapítja meg, hogy a tanuló hová nyert felvételt (egyeztetett felvételi jegyzék). 
Ha ugyanannak a jelentkezőnek több felvételi kérelmét is elfogadták, a szoftver a tanu-
lót az általa meghatározott sorrend szerint az első olyan tanulmányi területre helyezi el, 
amelyen az iskola jelezte, hogy felvenné, és egyben belefér a felvehető létszámba. Ezzel 
párhuzamosan azokról a tanulmányi területekről, amelyek a tanuló által megadott sor-
rendben hátrébb szerepelnek, a program törli a tanuló jelentkezését.

A jelentkezők rangsorolásának algoritmusa kizárja annak a lehetőségét, hogy az adott 
intézmény adott tanulmányi területéről egy jelentkező kiessen pusztán azért, mert az 
adott tanulmányi területet későbbi helyen jelölte meg. A rangsorból való kiesésnek két 

Mit tartalmaz az ideiglenes felvételi rangsor?

Megelőzhet-e a felvételi során jobb eredményt elért tanulót
egy rosszabb eredményt elért tanuló?

Azonos pontszám esetén hogyan kell rangsorolni a tanulókat?

Hogyan alakul ki a végeredmény, az egyeztetett felvételi jegyzék?
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oka lehet: az egyik, hogy az illetőt egy általa magasabbra rangsorolt helyre már felvet-
ték, a másik, hogy az adott tanulmányi területre a felvehetők létszáma nála jobb felvételi 
eredménnyel rendelkező tanulókkal már betelt.

Ha ugyanannak a jelentkezőnek több felvételi kérelmét is elfogadták, a szoftver a tanu-
lót az általa meghatározott sorrend szerint az első olyan tanulmányi területre helyezi el, 
amelyen az iskola jelezte, hogy felvenné, és egyben belefér a felvehető létszámba. Ezzel 
párhuzamosan azokról a tanulmányi területekről, amelyek a tanuló által megadott sor-
rendben hátrébb szerepelnek, a program törli a tanuló jelentkezését.

Az általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az általános vagy a rendkívüli felvételi el-
járás keretében vehető fel. Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem nyert 
felvételt egyetlen középfokú iskolába sem, akkor használja ki a rendkívüli felvételi idősza-
kot. Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban 
való jelentkezéssel, egyeztetéssel történik. 

Amennyiben a tanuló az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy 
középfokú intézménybe sem, vagy felvételt nyert, de bármilyen okból megváltoztatja 
döntését úgy – a 2019. május 6. és augusztus 31. között megtartható rendkívüli felvéte-
li eljárás során – egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való 
jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú intézménybe, 
amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak betöltetlen férőhelyei. 
Rendkívüli felvételi eljárásban résztvevő intézmények listája 2019. május 6-tól az 
www.oktatas.hu oldalon érhetőek el.
A rendkívüli felvételi eljárásban való részvétel módját és feltételrendszerét a fogadó kö-
zépfokú iskola igazgatója határozza meg. 

A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel 
kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy 
a döntés ellen – az Nkt. 37. §-a alapján – jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást meg-
indító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a dön-

Lehetséges-e több helyre is felvételt nyerni?

Mit tehet a külföldi vagy a külföldről hazatérő jelentkező, ha nem nyer 
felvételt egy középfokú iskolába sem, de Magyarországon kíván tanulni?

Mi a teendő, ha a tanuló nem nyert felvételt egyik általa megjelölt 
intézménybe sem?

Milyen jogorvoslati lehetőségek vannak a középfokú felvételi eljárás során?
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tésével a tanuló, a szülő nem ért egyet. Az eljárást megindító kérelmeket az általános 
felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 
1-jéig befejeződjék. Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről érte-
síteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll. A 8 évfolyamos 
és a 6 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetében csak akkor kell értesíteni 
az általános iskolát, ha a jogorvoslati eljárás eredményeképpen a tanuló a középiskolá-
ba felvételt nyert.

forrás: www.oktatas.hu

Federics Ibolya
pályaválasztási tanácsadó

Hírek, információk, események

„Pályaválasztási tanácsadás a Pedagógiai Szakszolgálat 
keretei között” országos konferencia

„Pályaválasztási tanácsadás a Pedagógi-
ai Szakszolgálat keretei között ” címmel 
februárban a Heves Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat szervezésében két napos or-
szágos szakmai konferencia került megren-
dezésre az EFOP 3.2.5-17-2017-00043 azo-
nosító számú „Az Egri Tankerületi Központ 
MTMI készségeinek és kompetenciáinak 
fejlesztése, pályaorientáció megvalósulása 
mellett” elnevezésű projekt keretében. 
A rendezvényen 11 megye és a főváros  
pályaválasztási tanácsadó kollégái kép-
viseltették magukat. A konferencián szó 
esett a gyermekvédelmi szakellátás pá-
lyaválasztási tanácsadást érintő aspek-
tusairól és a pályaválasztási tanácsadás 

lehetőségeiről a szakellátásban. A szak-
mai munka során áttekintésre kerültek az 
iskolai szociális segítés és a szakszolgálat 
által végzett pályaválasztási tanácsadás 
együttműködési lehetőségei, a megyék 
közötti együttműködés lehetőségei, illet-
ve a Megyei Szakértői Bizottság és a Pá-
lyaválasztási tanácsadó munkacsoport 
közötti együttműködés módszerei.
A workshopok során sajátélményű mód-
szertani képzéseken vehettek részt a je-
lenlévő szakemberek: a pályaorientációs 
eszközök online és offline formái témakö-
rében, illetve az Euroguidance szervezet 
által fejlesztett pályaorientációs társasjá-
ték moderátori képzésében.

Minden kiadványunk elektronikus formában is elérhető
a www .hmpedszakszolgalat .hu oldalon .

Az információkat gyűjtötte:
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Fiatalok mobilitási lehetőségei Európában
– Euroguidance Magyarország

Tanácsadói munkánk során sok fiatallal 
találkozunk, akik szeretnék külföldön foly-
tatni tanulmányaikat. Legtöbben egyete-
met, főiskolát keresnek Európa különböző 
országaiban, de vannak olyanok is, akik 
gyakorlatot vagy önkéntes munkát végez-
nének külföldön. Sokan nem tudják, hogy 
az uniónak köszönhetően működik Ma-
gyarországon egy olyan szervezet, akik in-
formációval és hasznos tanácsokkal látják 
el azokat a fiatalokat, akik nem csak itthon 
képzelik el tanulmányaikat. Ez a szervezet 
a Euroguidance Magyarország, amely je-
lenleg az Európai Bizottság Erasmus+ prog-
ram keretein belül működik. 

Az Erasmus+ program az Európai Unió 
programja, mely az oktatást, a képzést, az 
ifjúsági területet és a sportot támogatja. 
Egyik kiemelt célja a tanulmányi mobilitás 
elősegítése az unión belül, illetve a fiata-
lok kulcskompetenciáinak, készségeinek 
fejlesztése, annak érdekében, hogy a mun-
kaerőpiacra kikerülve minél sikeresebbek 
legyenek. 

A Euroguidance egy hálózat tagja, amely je-
lenleg 34 országból áll. Fő célkitűzése az eu-
rópai dimenzió terjesztése a pályatanács-
adásban, valamint információ nyújtása a 
tanulási mobilitással és tanácsadással kap-
csolatban. Igyekeznek a pályaválasztással 
foglalkozó szakemberek együttműködését 
támogatni, a nemzetközi illetve hazai jó 
gyakorlatokat összegyűjteni és terjeszteni 
illetve tájékoztatást adni az itthon működő 
tanácsadói hálózatról. Emellett foglalkoz-
nak pályaválasztást támogató eszközök fej-
lesztésével, mint például az „Én utam” tár-
sasjáték, amely elérhető az alábbi linken: 
http://euroguidance.hu/#!/tanacsadas/
tarsasjatek

A Euroguidance másik fő célja az informá-
ciónyújtás a tagországokban elérhető okta-
tási és képzési lehetőségekről, a mobilitás 
feltételeiről, csereprogramokról, ösztöndíj 
lehetőségekről, illetve önkéntes, valamint 
gyakornoki munkáról. 

Az a tapasztalatunk, hogy sok továbbta-
nulás előtt álló fiatal nagyon keveset tud 
a külföldi lehetőségekről illetve arról, hogy 
egyes országokban milyen feltételekkel tud 
továbbtanulni. Sokan azt hiszik, hogy ol-
csóbb és jobb a külföldi oktatás, valójában 
bizony sok országban jóval több tandíjat 
kell fizetni, mint itthon. Természetesen van-
nak országok, ahol valóban ingyenes a fel-
sőoktatás, csak épp a lakhatás és kinti élet 
sokkal drágább. Ha valaki mégis külföldön 
szeretne tanulni a Euroguidance  honlapján 
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nagyon sok hasznos információt és linket 
megtalál a különböző országok oktatási 
rendszeréről, tandíjakról, továbbtanulás 
feltételeiről. www.euroguidance.hu

Amit még mindenképpen ki kell emelnünk, 
ha fiatalok mobilitásáról és kompetenciafej-
lesztéséről van szó, az ESC az Európai Szoli-
daritási testület önkéntes programja. Ennek 
a programnak a keretében lehetősége van 
minden 18 és 30 év közötti fiatalnak az unió 
bármely országában közösség érdekeit szol-
gáló önkéntes vagy szakmai projektmun-
kában részt venni.  Ez az önkéntes munka 
lehet pár hónapos, vagy 12 hónapig tartó is, 
de csak egyszer lehet igénybe venni, ezért 
fontos, hogy a fiatal átgondolja, hogy meny-

nyi időre, hova szeretne kimenni. A projekt 
fizeti az utazás 90%-át, a szállást, napi há-
romszori étkezést, sőt még zsebpénzt is ad-
nak. Sok területen lehet önkéntes munkát 
végezni, miközben a fiatalok megtanulják 
az adott ország nyelvét, kultúráját, gyakor-
latot és barátokat szerezhetnek. Az ESC-ről 
bővebben itt találhatnak információkat: 
https://europa.eu/youth/solidarity_hu

Amennyiben további kérdés merülne fel a 
mobilitási lehetőségekkel kapcsolatban a 
szakszolgálat tanácsadóihoz is fordulhat-
nak tájékozódás céljából.

Az alábbiakban a Euroguidance különböző társhálózatait gyűjtöttük össze, melyek szintén 
hasznos információkat tartalmaznak a mobilitási lehetőségekről: 

Tempus Közalapítvány: oktatási, képzési, ifjúsági és sport programok .  
    Hozzájuk tartozik az Erasmus+ program is .  https://tka .hu/

Munkavállalás az EU-ban: https://eures .munka .hu/

Ifjúsági mobilitás – ifjúsági cserék, ifjúsági szakemberek mobilitása: http://www .eurodesk .hu/

Minden az Erasmus+ programról: http://www .eplusifjusag .hu/hu/

EPALE magazin: https://ec .europa .eu/epale/sites/epale/files/epale_magazin_2017_web .pdf

Tóth-Vági Eszter
pályaválasztási tanácsadó
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Ötlettár pedagógusoknak

Az általános iskola és a középiskola utolsó éveinek egyik legfontosabb kérdése, hogy 
hol folytassa tovább tanulmányait a diákunk. Sokszor azonban még az egyetemi éveik 
alatt is azon gondolkodnak vajon jól döntöttek-e. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan 
tudnánk segíteni nekik a választásban. Egyáltalán tudunk-e segíteni? Ha megtanítunk 
nekik néhány fontos kérdést és megtanítjuk nekik, hogy hogyan találhatják meg rá a 
választ, akkor máris sokat tettünk értük.

1. „Mi érdekel?”

A legfontosabb kérdés azt tisztázni ön-
magában, hogy mi az, amivel szívesen 
foglalkozik és mi az, amivel egyáltalán 
nem. Ez egy komoly döntés, ezért érdemes 
alaposan végiggondolni és nem csak has-
raütés-szerűen megválaszolni. Segíthet a 
válaszadásban, ha végig gondoltatjuk vele 
humán vagy reál irányú terület érdekli-e? 
Mivel foglalkozik szívesen szabadidejé-
ben? Mely tantárgyakban jó vagy sikeres? 
Milyen témákba ássa bele magát szívesen, 
akár kiselőadásokat vagy szorgalmikat is 
készítve? Mi a hobbija? 
Ha egyáltalán nem tud válaszolni erre az 
első kérdésre és nem tud megfogalmazni 
érdeklődési területeket, akkor fordítsuk 
meg a kérdést…Mi az, amivel biztos nem 
foglalkozna szívesen?

2. „Mi a célod?”

Minél idősebb valaki annál inkább fontos, 
hogy célokat tudjon megfogalmazni.  A cé-
lok adják a belső motiváció igazi motorját 
és ez a motiváció segíthet a nehézségek le-

küzdésében is. Ezek a célok egyénenként 
nagyon eltérőek lehetnek és nem is mindig 
könnyű megfogalmazni őket. Körbejárha-
tó témák lehetnek: Emberekkel szeretne 

Hogyan segíthetünk diákjainknak, hogy 
megfelelő szakot/tagozatot/szakmát válasszanak?
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csapatban együtt dolgozni vagy inkább 
egyedül? Minél több pénzt akar keresni? 
Segíteni szeretne másoknak? Mennyire 
fontos számára, hogy elismerjék a mun-
káját? Szeretné mások munkáját irányíta-
ni? Olyan munkát szeretne, amivel körbe 
utazhatja a világot? Ki szeretné élni a kre-
ativitását? 

3. „Hogyan képzeled el magad 
10 év múlva?”

Erre a kérdésre nem könnyű azonnal vála-
szolni, ne is várjuk el a diákoktól, hogy fél 
óra alatt megadják rá a választ. Érdemes 
újra és újra elővenni a témát, körbejárni, 
megbeszélni és e mentén akár cselekvé-
si tervet is összeállítani. Ehhez arra van 
szükség, hogy írjanak egy olyan listát, ami 
tartalmazza az összes témát, tevékenysé-
get, képzést, ami őket egy kicsit is érdekli.  

A véletlenszerű felsorolásból ezután ké-
szülhet egy fontossági sorrend. Itt érde-
mes figyelembe venni az előző kérdésekre 
adott választ a preferenciákról, célokról. 
Az így kapott rangsort a magánéleti el-
képzelésekkel és célokkal is össze kellene 
vetni, arra figyelve, hogy milyen mértékű 
az összeegyeztethetőségük. Ha nincs nagy 
eltérés, akkor ez egy jó kiindulási alap le-
het a konkrét választáshoz.
Fontos tudatosítani, hogy a legalaposab-
ban átgondolt döntés esetén is kiderülhet, 
hogy mégse tetszik a választott terület. Ha 
így történt, és úgy érezzük nem vagyunk a 
helyünkön, akkor sosem késő változtatni. 
A fenti segítő kérdéseket bármikor elő-
vehetjük, ha döntési helyzetbe kerülünk 
vagy váltani akarunk.

Tajtiné Lesó Györgyi
pályaválasztási tanácsadó

Kiadó: Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Felelős kiadó: Balázsné Csuha Mária

Szerkesztette: Tajtiné Lesó Györgyi
Készült: 2019., 100 példányban

A kiadvány az EFOP-3.2.5-17-2017 00043 számú „Az Egri Tankerületi Központ MTMI készségeinek  
és kompetenciáinak fejlesztése, pályaorientáció megvalósulása mellett” című projekt támogatásával jött létre.
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