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Tisztelt Kolléga!

Tajtiné Lesó Marianna Györgyi
pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaválasztási Tanácsadás

A január és a február nem csak a 8. és a 12. évfolyamos tanulók számára eseménydús idő-
szak, hanem az osztályfőnökeik számára is. A diákoknak választani, dönteni kell tovább-
tanulásuk irányáról, a pedagógusoknak pedig válaszolni a feléjük záporozó kérdésekre, 
miközben a felvételi jelentkezési lapok vagy az érettségire való jelentkezés adminisztráci-
óit végzik. Folyamatosan bátorítanunk kell a diákjainkat, hogy merjenek kérdezni, mégis 
néha ott bujkálhat bennünk a félelem, hogy vajon tudunk-e majd válaszolni? Nem köny-
nyű mindig naprakész információkkal rendelkezni, főleg úgy, ha nem is a saját szaktár-
gyunkról van minden esetben szó. 

Januári számunkban ezért a középiskolai továbbtanulás mellett, felsőoktatásra vonatkozó 
témákat is körbejárunk. Segítséget kívánunk nyújtani az információgyűjtésben, a változá-
sok nyomon követésében és a szaktárgyakba építhető pályaismeret bővítésében egyaránt.
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Pályaválasztást segítő tevékenységeink

Komplex egyéni pályaválasztási tanácsadás, mely személyes beszélgetéssel 
nyújt segítséget a tanulók számára a továbbtanulási döntés meghozatalában. Feltér-
képezi a pályaválasztás előtt álló tanuló képességeit, érdeklődését, személyiségét, 
ezzel segítve a hatékonyabb pályaválasztást, iskolaválasztást. Pszichológiai tanács-
adást (képességeket, érdeklődést, személyiséget vizsgáló tesztek, beszélgetések a 
pszichológussal) és iskolaválasztási tanácsadást is tartalmaz.

Fakultációválasztási tanácsadás 10. évfolyamos tanulók számára, mely igé-
nyelhető egyénileg, valamint az osztályfőnökök által külső, iskolai helyszínen való 
megvalósítás formájában is.

Továbbtanulási tanácsadás 12. évfolyamos tanulók számára, mely igényelhe-
tő egyénileg, valamint az osztályfőnökök által külső, iskolai helyszínen való megva-
lósítás formájában is.

Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok

Tanulás-módszertani egyéni 
       és csoportos tanácsadás

Tehetségfejlesztéssel és tehetséggondozással 
       kapcsolatos tanácsadás

Pályaválasztási döntés-előkészítő nap, mely során a 7. évfolyamos tanulók 
részére bemutatásra kerül a jelenlegi iskolarendszer. Majd érdeklődésük, képességeik 
és erősségeik feltárása történik tesztek/ kérdőívek segítségével. A pályaismeret bőví-
tése játékok, feladatlapok és beszélgetés segítségével valósul meg. A pszichológus és 
a tanácsadó kollégák is csoportos formában foglalkoznak a tanulókkal.

Egyéni tanácsadás, mely személyre szabottan nyújt információt 
•  középiskolákról, iskola- és pályaválasztási lehetőségekről, esélyekről
•  felsőoktatásról, szakokról, képzési területekről
•  a szakképzésről
•  beiskolázással kapcsolatos teendőkről
•  duális képzésről (duális szakképzés, duális felsőoktatás)
•  külföldi továbbtanulási lehetőségekről, ösztöndíjakról, önkéntes programokról

A fenti, pályaválasztást segítő 
ellátásokat az iskolák és 

a diákok is térítésmentesen 
igényelhetik a palyavalasztas .

szakszolgalat@gmail .com 
email címen .
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Pályaválasztás pszichológus szemmel

Ha annyi pénzt örökölne vagy nyerne 
a lottón, ami élete végéig biztosítaná a 
megélhetését, hogyan élné tovább az éle-
tét? Folytatná munkáját? Dolgozna?

Bizonyára sokan eljátszottunk már a gon-
dolattal, milyen lenne nagyobb összeget 
nyerni a lottón. Mihez kezdenénk a pénzzel, 
hogyan változna meg az életünk? Elsőként 
talán ingatlan- vagy autóvásárlás, költözés, 
ismerőseink támogatása, adományozás, 
befektetések és utazások jutnak eszünkbe, 
de mi a helyzet a munkával? Dolgoznánk 
tovább? Hazai és külföldi felmérések sze-
rint, az aktív népesség kb. 60 százaléka nem 
hagyná abba a munkavégzést.  
A biztos megélhetés vitathatatlanul fontos 
szempont. Dolgozunk, mert meg kell élnünk 
valamiből, de úgy tűnik, nem ez az egyetlen 
cél, amit a munkánkkal el szeretnénk érni. 
Mit jelenthet számunkra a hivatásunk, mi-
lyen értékkel bírhat egy adott foglalkozás?
A pályaválasztást, munkavállalást, és tár-
sadalmi beilleszkedést befolyásoló értékek 
egyszerre objektív és szubjektív jellegűek. 
Tartalmukat meghatározza a kultúra, a kül-
világ, melyben az egyén él, ugyanakkor a 
személy maga döntheti el, mit tart fontos-
nak a környezetében felmerülő lehetőségek 
közül (Szilágyi, 2002.).
A munkához kapcsolódó értékek kérdéskö-
re elkerülhetetlen az életpálya-építés során. 
Így a pályaorientáció folyamatában az ön-
ismeret fejlesztéséhez az érdeklődési irá-
nyok, a képességek és a munkamód mellett 
a diákok értékstruktúrájának megismerése 
is szükségszerű. 

Az értékek feltárása történhet strukturált cso-
portfoglalkozások keretében, egyéni beszél-
getések során, vagy önértékelő eljárásokkal. 
Bármelyikről legyen szó, D.E.Super Mun-
ka-érték kérdőíve megfelelő alapot adhat 
az elemzéshez. A kérdőív 45 Olyan munkát 
szeretnék, ahol az ember… kezdetű állítást 
tartalmaz. Minden mondat esetében 1-5-ig 
terjedő skála segítségével kell megállapíta-
nia az egyénnek, számára mennyire fontos 
az adott állítás tartalma. 15 értékkör kerül így 
feldolgozásra: a szellemi ösztönzés, altruiz-
mus, anyagiak, változatosság, függetlenség, 
presztízs, esztétikum, társas kapcsolatok, 
fizikai környezet, önérvényesítés, hierarchia, 
munkához kapcsolódó biztonság, munkatel-
jesítmény, irányítás és a kreativitás.
Lehet, hogy lottó nyertesként is szívesen 
segítenénk másoknak; tartoznánk egy csa-
pathoz, ahol elfogadnak minket és elismerik 
a munkánkat; találkoznánk változatos hely-
zetekkel; irányítanánk mások munkáját; 
alkotnánk szépet, egyedit; oldanánk meg 
izgalmas kérdéseket; vagy fejlesztenénk 
magunkat, hogy egy adott terület szakértő-
ivé váljunk? Szeretnénk azt érezni, hogy van 
jelentősége annak, amit csinálunk, nyomot 
hagyhatunk magunk után…?
Az értékek nem állandó jellemzői a szemé-
lyiségnek, feltárásuk a pillanatnyi helyzet-
ről adnak képet, de tisztázásuk segítheti az 
egyént a munkához való viszony alakításá-
ban, elképzeléseinek tudatosításában, az 
életpálya-terv körvonalazásában.

Ivády Tímea 
munka-és pályatanácsadó  

szakpszichológus
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Kiadványunk

Megjelent a Továbbtanulási, Pályaválasztási Tájékoztató 
Általános iskolát végzett tanulók továbbtanulási lehető-
ségei Heves megyében a 2019/2020 tanévben című kiad-
ványunk. Elektronikus formában elérhető és letölthető a 
www.hmpedszakszolgalat.hu oldalon.

 
Pályaválasztási Kiállítás 2018

A Heves Megyei Kormányhivatal Foglal-
koztatási Főosztálya 2018. november 6-án 
Egerben, 2018. november 22-én pedig 
Hatvanban is megrendezte az általános 
iskolás tanulók pályaválasztását, iskola- 
választását segítő Pályaválasztási Kiállí-
tást. A rendezvényen a fiatalok megismer-
hették a középiskolák felvételi és képzési 

rendszerét, a továbbtanulási lehetősége-
ket, emellett számos hasznos informáci-
ót szerezhettek a pályaválasztási döntés 
meghozatalához. 
A Pályaválasztási Kiállításon a Heves Me-
gyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályavá-
lasztási tanácsadó munkatársai is jelen 
voltak kiállítóként. 

 
Szakmai műhelymunka a Szakszolgálatban

„Iskolai pályaorientáció a gyakorlatban” 
címmel december elején 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 keretében szakmai műhelymun-
kát szervezett a Heves Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat pályaválasztási munkacso-
portja, melyen teljes létszámmal részt vett 
az Egri Balassi Bálint Általános Iskola ne-
velőtestülete is.
A szakmai műhelymunkán Ivády Tímea 
munka- és pályatanácsadó szakpszicho-
lógus beszélt a pedagógusok lehetősége-
iről a diákok megismerésében. Kiemelte a  

pályaválasztási folyamaton belül az önis-
meret fejlesztését és az életpálya-építési 
kompetenciák erősítését. 
Zahoreczné Kun Krisztina a hiányszakmák  
munkaerő-piaci lehetőségeiről és a duális 
képzésről beszélt. 
Borsné Horváth Edina pályaválasztási ta-
nácsadó bemutatta az online tér adta lehe-
tőségeket, melyekkel akár szaktárgyakba 
építetten is bővíthető a diákok pályais-
merete. Előadásában bemutatta a www.
learningapps.com, a www.wordart.com 
és a www.jigsawplanet.com oldalak adta 
lehetőségeket.
Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens előa-
dásában beszélt a pályaorientáció mód-

Hírek, információk, események
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szertani lehetőségeiről és tapasztalatairól 
az iskolákban. Kihangsúlyozta, hogy ha 
valós eredményt akarunk elérni, akkor a 
közösségi szolgálathoz hasonlóan, a pálya-
orientációs napok megfelelő előkészítése 
mellett elengedhetetlen a pályaorientáci-

ós napon történtek megbeszélése és fel-
dolgozása is. 
Előadásának második részében a hátrá-
nyos helyzetű fiatalokkal folytatott pálya-
orientációs munkájának tapasztalatait 
mutatta be.

Aktuális határidők, feladatok általános iskolások részére

Aktuális határidők, feladatok középiskolások részére

2019. január 19., 10.00 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 
évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi 
vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehet-
séggondozó Programba jelentkezők számára az érintett 
intézményekben. 

2019. január 24., 14.00 óra Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6. és 8. évfolya-
mos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, 
valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba 
jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin 
alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2019. február 8. Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő 
intézmények a programra benyújtott pályázatok ered-
ményéről értesítik az érintett törvényes képviselőket, 
tanulókat és általános iskolákat.

2019. február 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 
lapokat a középfokú iskoláknak.

2019. február 21. – március 14. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 
keretében.  

2019. március 18. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra 
hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2019. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége  
az általános iskolában.

Határidők Feladatok

2019. február 15. 24.00 óra Felsőoktatási felvételi jelentkezési határidő (kérelem 
rögzítésének határideje az E-felviben)

2019. február 20. 24.00 óra Hitelesítés határideje: ügyfélkapun keresztül vagy a 
kinyomtatott, aláírt hitelesítő adatlap postára adásával.
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A magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásban kizárólag elektronikusan le-
het jelentkezni, a Felvi.hu E-felvételi szolgáltatásán keresztül, ahol az adatokat egy webes 
felületen kell rögzíteni. Az E-felvételit a www.felvi.hu-n történő regisztráció után lehet 
használni.

Amennyiben a jelentkező több képzést szeretne megjelölni, a kiválasztott szakok között 
sorrendet kell felállítania. A jelentkezési sorrend kialakításának lényege, hogy az a je-
lentkezési hely (képzés) kerüljön az első helyre, ahová a jelentkező leginkább szeretne 
bekerülni, és az utolsó helyre pedig az, ahová a megjelöltek közül a legkevésbé szeretne 
bekerülni.

A felvételi eljárásban három képzés megjelölésére 
díjmentesen van lehetőség. A további jelentkezési 
helyekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.
Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek 
az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is 
megjelöli – azaz megegyezik az intézmény, a kar, a 
szak, a képzési szint, a munkarend, a képzési hely és 
nyelv, csak a finanszírozási forma tér el –, akkor azt 
ugyan két sorban kell feltüntetni a jelentkezéskor, 
ám az eljárási díj szempontjából ez egy jelentkezé-
si helynek minősül. Így például a díjmentes három képzés esetén legfeljebb 6 jelentkezési 
hely megjelölésére van lehetőség. Természetesen az egymáshoz tartozó állami ösztöndí-
jas és önköltséges képzéseknek nem feltétlenül kell követniük egymást a jelentkező által a 
jelentkezéskor felállított sorrendben!
Az esetleges kiegészítő eljárási díj befizetésének határideje a felvételi jelentkezési határ- 
idő, vagyis 2019. február 15. Ha a jelentkező a kiegészítő eljárási díjat részben vagy egy-
általán nem egyenlíti ki, úgy a tartozás összegének megfelelő számú jelentkezési helye 
(a 2019. február 15-i állapot szerint) kizárásra kerül. A jelentkezési helyek közül a kizárás a 
legkevésbé preferált (az utolsó helyen megjelölt) jelentkezési hellyel kezdődik és a tarto-
zás összegének megfelelő számban történik.

Felsőoktatási felvételi információk

Regisztráció

Jelentkezési sorrend

Felsőoktatási felvételi eljárási díj
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Duális képzés az agrár, gazdaságtudományok, informatika, műszaki, vagy természettu-
domány képzési területeken indított, gyakorlatigényes alap- és mesterképzési szakokon, 
valamint szociális munka alapképzési szakon folytatható.
A duális képzésben a hallgató a felsőoktatási tanulmányai mellett vállalja, hogy minősített 
duális szakmai gyakorlóhelyeknél a képzési idő alatt gyakorlatot végez. Ennek eredménye-
ként munkatapasztalatot szerez, és szakmai kompetenciáit már a képzés alatt megerősíti.
A duális képzésben a felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított gyakorlati tanterv 
alapján a szakmai gyakorlóhelyek saját igényeik szerint képzik a hallgatót, és profiljuknak 
megfelelően támogatják, gyakorlati ismeretekkel bővítik, kiegészítik a hallgató intézmé-
nyi képzését. Ezáltal kinevelik esetleges jövőbeli munkavállalóikat, akik a diplomaszer-
zést követően azonnal teljes értékű munkavállalók lehetnek.

a.)  a felsőoktatási intézményhez 
A duális képzési formában induló szakok a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban 
az egyes felsőoktatási intézmények által meghirdetett alap- és mesterképzéseknél 
lábjegyzetben kerülnek jelzésre. 
Amennyiben duális képzésben kezdené tanulmányait, akkor a felvételi eljárás során 
ilyen duális képzési lehetőségre utaló lábjegyzettel rendelkező képzésre kell jelent-
keznie február 15-ig.

b.)  a partnerszervezethez 
A cég a képzés megkezdését megelőzően az adott év január 1. és június 15. közötti 
időszakban előzetes jelentkezést hirdet mindazok számára, akik duális képzésben 
részt kívánnak venni. A felhívás közzétételi helye a cég saját honlapja, amely a 
felsőoktatási intézmény honlapjáról közvetlenül is elérhető. 
A felhívás többek között az alábbi adatokat tartalmazza: 
•  a duális partner neve, székhelye, 
•  a duális képzéssel érintett szakterület rövid bemutatása, 
•  a jelentkezés módja és határideje, 
•  felvehető hallgatók létszáma.

 
A felsőoktatási intézmény a hallgatók rendelkezésére bocsátja a cég duális kapcsolattar-
tójának elérhetőségét abból a célból, hogy a hallgatók benyújthassák jelentkezésüket.  
A leendő duális hallgatók kiválasztásában a cég egyéni szempontjai alapján önállóan 
dönt. A kiválasztás során a jelentkező gyakorlati jártassága, szakmai érdeklődése, 
szakma iránti elkötelezettsége, nyelvtudása mérhető fel.

Duális felsőoktatás

Jelentkezés menete a duális képzésbe

forrás: www.felvi.hu
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Pályaismeret bővítése az online térben

Az IKT eszközök és a tanulás új útjai, a felfedező tanulás

A digitális világ nem jön – már itt van. Nem 
tudjuk milyen lesz az a világ, amelyben a 
diákoknak felnőttként boldogulniuk kell. 
Könnyen előfordulhat, hogy az általuk vá-
lasztott szakma egyik évről a másikra feles-
legessé válik. Azt gondolom, hogy digitális 
kompetencia nélkül nem lehet eredmé-
nyes életpályát építeni. 

Ma már a Z és az Alfa generáció tagjai:
•   az óvodától a felsőoktatási intézménye-

kig jelen vannak,

•   beleszülettek a formálódó hálózati 
kultúrába,

•   teljesen a magukénak érzik, nem úgy 
használják, mint egy eszközt, hanem 
mint életformát.

•   a közös nyelv, a közös alap kell ahhoz, 
hogy megszólíthassuk őket. 

Ők azok, akik:
•   szívesen dolgoznak csapatban,
•   a közösségi hálózatokon megtalálható 

információkkal, tapasztalataikat  
egymással meg is osztják.

Pályaismeret online

Ezt az online pályaismeretet tartalmazó öt-
lettárat azért hoztam létre, mert azt gondo-
lom, hogy sokat segít, a mostani generáció-
nál a pályaismeret bővítésében, valamint az 
oktatási rendszer változásának elsajátításá-
ban. Általános iskola alsó tagozatos gyerme-

keknek is tartalmaz használható ötleteket, 
egészen a felsőoktatási pályaválasztás előtt 
álló tanulókig. Ezek az eszközök a különleges 
bánásmódot igénylő tanulóknál is jól alkal-
mazhatóak. Mindenki számára ingyenesen 
elérhetőek, letölthetők, alkalmazhatóak.

Szakmák és eszközök óvodásoknak

https://learningapps.org/display?v=p1tw7obkk18
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Szakterületek és szakmacsoportok

Humán 1. Egészségügy

2. Szociális szolgáltatások

3. Oktatás (oktatás, pedagógia)

4. Művészet, közművelődés, kommunikáció (zene-, tánc-, képző- és iparmű-
vészet, színművészet-bábművészet, színházművészet, sajtó, közművelődés)

22. Rendészet, közszolgálat, honvédelem

19. Egyéb szolgáltatások

Műszaki 5. Gépészet (gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat, finomme- 
chanika, anyagvizsgálat, automatika, hegesztés, felületkezelés, minőségbiztosítás)

6. Elektrotechnika-elektronika (elektrotechnika, elektronika, távközléstechnika)

7. Informatika (szoftver)

8. Vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok)

9. Építészet (építészet, építőipar, építőanyag-ipar, közlekedésépítő)

10. Könnyűipar (ruha-, textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar)

11. Faipar

12. Nyomdaipar

13. Közlekedés (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel)

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás

Gazdasági- 
szolgáltatási

15. Közgazdaság

16. Ügyvitel

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (kereskedelem, marketing, 
üzleti adminisztráció, menedzselés, nem gazdasági ügyintézés, szervezés)

18. Vendéglátás-idegenforgalom (vendéglátás, idegenforgalom, turizmus)

Agrár 20. Mezőgazdaság (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdészet, 
vadászat, halászat, térképészet)

21. Élelmiszeripar

Szakterület Ssz.  Szakmacsoport
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Szakmaterületek feldolgozása 
szófelhő segítségével

•  Újszerű szervezési formák biztosítása,
•  Egymás mellett futó párhuzamos, 
    mikro-csoportos tevékenységek

Humán szakmaterület feldolgozása puzzle segítségével

Gazdasági szakmaterületek feldolgozása puzzle segítségével

https://www.jigsawplanet.com/palyavalasztashevesm/Human-szakma-terulet

https://www.jigsawplanet.com/palyavalasztashevesm/Gazdasagi
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Hát én immár mit válasszak? 
(rejtvény)

Agrár szakmaterület feldolgozása puzzle segítségével

Műszaki szakmaterület feldolgozása puzzle segítségével

https://www.jigsawplanet.com/palyavalasztashevesm/Agrar-szakterulet

https://www.jigsawplanet.com/palyavalasztashevesm/Muszaki-szakterulet
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Középiskola típusok jellemzői tankocka segítségével

https://learningapps.org/display?v=pjfh90gca18
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Felsőoktatás 2020-tól

Változnak a felvételi szabályai 2020-tól: aki nem szerez legalább egy 
középfokú nyelvvizsgát és egy emelt szintű érettségit, nem juthat be 
egyetemre, főiskolára.

https://learningapps.org/display?v=p3a8v1c5318

2. osztály helyesírás szakmákkal

https://learningapps.org/display?v=p2e2ewnbc18

Borsné Horváth Edina 
szakvizsgázott 

pályaválasztási tanácsadó
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Első, alapvető lépés a tehetség felismeré-
se, azonosítása. Ezt követheti a fejlesztés.
A tehetségazonosításról beszélve fel sze-
retnénk hívni a figyelmet arra, hogy nem 
fedi a valóságot az az állítás, hogy a „tehet-
ség utat tör magának”. Természetesen van-
nak erre példák (Einstein, Thomas Mann), 
de  nem hagyatkozhatunk erre. 
Sokszor él bennünk a meg nem értett zse-
ni képe is – a „magányos csodabogár”.  
A közösség meghatározó abban, hogy ezek 
a kivételes képességekkel rendelkező em-
berek hogyan viselkednek. A közelmúltban 
elhunyt Hawking  páldáját nézve, mind a 
játékfilm, mind a dokumentumfilm nagy-
szerűen mutatja humorát, közösségi létét. 

Él bennünk egy sor tévhit is, Duró Zsuzsa 
összegyűjtésében:

•   A tehetséges tanulók mindenben 
kiválóak.

•   A tehetséges tanulóknál sokkal 
gyakoribbak az érzelmi zavarok 
és a beilleszkedési problémák.

•   A tehetséges tanulók könnyen 
megbetegszenek.

•   A tehetséges tanulók segítség 
nélkül is boldogulnak.

•   Ha valaki értelmileg érett, akkor 
érzelmileg is érettnek kell lennie.

•   A tehetséges alulteljesítőket 
jobban kell noszogatni.

•   A tehetségesek beképzeltek.
•   A tehetségesek elhatárolják magukat 

kortársaiktól.
Megállapíthatjuk, hogy a tehetséges gye-
rekek kibontakoztatásának útja éppúgy 
különböző és sokféle, mint bármely ho-
mogén csoporté. Nem hagyatkozhatunk a 
sztereotípiákra.

A tehetségazonosításban nincs egy meg-
bízható módszer mindenfajta tehetség 
egységes azonosítására. Talán ami általá-
nosan felkeltheti figyelmünket, hogy egyé-
niségek, kifejezetten egyéni vonásaik 
vannak.
Mára már sokféle, az azonosításra, di-
agnosztizálásra nagyszerűen és ered-
ményesen használható eszközt, eljá-
rást használhatunk. Ugyanakkor nincs 
olyan módszer, amely tévedések nélkül 
mutatná ki, ki a tehetség. Fennáll a ve-
szélye annak, hogy képbe sem került 
tehetséges gyerekek sikkadnak el mel-
lettünk. Utalva előző cikkünkre, nagyon 
nagy veszteség ez társadalomnak, ta-
nárnak, de elsősorban az egyénnek. A 
legfontosabb, hogy a sok-sok apró kis 
jelre figyeljünk és legyünk nyitottak, 
előítéletmentesek, hiszen már az eddig 
elmondottakból is kiderült, hogy egyes 
esetekben az elzárkózás, míg más esetek-
ben a deviáns magatartás, de sokszor az 
egyedi humor keltheti fel figyelmünket 
és kezdhetjük meg a további azonosítást.  
Az szinte mindig segít, hogy produktu-

Emberi érték a tehetség, ami majdnem 
mindenkiben megtalálható, csak sokáig 
kell faragni a követ, hogy végül megcsil-
lanjon a drágakő.

Czeizel Endre

Tehetséggondozás
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maik, teljesítményük eredeti, egyedi, 
szokatlanabb megoldásokat tartalmaz, 
mint kortársaiké.

A tehetségek alapjellemzője a különleges 
képességek megléte. Ezeket viszont csak 
teljesítmény alapján tudjuk vizsgálni. 
Gondolkodásuk fejlettsége, gyorsasága, 
produktivitása meghaladja átlagos kortár-
saikét. Ezek az emberek gyorsabban értik 
meg a problémákat és találják meg a meg-
oldást. 
Figyelmük gyakran szétáradó, széles körre 
kiterjed, ugyanakkor kiváló összpontosí-
tásra készek. Nagyon kitartóak abban, ami 
felkelti érdeklődésüket.
Kommunikáció terén felkeltheti figyel-
münket a gazdag szókincs, kivételes kom-
munikációs készség, viszont a kivételes 
verbális képesség nem pontos mutatója a 
tehetségnek.
Feladatvégzésük során gyakran ellenállnak 
a gépies, unalmas feladatok végzésének.
A begyűjtött információkat, benyomáso-
kat kezeljük  feltételekkel, illetve vegyük 
figyelembe a Pygmalion-effektus hatásait.

Tudva azt, hogy a pedagógus kollégák 
rendkívül leterheltek, mégis biztatnánk 
őket. Ne feladatnak tekintsék a tehetségek 
felfedezését és segítését, hanem ajándék-
nak, munkájukhoz kapcsolható öröm-

forrásnak, a hétköznapi, sokszor felőrlő 
feladataik melletti csodának, ha egy te-
hetségre rálelnek és kibontakoztatásának 
részesei lehetnek.

Végezetül fel szeretnénk hívni arra a fi-
gyelmet, hogy a tehetségdiagnosztika 
egy soklépcsős azonosítási eljárás, mely 
tudományos alapokra épül. Mező Ferenc 
által szerkesztett Tehetségdiagnosztika 
könyv ehhez segítséget és útmutatást ad, 
de ez valóban, mint minden más pedagó-
giai vagy pszichológiai azonosítás, egy jól 
felépített rendszerben dolgozik, és szak-
képzettséget igényel.

Mivel cikksorozatunk azt a célt tűzte ki, hogy 
a kollégák mindennapi munkáját segít-
se, így szeretnénk ehhez eszközöket adni. 
Ezeket az egyszerűen használható beazo-
nosítást segítő kérdőíveket és összefog-
laló táblázatokat a honlapunkon (https:// 
palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu/) 
találják, ezenkívül ajánljuk a Duró Zsuzsa  
Tehetséges gyerekekről mindenkinek és 
Mező Ferenc Tehetségdiagnosztika című 
könyvekben található kérdőíveket, megfi-
gyelési szempontokat.

Gordon Győri János: Tehetségpedagógiai módszerek, Gondolat Kiadó 2004.
dr. Buda Mariann:  Óriás leszel? - A tehetséges gyerek, Dinasztia Tankönyvkiadó,2004 
Duró Zsuzsa:  Tehetséges gyerekekről mindenkinek, Human Club Egyesület, 2004
Mező Ferenc: Tehetségdiagnosztika, Kocka Kör 2008.
A mindenség elmélete című film
Hawking, egy zseni élete című dokumentunfilm

Szakirodalmi ajánló

Boldog Beáta
tehetségfejlesztő 

és pályaválasztási tanácsadó pedagógus
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„Útravaló Ösztöndíjprogram” 
esélyteremtő alprogramok

Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyterem-
tő alprogramjainak átfogó célja a hátrá-
nyos és halmozottan hátrányos, kiemel-
ten a roma tanulók esélyegyenlőségének 
elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, 
szakma-, érettségi- és diplomaszerzési esé-
lyeinek javítása. 

„Út a diplomához” alprogram

Az alprogram ösztöndíj- és önköltség-tá-
mogatási komponensből áll. Az esélyte-
remtő program célja a hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzetű, kiemelten 
a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esé-
lyegyenlőségének javítása, felsőfokú vég-
zettséghez jutásának támogatása.

A két komponensből álló program az aláb-
biak szerint pályázható:
Ösztöndíj támogatási komponens: melynek 
keretében 135.000 Ft/félév vissza nem térí-
tendő, szabadon felhasználható támoga-
tás igényelhető a 2018/2019. tanév I. vagy 
I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 
2018. szeptember 1.  és 2019. június 30. 
közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás 
kifizetése félévente utalással történik. 

Önköltség-támogatási komponens: mely-
nek keretében önköltségtámogatás igé-
nyelhető a 2018/2019. tanév I. vagy I. és II. 
tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2018. 
szeptember 1. és 2019. június 30. közötti 

időszakra. A támogatás összege az adott 
hallgató önköltsége mértékének maxi-
mum 95%-a, de nem haladhatja meg a  
400.000 Ft/félév összeget. A hallgató ön-
költségének mértékétől függően a Pályá-
zati kiírásban meghatározott maximum ér-
tékig a számára megítélhető legmagasabb 
támogatást kapja.

Újdonság, hogy a program keretében 
pályázhatnak a felsőoktatási  

szakképzésben résztvevő, a fenti 
feltételeknek megfelelő hallgatók is! 

„Út a tudományhoz” alprogram

Az Útravaló Ösztöndíjprogram „Út a tudo-
mányhoz” alprogramjának célja a termé-
szettudományok, a műszaki tudományok 
és a matematika területe iránt kiemelt ér-
deklődést mutató tanulók tehetséggondo-
zása. Az alprogram a tehetségek szakszerű 
támogatását vállaló köznevelési intézmé-
nyekben dolgozó pedagógusok és a termé-
szettudományok, a műszaki tudományok 
és a matematika területe iránt kiemelt ér-
deklődést mutató, legalább 10. évfolyamos 
középiskolai, szakiskolai tanulók tehetsé-
get mutató diákok együttműködésére épít. 

A folyamatos szakmai kapcsolattartás, in-
formációcsere kialakítása, a kutatási prog-
ramok és azok széleskörű megismertetése 
részére internetes portál áll rendelkezésre: 
https://www.emet.gov.hu/hatter_l/ut_a_
tudomanyhoz.

„Útravaló” a felsőoktatásban
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ter   Rendszergazda   Titkár   Pályaválasztá
si ta

nácsadó   Andragógus   Filozófus  Állatorvos   Gyógytornász   Védő-

nő   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   Agrár-

mérnök    Lakberendező   Favágó
   Központifűtés- és gázhálózat szerelő   Nyomdász   Korrektor   

Audiológus    Edző   Zongorista    Koreográfus   Régész   Növényorvos   Genetikus   

Kriminológus   Vallásfilozófus   sp
ort
men

edz
ser

    Kohómérnök   Üzemmér-

nök-informatikus  Fizikoterapeuta  Vidékfejlesztési agrármérnök   

Hentes   Konduktor   Hidrobiológus  Lovász   Természetvédelmi 

mérnök   gészségügyi gázmester   Virágdekoratőr   

Artista   Boncmester   Vincellér   Vámügyintéző   

Asztalos  Hangosító
   Vésnök  Audiológiai 

asszisztens  Térképész    Biomérnök    

Faszobrász  Baleseti helyszínelő   

Autóelektronikai műsze-

rész   Bábkészítő  

Szociális 

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
3300 Eger, Cifrakapu. u. 28. OM azonosító: 101898

 www.hmpedszakszolgalat.hu

Kapcsolatfelvétel, bejelentkezés:
3300 Eger, Bem tábornok u. 3. , Tel:(36) 411-986

3200 Gyöngyös, Dr. Puky Árpád u. 5-7. fsz. 3.
e-mail: palyavalasztas.szakszolgalat@gmail.com

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

Tóth-Vági Eszter
pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Tresó Kinga
pszichológus

Tajtiné Lesó Marianna Györgyi
szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Pályaválasztási Tanácsadás Regionális Munkaközösség vezető


