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Igények, amelyekre válaszolni kívántunk: 
 
• Nem kapnak elegendő támogatást a tanulók 

ahhoz, hogy felkészültek legyenek az egész 
életen át tartó pályacirkálásra, 
pályakonstruálásra, a kínálkozó tanulási és 
karrierlehetőségek megragadására – 
kampányjellegű és egyszeri döntés van. 
 

• Általában azt tapasztaljuk, hogy a tanulók kevés 
információ alapján hoznak fontos döntéseket - a 
tantárgyak kiemelkedő jelentőséggel bírnak 
ebben. 

 
• Hangsúlyozni szeretnénk a fejlesztéseinkkel, a 

szolgáltatásainkkal a választás, a tervezés, a 
döntés szabadságát, lehetőségeit, alternatívákat 
szeretnénk mutatni. 

 
• Megbízható információs források kialakítása – a 

pályaismeret hangsúlyt kap a fejlesztéseinkben, 
az önismeret támogatásán túl. 

 

Pedagógusképző Központ – Pályatervezési 
Iroda 
 
• saját hallgatóinknak nyújtott szolgáltatások 
  
• az egyetem beiskolázási programjaihoz, 

börzékre kialakított módszertani eszközök 
és játékok (Educatio, Nyílt Nap stb.) 

 
• pályaorientációs módszertani fejlesztések, 

amelyeket az iskolai pályaorientációs 
tevékenységben is tudnak használni a 
pedagógusok és a tanácsadók 
 

• pályaorientációs tartalmak beépítése a 
pedagógusképzésbe 

FEJLESZTÉSI ELŐZMÉNYEK, DETEKTÁLT IGÉNYEK 



Célok 
 
• Az iskolai pedagógiai munkában használható eszközök: 

digitális és hagyományos készségfejlesztő, pályaismeret-
fejlesztő, ismeretbővítő eszközök, játékok, tananyagok, 
tanári segédletek stb. (pl. a szaktanárok / műveltségterületi 
tanárok saját szakterületükbe ágyazva foglalkoznak a 
pályaorientációval is). 

 
• Önállóan vagy tanári, tanácsadói segédlettel használható 

önismereti kérdőívek, a döntésekre felkészítő ellenőrző 
listák a tanulóknak és szüleiknek.  

 
• Megfelelő pályaorientációs alapismeretet biztosító 

tanárképzés biztosítaná azt, hogy a tanárok rendelkezzenek 
a pályákkal, szakmákkal, képzési utakkal, a munka világával 
kapcsolatos alapismeretekkel. A tanári tevékenység így a 
mai laikus információnyújtástól egy a tanulók életpálya-
építési kompetenciáinak fejlődését támogatni képes, 
pedagógiai megalapozottságú tevékenységgé válhatna. 
 

• Online elérhető, folyamatosan karbantartott, aktualizált 
pályainformációs tartalmak: adatbázisok, szöveges, 
multimédiás anyagok.  
 

 
4 CAMPUS PROGRAM EFOP-3.4.4-16-
2017-00024 
 



Módszertani eszközök tanórára és tanórán kívüli 
foglalkozásokra + (beiskolázási programok) 
 
MÉK – munkakörök, képzési területek 
 A választott érdeklődési területekhez munkaköröket 

rendeltünk.  
 A munkaköröket képzési területekhez soroltuk.  

ISKOLAI PEDAGÓGIAI MUNKÁBAN HASZNÁLHATÓ 
MÓDSZERTANI ESZKÖZÖK, SEGÉDLETEK 



Módszertani eszközök tanórára 
és tanórán kívüli foglalkozásokra 
+ (beiskolázási programok) 
 
Szakok és munkakörök keresője: 
 
 az érdeklődéskártya által 

ajánlott munkaköröket 
hozzárendelni konkrét szakhoz 

 játszani a munkakörök és 
szakok kapcsolatával – 
edukációs cél 

 

ISKOLAI PEDAGÓGIAI MUNKÁBAN HASZNÁLHATÓ 
MÓDSZERTANI ESZKÖZÖK, SEGÉDLETEK 



Módszertani eszközök tanórára és 
tanórán kívüli foglalkozásokra + 
(beiskolázási programok) 
 
Képességtábla -  
folyamatábra 

 
Nyelvi kifejezőképesség 

• Kapcsolatteremtő képesség 
• Matematikai-logikai 

képesség 
• Térelképzelés 
• Problémamegoldó képesség 
 

ISKOLAI PEDAGÓGIAI MUNKÁBAN HASZNÁLHATÓ 
MÓDSZERTANI ESZKÖZÖK, SEGÉDLETEK 



Módszertani eszközök tanórára és tanórán kívüli foglalkozásokra 
 
Nimbusz – Pályaismereti társasjáték  
(eszköz, anyag, tevékenység – az öndefiníció támogatása) 

ISKOLAI PEDAGÓGIAI MUNKÁBAN HASZNÁLHATÓ 
MÓDSZERTANI ESZKÖZÖK, SEGÉDLETEK 



A felkészítés célja, hogy a hallgatók 
elsajátítsanak pályaorientációs 
ismereteket és módszertani 
megoldásokat.   
 
• Pályaismereti és önismereti 

tartalmak on-line felületei és ezek 
funkciói az iskolai pályaorientációs 
tevékenységben 
 

• Pályaismereti-játék animátor - A 
pályaismeretre és az ehhez 
kapcsolódó módszertani eszközök 
használatára felkészítő 
továbbképzési program 

 
https://felvieger.uni-
eszterhazy.hu/hu/felsofoku-
kpz/szakiranyu-
tovabbkepzes/akkreditalt-pedagogus-
tovabbkepzesek 
 

PÁLYAORIENTÁCIÓS ISMERETET BIZTOSÍTÓ 
(TANÁR)TOVÁBBKÉPZÉS 
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1. Pályaorientációs információs füzetek 
tanulóknak és szülőknek 

• A középiskola minden évfolyamára 
tanácsokat nyújt a fejlődési feladat 
megvalósításához. 

• A pályaválasztás előtt álló fiatalok egy része, 
ha a döntési folyamatban megfelelő 
segédeszközt kap, akkor akár önállóan is 
képes megfelelő döntést hozni.  

• A pályaválasztás kérdésköre, problémája 
nemcsak a választó fiatal sajátja, hanem 
gyakran az egész család döntés előtt áll.  

2. Pályaismeret, szakismereti sarok és 
    rendhagyó osztályfőnöki órák 
• A programelem célja, hogy a középiskolás 

korosztálynak játékos, élményalapú 
foglalkozáson olyan ismereteket adjon át, 
amelyek a végzettséggel elérhető 
munkaerőpiaci lehetőségeket, életpályákat, 
továbbtanulási lehetőségeket mutatják be. 
 

DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉST SEGÍTŐ ANYAGOK, 
SZOLGÁLTATÁSOK DIÁKOKNAK, SZÜLŐKNEK ÉS 
TANÁROKNAK 



3. Légy két napig a hallgatótársam! 
Cél, hogy a középiskolás korosztály kipróbálhassa kortársak 
segítségével a felsőoktatási életet, hangulatot, hogy 
megismerkedjenek egy-egy szak képzésével, tanáraival. 
 
4. Itt végeztem, és nézd, ki lett belőlem! 
Az intézményünkben tanuló hallgatók információkat kapnak a 
munkaerőpiacról olyan személyeken keresztül, akik az 
intézmény falai közül kerültek ki a munka világába. 
 
5. Nyári tábor  
A programelem célja, hogy az általános iskolások és a 
középiskolás korosztály megismerjék az intézményünkben 
lévő szakokhoz tartozó pályák főbb jellemző 
munkatevékenységeit. 
 

 

 
DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉST SEGÍTŐ ANYAGOK, 
SZOLGÁLTATÁSOK DIÁKOKNAK, SZÜLŐKNEK ÉS 
TANÁROKNAK 



6. Pedagógusok szakmai fóruma 
A hátrányos helyzetű tanulók iskolai 
karrierjének támogatása a pedagógusok 
által. 
7. Pályaismereti módszertani képzés 
A felkészítés célja, hogy az osztatlan 
tanárképzésben részt vevő hallgatók 
elsajátítsanak pályaorientációs ismereteket 
és módszertani megoldásokat.   
8. Tanár szakosok felkészítése az iskolai 
pályaorientációs tevékenységre 
A felkészítés célja, hogy az osztatlan 
tanárképzésben részt vevő hallgatók az 
elsajátított pályaismereti ismereteket 
képesek legyenek alkalmazni önkéntes 
munkájukban, iskolai gyakorlatuk során.  

 

PÁLYAORIENTÁCIÓS ALAPISMERETEK A 
TANÁRKÉPZÉSBEN 



Cél, hogy támogatni tudjuk a középiskolásokat a 
pályaválasztási döntéseikben.  
 
A kutatások nagy része bizonyítja, hogy a fiatalok („a 
digitális bennszülöttek”) egy része szívesebben 
kommunikál egyéni kérdéseiről egy géppel, mint 
tanácsadóval vagy tanárral.  
 
A számítógéppel folytatott párbeszédben a 
tanácskérő, a fiatal többször és többféle módon 
fogalmazhatja meg önmagát, vagyis játszhat vele. 
 
A középiskolások ismeretei hiányosak a pályákról, 
nehezen tudják összekapcsolni a képzési utakat a 
választott pályával – vagy fordítva.  
A programok a diákok önálló tervezését is segítik, sok 
esetben nem szükséges hozzájuk személyes 
tanácsadás.  
 
Digitális tartalmak, amelyek támogatják hallgatóink 
életpálya-tervezését, egyetemi karrierjének tervezését, 
munkaerőpiacra való kilépését. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=
5qNSE6_nKrY&t=0s&list=PLS4XH
xFZSTm2P2Dd3cFVc2TSIQUXa3P
Vh&index=10 
 
 
 
 
 

ON-LINE ELÉRHETŐ 
ADATBÁZISOK, MULTIMÉDIÁS 
ANYAGOK 
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A fiatalok szívesen keresnek információt a telefonon, a 
„kütyün”. 
 
Játszhat vele. 
Megbízható információt talál magáról, a pályákról.  
 
 

 
 
https://demo.csutorasd.eu 
 
 
 
 

ON-LINE ELÉRHETŐ 
ADATBÁZISOK, MULTIMÉDIÁS 
ANYAGOK 

https://www.youtube.com/watch?v=5qNSE6_nKrY&t=0s&list=PLS4XHxFZSTm2P2Dd3cFVc2TSIQUXa3PVh&index=10
https://demo.csutorasd.eu/


Oktatási Hivatal  
 „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs 

tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és -
kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai 
módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” 
elnevezésű európai uniós projekt (EFOP-3.2.13-17-
2017-00002)  

 
 
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
• „Az Egri Tankerületi Központ MTMI készségeinek és 

kompetenciáinak fejlesztése, pályaorientáció 
megvalósulása mellett” elnevezésű projekt, EFOP 
3.2.5-17-2017-00043 azonosító számú 

 

SZAKMAI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 



Pályaválasztás 
• A pályaválasztás folyamatát 

egyoldalúan, a pályaválasztó és a 
pálya (vagy pályák) statikus 
egymásra hatásában szemléli. 

 
Életút-támogató pályaorientáció 
 Azon tevékenységek összessége, 

amelyek képessé teszik az 
állampolgárokat arra, hogy saját 
tanulási, munkavállalási életútjukat 
felépítsék, majd újragondolják. 

 Az életút-támogató pályaorientáció 
fontos jellemzője a 
folyamatelvűség. Ez felel meg az 
„egy élet – egy szakma” gyakorlatát 
felváltó „egész életen át tartó 
tanulás” követelményének. 

 

PÁLYAVÁLASZTÁS, PÁLYAIRÁNYÍTÁS KONTRA ÉLETÚT-
TÁMOGATÓ PÁLYAORIENTÁCIÓ 



KÖSZÖNÖM  
A FIGYELMET! 
DR. FAZAKAS IDA 
FAZAKAS.IDA@UNI-ESZTERHAZY.HU 
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