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15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 
a pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről 
6. § (1) *  Az Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási 
képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek 
eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. A tanácsadás során figyelembe 
kell venni a tanuló személyes adottságait és érdeklődését. 
 
(3) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó a javaslatait a tanuló 
meghallgatása, szükség szerinti vizsgálata és az érintett pedagógusok 
véleménye alapján alakítja ki. 

 
(4) *  A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai, 
pszichológiai, egészségügyi tájékoztatással, kiadványokkal segíti az iskolai 
pályaorientációs tevékenységet. 

 
(5) *  A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási feladatokat (…) megyei (…) 
működési körzettel látja el. 



Tanácsadó munka  
az általános iskolában 
 5-6. évfolyamon: tanulásmódszertan (csoport, egyéni) 

 7. évfolyamon:  

 kiscsoportos formában (10-14 fő) 

 6 x 45 perc  

 önismeret bővítése (érdeklődés, képesség, 
 munkamód) + pályaismeret bővítése 

 8. évfolyamon: 

 egyéni információs tanácsadás (iskolában) 

 egyéni tanácsadás (Intézetben ) 

 szülői konzultációk 



Tanácsadó munka 
a középiskolában 
 9. évfolyam 

 csoportos, egyéni tanulásmódszertan 

 10. évfolyam 

 fakultációválasztást segítő tanácsadás  

 osztály szinten: információ megosztás 

 csoportfoglalkozás: 4 x 45 perc önismeret+pályaismeret 

 egyéni információs tanácsadás 

 egyéni tanácsadás  

 12. évfolyam 

 egyéni tanácsadás 







2018. Szeptember 1. 
 Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

bevezetése valamennyi köznevelési intézményben. 

 A család és gyermekjóléti központ egyik speciális 
szolgáltatása. 

 

Csoportban végzett tevékenységei: 

Pályaorientációt támogató csoportmunka célja, hogy a 
pedagógiai szakszolgálatokkal egyeztetett módon, az 
általuk végzett pályatanácsadói tevékenységet 
megtámogassa a tanulók képességeinek és készségeinek 
megismerésén keresztül. 

 



Egyéni tevékenységek végzése 
 „Életvezetési tanácsadás keretében a  pedagógiai 

szakszolgálatokkal egyeztetett módon segítségnyújtás 
a tanuló életpálya, életút keresésében” 

 

Lábjegyzet: Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási 
feladatot az Nkt 18.§(2) bekezdése értelmében a 
pedagógiai szakszolgálatok végezhetnek (feladatellátás 
kötelezettje). 

beidézve a 15/2013(II.26) EMMI rendelet 26.§ paragrafusa 



Iskolai pályaorientációs munkát 
segítő tevékenységeink 
 Kisokos pedagógusoknak– 5 megjelenés/tanév 

 Továbbtanulási, pályaválasztási tájékoztató könyv 

 „Iskolai pályaorientációs munka a gyakorlatban” 30 
órás akkreditált továbbképzés 

 Szakmai műhelymunka pedagógusoknak, 
nevelőtestületeknek 

 Iskolai igények becsatornázása a Megyei  és Városi 
Foglalkoztatási Paktumhoz 

 www.hmpedszakszolgalat.hu 

 Mobil applikáció fejlesztés 

 

 

http://www.hmpedszakszolgalat.hu/
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