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MIÉRT? 

 

 Előtérbe került a pályaorientáció (pénz, projektek). Ok: szakképzés átalakítása, 
munkaerőhiány 

 Hibás, hiányos elképzelések a közvéleményben és szakpolitikában a  
pályaorientációról (life long guidance-ról, pályafutás-vezetés, életpálya-építés 
segítéséről) 

 Legyen hivatkozási alap, sorvezető a vitákban 

  Szakképzés 4.0 vonatkozó elemei kapcsán az aktuális hazai és nemzetközi főbb 
szakmai és szakpolitikai üzeneteket gyűjtötte össze 

 Hozzákapcsolva saját álláspontunkat.  
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NEMZETKÖZI TENDENCIÁK   
 

 Folyamat - fiatalok pályaedukációja és a felnőttek folyamatos pályakonstruálásának 
támogatása 

 Területei: 
 Fiatalok oktatása – a pályafutás-vezetésre történő felkészítés pedagógiai folyamat 
 Felnőttkori karriertanácsadás 
 Rehabilitációs, reintegrációs tanácsadás 

 Nem egyetlen nagy pályaválasztási esemény, hanem döntési pontok sokasága 

 Koordinált életpálya-támogató állampolgári rendszer ajánlott 
 Fontos eleme az információs rendszer, online segítő megoldások 
 Egy szolgáltatási pont, állami szolgáltatások, mindenkinek könnyen hozzáférhet 

 A pályaorientációs szolgáltatások megtérülő befektetést jelentenek (termelékenység, 
élettartam, egészség, gazdaságszerkezet) 
 Érdemes mérni 
 Hatékonyabb, ha minél korábban kezdődik 
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HAZAI MEGJELENÉSI PONTOK 

 NAT, kerettantervek 

 Projektek 

 Szakképzési, köznevelési, foglalkoztatási törvény 

 Szakképzés 4.0 stratégia 

 Szolgáltatási rendszer (szakszolgálatok, centrumok, kormányhivatalok, 
közmunka, fogyatékosellátás) 

 Szakemberképzés 

Nincs: Önálló stratégia, végrehajtási rendelet, átfogó elemzés a kapacitásokról, 
koordináló szerv, szakmai tanácsadó szerv 
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KORÁBBI ANYAGAINK 

NAT: 
A NAT tervezet véleményezése pályaorientációs szempontból. Készítette: A Magyar Pedagógiai Társaság 
Pályaorientációs Szakosztálya, 2018.  
Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának állásfoglalása 
a NAT felülvizsgálata kapcsán 2016-2017. 
Projektek: 
Borbély-Pecze Tibor Bors – Juhász Ágnes: Szakképzés és életpálya. Opus et Educatio, Vol 5, No 3 (2018) 
Törvények, szolgáltatások 
Törvények, szolgáltatások: 

Borbély-Pecze Tibor Bors–  Gyöngyösi Katalin – Juhász Ágnes:  Az életút-támogató pályaorientáció a 
köznevelésben.  Új Pedagógiai Szemle, 2013/5-6. 
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SZAKOSZTÁLYI MEGÁLLAPÍTÁSOK A SZAKKÉPZÉS 4.0 PÁLYAORIENTÁCIÓS ELEMEI KAPCSÁN 
 

A PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉRTELMEZÉSE   
 

 Stratégia: 

A pályaorientáció elsősorban a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló, elsősorban 
általános iskolás tanulókat és a szakképzettséggel nem rendelkező fiatalokat segíti a 
szakmaválasztásban 

 

 EU ajánlás:  

olyan tevékenységek összessége, amelyek bármilyen korosztályhoz tartozó állampolgárok 
számára, életük bármely pontján  

lehetővé teszik, hogy felmérjék képességeiket, kompetenciáikat és érdeklődésüket;  

hogy észszerű oktatási, képzési és foglalkoztatási döntéseket hozzanak; valamint, hogy  

menedzselni tudják egyéni életútjukat a tanulás, munka és egyéb olyan területeken, ahol 
ezeket a képességeket és kompetenciákat sajátíthatják el vagy használhatják. 
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ELNEVEZÉS 

 

 Pályaorientáció kifejezés a pályaválasztási tanácsadáshoz képest 
előrelépés, de félreérthető (valami fele orientál) 

 Helyettesítésre nincs általánosan elfogadott kifejezés 

 Pályaorientáció mellett az életpálya-építés, életpálya-menedzselés, 
pályafutás-vezetés fogalmakat is érdemes használni (esetleg párban) 

 A továbbtanulási döntéssel kapcsolatban a szakma- és főként az 
iskolaválasztás a pontos kifejezés, a pályaválasztás kerülendő (félrevezető) 
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LEGJOBBAN ILLESZKEDŐ PÁLYA? 

 Illúzió, hogy minden fiatal számára létezik a képességeihez 
legjobban illeszkedő pálya, és a pályaorientáció célja ennek 
megtalálása és elfogadtatása 
 Folyamatos pályakonstrukció, sok váltással 

 Rengeteg fajta pályafutás,  pályakonstrukciós lehetőség 

 A képességek, a megszerzett kompetenciák számos területen 
hasznosíthatók 

 Kevés a csak egy adott alapképesítéssel betölthető foglalkozás 

 A képességek 14 éves korban nem véglegesek 

 A pályaorientációnak nem ez az elsődleges célja  
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PÁLYAVÁLASZTÁSI ÉRETTSÉG, 
PÁLYAÉRETTSÉG, PÁLYAALKALMASSÁG  

 

 Pályaválasztási érettségnek az egész személyiség olyan fejlettségi fokát 
tekintjük, amely lehetővé teszi a megfelelő pálya adekvát választását, 
másrészt biztosítja a szakmai képzésnek legalább minimális sikerét, és 
felébreszti a tanulóban a szakmai beilleszkedésre való tartós törekvést   

    - 14 éves korban általában nincs! 

 Pályaérettség a személyiség olyan fejlettségi állapota, amely valószínűvé 
teszi a meghatározott pályán az eredményes működést 

 Pályaalkalmasság az egyén és a pálya potenciális megfelelését jelenti 

              (Rókusfalvy, 1969) 
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KÖZNEVELÉSI PÁLYAORIENTÁCIÓ 
FELADATA 

 A legfontosabb azon kompetenciák fejlesztése, amelyek 
megalapozottabb pályafutás-vezetéshez, pálya-rugalmassághoz 
segítik a diákokat.  

 Másodlagos, de szintén fontos a munkaerőpiacról, egyes 
foglalkozásokról való, ill. a pillanatnyi gazdasági igényekről való 
tájékozottság növelése.  

 Elengedhetetlen a szakma- és iskolaválasztáshoz,  a különböző 
döntési pontokhoz, a munkába álláshoz szükséges 
információforrások és személyes segítség biztosítása. 
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KÉPESSÉGMÉRÉS 

  Gyakori tévhit, hogy a legértékesebb pályatanácsadás a 
képességfelmérés és az ennek alapján történő javaslattétel. 

 A képességmérés (valójában kompetenciamérés) csak egy tétel a 
pályatanácsadás eszköztárában, nem helyén való kezelése 
különösen gyermekek esetén komoly károkat okozhat. 

 Az egyedfejlődés pályalélektani és fejlődés-lélektani 
szabályszerűségei megszabják azokat a kereteket, amelyben a 
személyiség megismerhető és értékelhető. 
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A MÉRÉS KORLÁTAI 

 A tanulási motivációban és ezen keresztül a lemorzsolódás 
megakadályozásában sokkal nagyobb szerepe van az 
érdeklődésnek, az értékeknek, mint a "mérni" kívánt 
kompetenciáknak, amelyek képességeknek tűnnek. 

  Ha van érdeklődés és motiváció, akkor a képességek és 
kompetenciák fejleszthetők. 

  A tizenéves gyermekek személyisége még kialakulóban van, a 
szakmai konszenzus szerint a gyerekeket nem szabad besorolni 
valamilyen csoportba. A képességek mérése legfeljebb 
tájékoztató jellegű lehet. 
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ONLINE MÉRÉSEK VESZÉLYEI 

 Képességek, érdeklődés, munkaérték, tájékozottság stb. felmérésére szolgáló online 
eszközök fontos segítséget jelenthetnek a tájékozódásban, az önismeret 
fejlesztésében, a fejlesztési célok kitűzésében. 

  Tisztában kell lenni azonban megbízhatóságuk gyakran jelentős korlátaival, azzal, 
hogy kiknek készültek, milyen célra, milyen felkészültséggel, asszisztenciával 
használhatók.  

 Az egyszeri, előkészítetlen, nem kellően definiált céllal, szakértő segítség nélkül 
végzett mérések csökkenthetik a gyermekek és a családok önbizalmát, hibás 
„beskatulyázáshoz” vezethetnek. 
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KONKRÉT FELADATOK A 
KÖZOKTATÁSBAN 

 Alsó tagozattól folyamatosan megvalósítandó tevékenységek:  
 döntési kompetencia- és önismeret-fejlesztés,  

 munkaerőpiac és foglalkozási pályák alapinformációinak, képzési utaknak a 
megismertetése 

 A középfokú iskola és ágazat/szakma választásakor: a diákok és szüleik 
  hozzáférjenek az információforrásokhoz (iskolákról, képzési utakról, támogatásokról, 

szakmákról, foglalkozásokról, az egyes szakmákkal járó életmódokról),  
pályaorientációs portálokhoz és 

  eseményekhez (nyílt napok, bemutatók, kipróbálási lehetőségek stb.) 

 lehetőségük legyen hozzáértő tanácsadókkal konzultálni döntésük előtt. 

 Nagyon fontos annak bemutatása is, hogy a választások milyen további döntési 
lehetőségeket és kényszereket jelentenek a tanulási pályán 
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PÁLYAORIENTÁCIÓ A SZAKKÉPZÉS 
SORÁN 

Tévhit, hogy a szakképzésben már nincs szükség 
pályaorientációra: 

 a teljes képzés során erősíteni kell az életpálya-építési kompetenciákat, 

 döntési pontokban tanácsadás, információk rendelkezésre állása (ágazaton 
belüli szakmaválasztás, gyakorlati hely választása, továbbtanulási döntés, 
esetleg ágazatváltás, iskolatípus-váltás igénye), 

 munkába állás, álláskeresés segítése. 
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SIKERKRITÉRIUM 

 A pályaorientáció eredményességét nem szabad azzal mérni, hogy 
mennyire éri el a valamilyen szempontból kívánatos beiskolázási 
célokat, hiszen a pályaorientációs tevékenységnek az igénybe 
vevők sikeres iskolai és hosszútávú munkapiaci helytállását, s 
ezen keresztül a társadalom sikerességét kell szolgálnia. 

 A valamilyen irányba mutató, valamilyen irány iránt elkötelezett 
tanácsadási, marketing tevékenységet nem nevezhetjük 
pályaorientációnak (bár erre is lehet szükség) 
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FELTÉTELEK 1.  
KOORDINÁCIÓ 

Különböző szervezetek által végzett pályaorientációs tevékenységet össze kell 
hangolni. Ez túl kell mutasson a programnaptárak egyeztetésén: 

  Meg kell tervezni a minden állampolgárt elérni képes pályaorientáció rendszerét 
(egyablakos rendszer?),  

 pontosan meg kell határozni az egyes szereplők feladatkörét, 
kompetenciahatárait, 

  biztosítani kell, hogy mind a fiatalok, mind a felnőttek egyszerűen és biztosan 
hozzájussanak a számukra szükséges, rendelkezésre álló szolgáltatásokhoz.  

 A pályaorientációs szolgáltatásoknak pedagógiai értelemben meg kell haladniuk 
az egyszeri információnyújtás, a kampányszerű és tömeges tájékoztatás formáit. 
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FELTÉTELEK 2.  
INFORMÁCIÓS RENDSZER 

 A szereplők együttműködésével egy, a pályaorientációt szolgáló 
adatbázis, információs rendszer és az annak elérését biztosító, 
szolgáltatásokat nyújtó portál létrehozása, folyamatos 
karbantartása, ismertté tétele. 

 Tanártovábbképzés az információforrásokról 

 Kortárs segítés 
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FELTÉTELEK 3.  
HUMÁN ERŐFORRÁS 

Megfelelően képzett humán erőforrás nélkül nem megy. 

Minden szinten problémák: 

 Tanár: 
 Egyetlen kreditet sem teljesít, amely pályaorientációról szólna 
 Nem ismeri az alapelveket, a fejlesztendő kompetenciákat 
 Nincs információja a képzési rendszerről, a szakképzésről, a munkaerőpiacról 

 Pályaorientációs tanár: 
 Kevés, képzés minimális és önerős 

 Szakszolgálatok: 
  Pályaorientációs kapacitás kicsi 
 Egyszeri alkalmak, csoportos „mérés”, csak a problémásaknak 

 Tanácsadó: 
 Megszűnt a munkavállalási tanácsadó képzés, először önálló szakként, majd szakirányként is.  
 Jelenleg csak a gödöllői HR-es mesterképzés keretében szerezhetők munka-pálya tanácsadói ismeretek  
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A KÉPZÉSI RENDSZER 
PÁLYAORIENTÁCIÓS VONATKOZÁSAI 

 

 Boldogulás, változásokhoz való igazodás feltétele:  

 széles, minden polgár számára elérhető alapképességek (benne digitális képességek), 
non-kognitív készségek 

 rugalmas, átjárható, elérhető, az állampolgár oldaláról tervezhető oktatási és 
felnőttképzési rendszerek (pl. egyéni képzési számlák)  

 Szakképzés 4.0 egyértelmű előrelépést jelent ebbe az irányba 
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FELNŐTTKÉPZÉS 

 Iskolai és felnőttképzés szerepe (iskolai képzésben széles alapozás, amire építve 
lehetséges az LLL, felnőttképzés biztosítja a specializációt; ezt tükrözi a 
szakképesítéslista átalakítása is) 

 Felnőttképzési rendszer rugalmasabbá tétele 

 Alapkészségek, digitális készségek fejlesztésére törekvés (alap- és 
felnőttképzésben is) 

 

Megállapítás: 

„A képzési trendekből az is kiolvasható, hogy míg a szakképzés alacsony társadalmi 
presztízse miatt az általános iskolai korosztály számára kevésbe vonzó, ez a 
felnőttkorban megfordul, és egyre jobban cél lesz egy „jó” szakma elsajátítása” 
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14 ÉVES KORI VÁLASZTÁS  

 Vannak az iskolatípus- és szakmaválasztási kényszer enyhítésére szolgáló 
elemek (ágazati alapozás, átjárhatósági elemek, gimnáziumi érettségi 
utáni szakképzés támogatása),  

de  

 A stratégia egyértelmű törekvése a 14 éves korban szakképzést választók 
arányának növelése, az általános – gimnáziumi – képzés rovására. 

 Említés szinten sem vetődik fel az általános képzés meghosszabbítása. 

 A szakirányún kívül nem tud elképzelni felsőoktatási továbbtanulást. 
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ÁTJÁRHATÓSÁG 

 Az átjárhatóság, a rugalmasság, a beszámíthatóság 
alapszempont kell legyen.  

 Mérei (77 éve): a struktúra legalább a tanoncidő első felében lehetővé tegye a 
pályaváltoztatás 

 16-17 éves kornál korábban hozott, bármilyen jól előkészített 
döntések egy része menet közben megkérdőjeleződik 

 Legalább eddig alanyi jogon, évvesztés nélkül lehessen pályát 
módosítani. 
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ÁTJÁRHATÓSÁG A STRATÉGIÁBAN 

 A Szakképzés 4.0 fontos pozitívuma, hogy az átjárhatóság fontosságát ismét 
hangsúlyozza. 

 Valós lehetőséggé kell tenni és kiszélesíteni (hosszabb távon a 14 éves kori 
választási kényszert is megszüntetni) 

 Nem szabadna megszűntetni annak lehetőségét, hogy azok, akik a technikumban 
nem kívánnak – és nyilván nem is fognak – az adott területen elhelyezkedni, 
továbbtanulni, a 12. évfolyam végén leérettségizzenek, és elképzelésüknek 
megfelelő pályát válasszanak 

 

Ez a tanulón kívül az iskolának és a munkaadónak is érdeke. 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 Az állásfoglalás elérhető az llg.hu oldalon, ill. a Magyar Pedagógiai Társaság 
weboldalának szakosztályi aloldalán 

 Várjuk az érintetteket tagjaink közé! 

 Az érdeklődőknek tájékoztatást küldünk programjainkról 

 

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya elérhetősége: 

mpt.pori@gmail.com 
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