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http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/kissne-viszket-monika-mogyorosy-zsuzsanna-a-pszichologiai-tanacsadas-szakmai-alapprotokollja/
https://www.educatio.hu/pub_bin/download/tamop342b/protokoll_kiadvanyok/alapprotokoll.pdf
https://nfsz.munka.hu/Lapok/archivum_programok/full_tamop_222/content/afsz_tamop222_szakanyag_szakmai_protokoll.pdf
https://www.scribd.com/document/371609483/Szakmai-Protokoll-a-Palyaorientacios-Tanacsadok-Szamara


http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/barmilyen-palyat-is-valassz-a-lenyeg-hogy-boldog-legy


A pályaorientációt Magyarországon, 
… kialakult hagyományt követve, ma 
is sokan úgy tekintik, mint az 
általános iskola, majd a középiskola 
végén történő, alkalmi, külső 
segítségnyújtást a tanulók számára, 
amelynek a tanulók segítése mellett 
feladata elősegíteni a leendő 
munkaerő a gazdaság rövid távú 
igényei szerinti elosztását, a fiatalok 
„irányítását” valamely szakma felé. 

Forrás: Borbély-Pecze, Gyöngyösi, Juhász (2013) 

https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-eletut-tamogato-palyaorientacio-a-koznevelesben-1-resz-0
https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-eletut-tamogato-palyaorientacio-a-koznevelesben-1-resz-0
https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-eletut-tamogato-palyaorientacio-a-koznevelesben-1-resz-0


 

 

 

A pályaorientáció (2019) 

 

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

(Szakképzés 4.0; 61. old.)  



Tanuló: Képessé válik a 
továbbtanulással, az életpálya-
választással kapcsolatos, érveken 
alapuló döntések meghozatalára, 
valamint felismeri, ha a 
munkaerőpiaci változások miatt 
módosítania kell eredeti 
elképzeléseit, és a helyzethez 
illően alkalmazkodik, azaz 
reziliens.  

 

NAT 2030 (munkaanyag) 



Pályaérettség:  

olyan magatartásbeli és kognitív 
készség, amely arra irányul, hogy 
megoldjuk a foglalkozás 
megtalálásának, a foglalkozásra való 
felkészülésnek, a foglalkozás 
megkezdésének, a foglalkozás 
űzésének és a foglalkozásból való 
nyugdíjba vonulásnak a fejlődési 
feladatait (Super, 1952)  

 

 
 

pályaválasztási érettség:  
 

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” 

(Rókusfalvy, 1969



Laikus 
mentorálás  

(agráriumban) 

• 19. századig 
•pályaválasztás 
közösségben  

pályairányítás 
• agráriumból az iparba 

• mérések, kevés szakma 

• sok betanított ipari 
munkás   

• szakképzés még nem 
intézményesült 

• Vocational guidance 
 

pályaválasztás 
• Iparból szolgáltató 

szektorba  

• 20. század közepe 

• Intézményesült 
szakképzés, sok szakma  

• Fizikai erő 
leértékelődése 

• Career guidance  

Életút-támogató 
pályaorientáció/pálya-

cirkálás 

* 20 század vége / 21 
század 

* átmeneti 
munkapiacok (TLM) 

*pálya-áttervezések, 
pályakorrekciók  

*városi életmód 

 

*Lifelong guidance  

 



Fiatalkori életpálya-
építési készségek 
elsajátítása (CMS)  

• Ebben az iskolarendszernek, 
tanároknak vannak feladatai. 
(pályaválasztás, pályairányítás, 
pályaorientáció, stb..) 

pályafutás 

• Pályamegtartás, pályakorrekció, 
pályacirkálás felnőtt korban  



„Reziliens életutak, avagy A hátrányok 
ellenére sikeresen kibontakozó iskolai 

karrier „ 

 
 

 „Alva (1991) például azokat a diákokat nevezi sebezhetetlennek (invulnerable), akik 
kimagasló tanulmányi átlaggal rendelkeznek, ugyanakkor alacsony 
szocioökonómiai státuszú családból származnak” 

 

 Sameroff (2005) Abból indul ki, hogy a megpróbáltatások legkülönfélébb formái 
adódhatnak az életben, amelyekhez különböző megbirkózási stratégiák 
kapcsolódnak.” 

Forrás: Ceglédi T. (2012) 

http://www.szociologia.hu/dynamic/szocszemle_2012_2_cegledi.PDF


Ceglédi T. 2012 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(2): 85–110. 



Borbély-Pecze T. B. & Juhász Á. 2018 

http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/270/466
http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/270/466
http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/270/466


Olyan tevékenységek összessége, 
amelyek bármilyen korosztályhoz 
tartozó állampolgárok számára, 
életük bármely pontján lehetővé 
teszik, hogy felmérjék képességeiket, 
kompetenciáikat és érdeklődésüket; 
hogy reális 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. (EC, 2008) 

AZ EURÓPAI PÁLYAORIENTÁCIÓS SZAKPOLITIKAI HÁLÓZAT (ELGPN) SZAKSZÓTÁRA, 2013 

http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/hungarian/az-europai-palyaorientacios-szakpolitikai-halozat-elgpn-szakszotara-elgpn-glossary/
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/hungarian/az-europai-palyaorientacios-szakpolitikai-halozat-elgpn-szakszotara-elgpn-glossary/



