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PÁLYAORIENTÁCIÓ – 

SZÜLETÉSÜNKTŐL KEZDVE… 

Mi leszel, ha nagy 

leszel? 

Ha egy olyan foglalkozást 
választasz, amit szeretsz, akkor 
egy napot sem kell dolgoznod 
életed során. 

Konfuciusz 



TEVÉKENYSÉGEK 

• Tanácsadó, komplex mérőeszköz 

fejlesztése. 

• A pályaorientációt támogató 

továbbképzések. 

• Tudásmegosztás – fórumok, műhelyek. 



1. TÁMOGATÓ, KOMPLEX MÉRŐESZKÖZ 

Modulok 13-14 éves korosztály 16 éven felüli korosztály 

Érdeklődés Holland modell alapján (50 

item) 

Holland modell alapján (55 

item) 

  - Érdeklődési területek (66 

item) 

  Tantárgyi érdeklődés (14 

tantárgy) 

Tantárgyi érdeklődés (15 

tantárgy) 

Kompetencia Tevékenységekben való 

jártasság (15 kompetencia 

alapján) 

Tevékenységekben való 

jártasság (16 kompetencia 

alapján) 

  Tantárgyi eredmények (14 

tantárgy) 

Tantárgyi eredmények (15 

tantárgy) 

Személyes 

tulajdonságok 

24 item 40 item 

MTMI 30 item – minden MTMI 

területet érintő, egy-egy 

terület 6 item 

30 item – minden MTMI 

területet érintő, egy-egy 

terület 6 item 



MTMI-MÁTRIX 

  
IDŐÉRZÉ-
KELÉS 

MATEMA-
TIKAI-
LOGIKAI 
ÉRZÉK 

MŰSZAKI 
ÉRZÉK 

SZÁMO-
LÁSI 
KÉPESSÉG 

PROBLÉMA
-
MEGOLDÁS 

TÉRLÁTÁS, 
TÉRI 
TÁJÉKOZÓ-
DÁS 

ÉLETTELEN 
TERMÉSZET             

ÉLŐ 
TERMÉSZET             

INFORMA-
TIKA              

MATEMA-
TIKA             

MŰSZAKI 
TERÜLET             



VISSZAJELZÉS 

• Ilyen vagyok – egyéni kompetencia-térkép. 

• Én és a szakmák – az egyén és a szakma 

kompetencia-térképének egyezésén alapul. 

• Szakmák – szakmák kompetencia-térképe, 

leírása, tanulási lehetőségek – 

lekérdezhető, kereshető. 

• Ilyennek látnak.  

 



• Próbamérések: 

– Feladatbemérés 

(MTMI még lesz) 

– Pilot-mérés (2019 

decemberétől) 

 

• Tájékoztatást 

küldünk, és várjuk a 

jelentkező iskolákat! 

MÉRŐESZKÖZ-FEJLESZTÉS 



2. A PÁLYAORIENTÁCIÓT TÁMOGATÓ 

TOVÁBBKÉPZÉSEK 
 

• A pályaorientáció szerepének és 

fontosságának felismerését segítő tréning 

jellegű szemléletformáló pedagógus-

továbbképzés (2018 április - 2019 május). 

• A pályaorientációt segítő, tanácsadó 

mérőeszköz módszertanilag megalapozott 

alkalmazását segítő pedagógus-

továbbképzés (2020 január-2021 április) 

 

 



SZAKMAI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA 

Nem formális – egyéni, tantestületi -  tanulásra 

kifejlesztett elektronikus tananyag kidolgozása 

– mindkét akkreditált képzés témájából. 

Az első, érzékenyítő továbbképzés anyaga 

már elérhető! 

Információ a POK-ok honlapján. 

 

 
E-learning,  

10 óra elismertethető 



3. TUDÁSMEGOSZTÁS – FÓRUMOK, 

MŰHELYEK 

• A különféle pályaorientációs fejlesztéseket 

összekapcsoló szakmai műhelymunka és 

fórum szervezése a piaci szereplők, a 

felsőoktatás (EFOP 3.4.4) és a köznevelés 

képviselőinek bevonásával. (EFOP 3.2.5) 

 

Helyzetfeltárás - implementáció – 

ajánlások megfogalmazása  



ÜZENET 

„Az emberek ritkán érnek el sikert abban, 

amit nem élvezettel csinálnak” 

       Goethe 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


