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Euroguidance  
Pályatanácsadói Díj

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal intézményén belül 
működő Euroguidance Magyarország Központ 2016 és 2018 után 
2020-ban is meghirdette a jó gyakorlat megosztására irányuló 

Euroguidance Pályatanácsadói Díj pályázatot. A komoly nemzetközi hagyományokkal ren-
delkező és elismerést övező díj célja idén is az volt, hogy széleskörű szakmai tapasztalatokra 
építve és azt figyelembe véve összegyűjtse a legkiválóbb hazai pályatanácsadási gyakorlato-
kat, lehetőséget nyújtson továbbá az életpályatanácsadással foglalkozó szervezeteknek tevé-
kenységeik bemutatására, jó gyakorlataik megosztására, valamint fórumot biztosítson a pálya-
tanácsadás során használt jó példák és eszközök népszerűsítésére.

Kik pályázhattak? 
Az elmúlt négy év tapasztatait elemezve idén is, különösebb megkötés nélkül a pályázatot 
nyitottá tettük minden szervezet, intézmény vagy magánszemély számára, aki Magyaror-
szágon életpálya-tanácsadást, pályaorientációt, álláskeresési tanácsadást, karrier-tanács-
adást nyújt.

Pályázhattak alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, felnőttképzők, valamint álla-
mi, megyei vagy helyi önkormányzati fenntartású intézmények, non-profit szervezetek, vál-
lalkozások, cégek, továbbá magánszemélyek is.

Célunk az volt, hogy minél szélesebb szakmai kört (a fenntartó jellegétől függetlenül 
alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményeket, képzőket, non-profit szervezeteket, pálya-
választási tanácsadókat, pályaorientációval foglalkozó pedagógusokat) tudjunk megszólítani 
és a közös érdekek alapján a szakmai együttműködést erősíteni tudjuk.

Milyen tevékenységekkel lehetett pályázni? 
A pályázati felhívás idén sem tartalmazott külön kategóriákat, vagyis a résztvevő szervezetek 
és magánszemélyek önmaguk dönthették el, hogy milyen életpálya-tanácsadáshoz köthető 
tematikával, módszerrel, tevékenységgel, eszközzel vagy szolgáltatás leírásával nyújtják be a 
pályázatukat. Tekintettel arra, hogy a fiatal célcsoportok igényei az online felületetek használa-
tát mutatják, előnyben részesítettük az online eszközök használatára irányuló módszereket. 
Döntésünket a jelenlegi sajnálatos járványhelyzet is alátámasztotta. A pályázatok célcsoport-
jait tekintve a pályázati kiírásban meghatározott szolgáltatást igénybe vevők teljes köre adott 
volt (általános iskolások, középiskolások, fiatalok, felnőttek, álláskeresők, munkavállalók, hátrá-
nyos helyzetű csoportok stb.). A korábbi években viszonylag alacsony számú felnőtt célcso-
portokkal foglalkozó pályázat érkezett be. Az „egész életen át tartó tanulás” szemléletét figye-
lembe véve az idei évben a felnőtteket megcélzó pályázatokat külön értékeltük.
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A pályázatban bemutatott tevékenység, módszer, avagy eszköz az alábbiakra irányulhatott:

  ÉN-ismeret, ÖN-ismeret fejlesztése, pozitív önkép kialakítása;

  Személyes felelősségvállalás, kezdeményezőkészség, függetlenség kialakítása;

  Tanulási készség és motiváció fejlesztése;

  Kritikus és felelősségteljes gondolkodás kialakítása;

  Kommunikációs és (ön)prezentációs készségek fejlesztése;

  Pályaismeret bővítése;

  Álláskeresési technikák és az állás sikeres megtartásához szükséges készségek kialakítása;

  Aktuális munkaerőpiaci információk megszerzése, azok hatékony kezelése;

  Karriertervezés, megalapozott pályadöntések meghozatalának támogatása;

  Mobilitási tanácsadás, tudatos és átgondolt információszolgáltatás.

Kik pályáztak? 
Az Euroguidance Magyarország által 2020. tavaszán közzétett pályázati kiírására összesen 33 db 
érvényes pályázat érkezett. Ez a szám 10%-kal több, mint a 2016-ban beérkezett pályázatok 
száma (30 pályázat). Ugyanakkor 9%-kal kevesebb, mint a 2018-as pályázatok száma (36 pályá-
zat), azonban az idei kiírás – az előzőekkel szemben – két olyan kritériumot is tartalmazott, ami 
az előzőekben nem volt, vagyis
– az online formában történő szolgáltatás és
– konkrétan a felnőttek, mint közvetlen célcsoport megjelenése.

E két új szempont megjelenése azt jelentette, hogy bár kevesebb pályázatot adtak be a pá-
lyázók, viszont a beadott anyagok már sokkal konkrétabbak és „testreszabottak” lettek. A pályá-
zatok beküldőinek összetételét megvizsgálva megállapítható, hogy képviseltette magát 
minden számottevő szervezet/intézmény, amely hazánkban életpálya-tanácsadással foglal-
kozik. A pályázók összetételét a következő ábra mutatja.
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Kik a díjazottak? 
A 2020. nyarán beérkezett pályázatokat a Euroguidance Magyarország által felkért négytagú 
szakértői bizottság értékelte megadott szakmai szempontok alapján, amelyek szigorúan a 
nemzetközi pályatanácsadói díj értékelési szempontjain alapultak.

Az értékelésnél a következő szempontokat vettük figyelembe:
–  az adott pályázatban ismertetett szolgáltatás/eszköz egyértelmű, részletes bemutatása,
–  ügyfélközpontúság,
–  a módszer eredetisége és használhatósága,
–  a csatolt dokumentumok szakszerűsége.

Kiemelt szempontként jelentkezett, 
hogy az adott pályázat mennyire tud al-
kalmazkodni a legújabb kihívásokhoz –, 
vagyis az online szolgáltatás igényeit 
mennyire tudja kiszolgálni, illetve meny-
nyire szerepelnek kiemelt célcsoport-
ként a felnőttek.

A diagram az általános iskolai és kö-
zépiskolai célcsoportokkal foglalkozó 
pályázatokat hasonlítja össze a 18 év 
felettieket megcélzó projektekkel. Azt 
is látjuk, hogy a beérkezett pályázatok 
33%-a preferálta az online módszere-
ket. A grafikon alapján az offline témák 
száma kétszer több, azonban ezek kö-

zött is nagy az aránya azoknak a pályázatoknak, amelyek bizonyos mértékben tartalmaznak 
online elemeket. A korábbi években túlnyomó többségben 18 év alatti diákokkal foglalkozó 
pályázatok érkeztek. Idén a felnőtteket megcélzó pályázatok külön értékelésével elértük, 
hogy a pályaművek mintegy 27%-a foglalkozik a felnőt tekkel.

A szakmai zsűri az értékelési kritériumok alapján kiosztott pontszámok szerint az alábbi 
pályázatokat díjazta:

Legmagasabb összpontszámot elért pályázók:

HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT: Online Pályaorientációs Nap a digitális munkarendben;
ERZSÉBET IFJÚSÁGI ALAP NONPROFIT KFT.: Komplex életpálya-tervezést támogató szolgáltatások;
TAJTINÉ LESÓ GYÖRGYI-MAJOROS KITTI: Pályaorientációs Rage Game, interaktív online videójáték;
PALÁSTINÉ KOZMA KATALIN: Szabad a pálya! – Szabadulószoba a pályaorientációban;
SZTEJKI EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA: Pályaválasztási fantasy.
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A felnőtt célcsoportokra fókuszáló pályázati kategória nyertesei:
HAJZER ANGELIKA: Karrier Aperitif, on-line csoportos karrier coaching;
DR. LUKÁCS GÁBOR: Pályatanácsadási eszközök komplex alkalmazása az agrárpálya megismer-
(tet)ésében;
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR, MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÉP-
ZÉSEK INTÉZETE: Hallgatók Életpálya Építési és Tervezési Szakmai Elő-szocializációs Műhelye (HÉÉTSZEM).

Különdíjban részesülnek a következő pályázók:
Innovatív különdíj:

KISS GERGELY: Mi mindent érdemes tudnom ahhoz, hogy sikeres legyek a szakmámban? Pálya-
orientációs podcast az alapszakmáktól a tudatos karrierlépésekig.

A legegyedibb módszer különdíj:
SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM AJÁNDÉKUTALVÁNY: Pályaismeret gyermekhangon.

Kiváló partnerség különdíj:
VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM: Pályaorientáció az általános iskolákban, Iránytű program.

Válsághelyzethez leggyorsabban alkalmazkodó pályázatért járó különdíj:
PEST MEGYEI ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROSI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA: Az egyszerű mindig nagyszerű.

A legjobb MTMI területre fókuszáló pályázatért járó különdíj:
NI HUNGARY SOFTWARE ÉS HARDWARE GYÁRTÓ KFT.: Pályaorientáció nagyvállalati szemmel.

A legjobb önkéntesekből szerveződő pályázatért járó különdíj:
KONNEKT EGYESÜLET: Konnekt LIVE – pályaorientációs fesztivál.

Mik a díjak?
  A díjazottak értékes könyvutalványban részesültek.
  Megjelenési lehetőséget biztosítunk a EG Központ magyar nyelvű kiadványában, amely-

ben nemzeti szinten népszerűsítjük a magyarországi tanácsadási jó gyakorlatokat.
  A legjobb pályázatok beküldői a pályázatban szereplő tevékenységüket bemutathatták 

a Euroguidance Központ által szervezett online nemzetközi szakmai konferencia keretén 
belül.

  A pályázatok összefoglalóját angol nyelvű kiadványunkban is megjelentetjük, lehetősé-
get biztosítva a pályázó szakemberek nemzetközi felületeken való bemutatkozására.

A Euroguidance Pályatanácsadói Díj 2020 pályázat hivatalos díjátadójára és jó gyakorlat 
megosztó szemináriumra közel 100 fő részvételével 2020. november 12-én került sor online 
formában. A rendezvénnyel egyúttal a magyarországi Euroguidance Központ megalakulásá-
nak 20. évfordulóját is ünnepeltük.

A rendezvényen megjelentek a pályatanácsadói díjra pályázók és munkatársaik, szakkép-
zési centrumok képviselői, valamint meghívást kaptak hazai életpálya-tanácsadással foglal-
kozó szakemberek és az európai Euroguidance-hálózat is.

A rendezvényen plenáris előadás keretében bemutatkozott az összesítésben első három 
legmagasabb pontszámot elért díjazott, valamint a felnőtt célcsoporttal foglalkozó pályáza-
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tok győztese. A délutáni műhelymunkák keretében a résztvevők megismerkedhettek még 12 
különböző pályamunkával, valamint a Csehországban, Szlovákiában, Szerbiában és Lettország-
ban meghirdetett Euroguidance Pályatanácsadói Díj győzteseinek tevékenységeivel is.

A rendezvény programja és az eredményhírdetés felkerült honlapunkra: http://euroguidan-
ce.hu/#!/tanacsadas/palyatanacsadoi-dij 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik pályázatukkal hozzájárultak 
a Euroguidance Pályatanácsadói Díj 2020 sikeréhez, valamint a díjátadón tartott előadásukkal, 
illetve a jelen kiadványhoz való hozzájárulásukkal támogatták a magyarországi pályatanács-
adási jó gyakorlatok terjesztését.

Magyarországi társszervezeteinknek (EUROPASS, EURODESK, EURES ÉS EQF) köszönjük, hogy in-
formációs csatornáik segítségével a pályázati felhívásunk a Magyarországon pályatanács-
adással vagy pályaorientációval foglalkozó szervezetek többségéhez eljutott.

Köszönjük a GINOP 6.2.4. projekt munkatársainak, hogy a Pályaori Klub Facebook csopor-
ton keresztül a hazai szakmai közösség elérésére lehetőséget kínálnak.

Külön köszönet illeti a szlovák és cseh Euroguidance Központokat, amelyek a Euroguidance 
Pályaorientációs Díj megalapítói. Évekre visszanyúló jó gyakorlatukra és tapasztalataikra tá-
maszkodva, a Pályaorientációs Díj Magyarországon is egy sikeres eseménnyé vált a pályaori-
entáció területén. 

Jelen kiadvány célja, hogy a Euroguidance Pályatanácsadó Díjra beérkezett pályázatokat 
bemutassa. A kiadványban azok a pályázók szerepelnek, akik pályázati anyaguk rövid össze-
foglalójának megküldésével hozzájárultak a megjelenéshez.

dr Zádoriné Mező Éva
Euroguidance Magyarország
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Kiemelt  
pályázatok
A következő oldalakon az első öt leg-
magasabb pontszámot elért pályázó 
bemutatkozása olvasható. A Heves Me-
gyei Pedagógiai Szakszolgálat egy On-
line Pályaorientációs Napot mutat be, 
az Erzsébet I�úsági Alap pedig életpá-
lya-tervezést támogató szolgáltatásait 
ismerteti. Tajtiné Lesó Györgyi és Majoros 
Kitti interaktív videójátékra, Palástiné 
Kozma Katalin szabadulószobába invitál 
minket. A SZTEJKI Eötvös József Gimná-
zium és Általános Iskola pedig Pályavá-
lasztási fantasy nevű programjával nyer-
te el az értékelők elismerését.
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Online Pályaorientációs Nap
1–11. évfolyam  
a digitális munkarendben

A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadó munkacsoportja, a digitális 
munkarend alatt elkészítette az Online Pályaorientációs Nap megvalósításához használható fel-
adatgyűjteményt 1–11. évfolyamos tanulók számára. Elsődleges célunk volt egy olyan Online Pá-
lyaorientációs Nap megvalósításának segítése, mely játékokon, online feladatokon keresztül bő-
vítheti a diákok pályaismeretét, önismeretét és játszva tanulhatnak általa. A feladatok azonban 
önállóan is felhasználhatóak, így más szaktárgyi órába beillesztve, illetve osztályfőnöki munka 
keretében is alkalmazhatóak, feldolgozhatók. A feladatok a NAT által kiemelt fejlesztési területek és 
az életkori sajátosságok figyelembevételével kerültek kidolgozásra:

  Az 1–3. évfolyamra készült anyagok hangalámondással készültek, ezzel segítve a kicsit 
nehezebben olvasó gyerekek munkáját.

  A 4–8. évfolyamra már komplexebb feladatsorokat és szabadulószobás játékokat dolgoz-
tunk ki.

  9–11. évfolyamra pedig az érettségi utáni szakmatanulás és a felsőoktatási továbbtanulás-
sal kapcsolatos információkat, ön-, és pályaismereti elemeket tartalmazott az anyag, ter-
mészetesen online játékokkal és linkkekkel kiegészítve.

A kidolgozott feladatok áttekintése 30 perc, azonban, ha az online linkek alatt lévő játékokat, 
illetve az extra feladatokat (offline feladatok) is meg szeretné oldani a diák az kb. 4x45 perc 
időtartamú, így fed le egy teljes pályaorientációs napot 1 db „feladat”. Minden feladat félbe-
hagyható, szünetek tarthatók közben, tehát nem kell egyszerre végig csinálnia a diáknak. 

A feladatokat a pedagógusok felé háromféle link formátumban továbbítottuk:
1. A feladat linkje: A prezentációk diavetítés formájában jelennek meg, a játékokon belül élő 

linkek találhatók.
2. A feladat tanári segédlete pdf formában: a teljes feladat pdf formátumú, így a pedagó-

gus kolléga számára látható a feladat felépítése, menete, hossza. A linkek itt is működnek, 
de a vetítésnek nincs hangja és nem került animálásra.

3. Nyomtatható feladatlap, mely a linken elérhető játék kivonata: Az adott játék/feladat kb. 
4 oldal terjedelmű kivonata, feladatlap formájában. Azon tanulók számára készítettük, akik-
nek nincs lehetőségük digitális formában foglalkozni az anyaggal, így papír-ceruza formá-
tumban kiküldhető a diákoknak. A feladatlap végén a megoldókulcsok is megtalálhatók.

További információ: 
 palyavalasztas.szakszolgalat@gmail.com

PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA: Általános iskola  
1–8. évfolyam és gimnázium 9–11. évfolyam
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Komplex Életpálya-tervezést Támogató Szolgáltatások

Az Erzsébet I�úsági Alap Nonprofit Kft. által megvalósított, Komplex i�úsági fejlesztések – Új 
Nemzedék Újratöltve (EFOP-1.2.3- VEKOP-15-2015-00001 számú) projekt tevékenységei komplex 
szolgáltatások biztosításával járulnak hozzá a fiatalok elhelyezkedési esélyeinek növeléséhez, 
hosszú távon pedig a sikeres életpálya megtervezéséhez. Az országos i�úságügyi szakmai 
tanácsadó hálózat biztosítja a szolgáltatások helyi elérését.

Életpályatervezéshez kapcsolódó szolgáltatások
Személyes (egyéni és csoportos) életpálya-tanácsadás
A szolgáltatás alapvető célja, a fiatalok segítése az életpálya-építési készségek kialakításában és 
fejlesztésében. Az egyéni, személyes tanácsadó szolgáltatásainkat életkor-, és élethelyzet-spe-
cifikusan az egyéni életpálya döntési pontjaihoz igazítjuk. A tanácsadások során a Bázisis kolai 
Program módszereit, technikáit is alkalmazzuk, a tanácsadási folyamat alapja a személyköz-
pontú segítő beszélgetés (Rogers-i segítő beszélgetés). A folyamatba épített értékelés és visz-
szacsatolás ennek a módszernek köszönhetően a fiatal számára hatékonyabban beépíthető 
és az információ elmélyítését is jobban segíti. A megkeresések, felkérések csoportos foglalko-
zásokra elsősorban pedagógusok részéről érkeznek, az egyéni tanácsadásokat pedig általá-
ban a szülők kezdeményezik gyermekük számára.

Online tanácsadási felület
Az online tanácsadási webfelületen http://i�usaginavigator.ujnemzedek.hu/askhelp/ az információ-
szolgáltatást és a tanácsadást több témakörben is biztosítjuk: a továbbtanulástól, a helyi i�úsági 
információkon át, a hivatali ügyintézésig, munkakeresésig. Az online ügyfélszolgálat és a szakértői 
tanácsadás is ezen a felületen zajlik, anonim módon. 2020-ban a világméretű COVID-19 járvány 
egyik következménye, hogy a személyes interakciók jelentősen csökkennek és elsősorban az 
online színtérre kerülnek át az események. Ebben az időszakban túlnyomó részben az online 
kommunikációs felületek biztosítják az életpályatervezéshez kapcsolódó szolgáltatások folya-
matosságának fenntartását is. A fizikai távolság betartása olyan módszerek alkalmazására helyezi 
a hangsúlyt, amelyek által hatékonyan megvalósulhat a résztvevők önálló vagy csoportos infor-
mációfeldolgozása a közösen használt online felületek segítségével.

PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Erzsébet I�úsági Alap Közhasznú Kft.

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA: Elsődleges célcsoportunk  
a 12–25 év közötti korosztály
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LÉPTEM – Legyél ÉletPályaTervező Most! 

A virtuális pályaválasztási tanácsadói felület alapvető célja, 
hogy támogassa a fiatalokat a karrierlehetőségekről szóló isme-
retek megszerzésében, a sikeres pálya- és munkaválasztásban. 
A honlap készítésekor az is fontos volt, hogy a gamifikáció (játé-
kosítás) segítségével a tanulási folyamatokat érdekesebbé és ered-
ményesebbé tegyük.

A szolgáltatás legfontosabb célja az, hogy lehetséges életpályát ja-
vasoljon a játékosnak, ezért a program, a feladatok során olyan releváns 
információkat gyűjt a játékosról, amelyek alapján lehetséges életpályaterületeket, illetve 
életpályákat tud javasolni. A személyes tanácsadás és az online életpályatervezést támogató 
szolgáltatások egy komplex szolgáltatási rendszer részeként biztosítják a fiatalok számára, 

hogy kellő információval rendelkezve hozzák meg döntésüket a szak-
ma-, illetve pályaválasztás terén. Kimutatásaink szerint, a szemé-

lyes életpálya-tanácsadást igénybe vevők és az online tanács-
adói felület felhasználóinak száma összesen 5226 fő volt 

2020 augusztusáig.

További információ:
 www.futournet.hu,  www.unp.hu,  
 szakerto.unp.hu,  leptem.ujnemzedek.hu, 
 i�usaginavigator.ujnemzedek.hu,  
 onkentespiacter.hu, 
 Email: titkarsag@erifa.hu
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Tajtiné Lesó Györgyi és Majoros Kitti

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
Általános iskola 1–4. évfolyam (kezdő szint),  
5-8. évfolyam (haladó szint)

Pályaorientációs Rage 
Game – interaktív online 
videójáték

Szerettünk volna egyedi, hiánypótló és izgalmas videójátékot alkotni a digitális oktatáshoz kap-
csolódóan, ami közel áll a jelen legi általános iskolai korosztály számítógéphasználati szokásai-
hoz, hiszen sokan játszanak gépen, viszont nagyon kevés a pályaorientáció témájú videójá-
ték, főleg az, amelyik ingyenes. A két online videójátékot, 1–4. és 5–8. évfolyamra, az életkori 
sajátosságok figyelembevételével dolgoztuk ki. Külön alsó és felső tagozatra készült 1-1 pá-
lyaorientációs videojáték, ami csak laptopon vagy asztali gépen használható, mert a főhős 
irányításához billentyűzetre van szükség.

A feladatok kapcsán az általános iskolás korosztály közelebbi kapcsolatba kerülhet a szak-
mák tartalmával, jellemzőivel (tevékenység, szükséges iskolai végzettség, kockázat és veszé-
lyek, munkakörülmény), mindezt úgy, hogy közben találékonynak és kreatívnak kell lenniük, 
mert nem elég tudni a jó választ, figyelni kell a pályához tartozó utasításokat is. A videójáték, 
amellett, hogy az ismereteket bővíti, képességfejlesztő hatással is rendelkezik, mert a „fősze-
replő” irányítása szem-kéz koordinációt, gyors reflexeket és ujjügyességet igényel. Mindkét 
kalandjáték a gamefroot-on készült, öt pályából áll, melyet egy karakter segítségével járhat-
nak végig a gyerekek és célja, a pályaismeret bővítése. A két videójáték között a nehézségi fok 
a különbség. Az alsós korosztálynál egyszerűbb, ismertebb szakmákra kérdeztünk rá, igazod-
va a valószínűsíthető ismeretekhez.

A videójáték a pedagógusok, osztályfőnökök és pályatanácsadók munkáját segíti. Kapcso-
lódhat pályaorientációs naphoz, osztályfőnöki órához vagy akár informatika órához is, hiszen 
a Nemzeti Alaptantervben a pályaorientáció tantárgyakba épülve jelenik meg.

A videójáték elérhető az iskolákba kiküldött online pályaorientációs feladatgyűjteményen 
keresztül, illetve a palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu honlapon keresztül az érdeklődő 
pedagógusok és diákok számára. A feladatvégrehajtáshoz nem szükséges szakember jelen-
léte, de az eredmények és a tapasztalatok megbeszélése szakemberrel mégis eredménye-
sebb lehet.

További információ: 
 palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu
 palyavalasztas.szakszolgalat@gmail.com 
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Szabad a pálya! – Szabaduló-
szoba a pályaorientációban

Munkám során a társakkal való közös munka, a kreativitás, a bizalomteli légkör 
megteremtéséhez az IKT eszközök biztosította lehetőségek kipróbálásá-

ra törekszem. Az élményalapú ismeretszerzés, az online tér alkalmazá-
sának lehetőségeinek-, valamint a szabadulószobák 
népszerűségén felbuzdulva készítettem el digitális 
szabadulószobámat. A Szabad a pálya! címet viselő 

játék a pályaorientációhoz tartozó témaköröket járja 
körbe.

A játékosok küldetése: Bórembuk professzor titkos 
laborját megsemmisíteni, és ezáltal a földi élet szép emlékeit meg-

menteni. Ahhoz, hogy ezt a küldetést teljesítsék, 7 próbát kell tenniük, 
melyek sikeres teljesítése után üzeneteket kapnak. A Tanulás Útján elin-
dulva megismerhetik a tanulási típusukat, eljuthatnak az Erősségek Er-

dejébe, ahol felfedezhetnek kimagasló képességeket. A Kíváncsiság Kas-
télyában képet kaphatnak érdeklődési területeikről, a Döntések Folyosóján 

választhatnak a számukra fontos értékek – Bórembuk és a titkos labor közül. 
A szörnyek legyőzését követően a Titkok Könyvtárában az új iskolatípusok-
ról szerezhetnek ismereteket, a Szakmák Alagútjában foglalkozások, szak-

mák jellemzőit kell felfedezniük. A próbák sikeres teljesítése után az 
üzeneteket összerakva egy jelszóra bukkannak (A leghosszabb út is az első lé-
péssel kezdődik), amelynek eredménye, hogy a gonosz professzor és titkos la-
borja megsemmisül. Jutalmuk a játék végén egy dal: Küzdj az álmodért! (Hoo-
ligans). A jelszó és a dal témája az útkereső fiatalokhoz szól. A gyerekek 
e-mailben kapják meg a próbákat. A cél: önismeretük segítése, ezál-
tal sikeres pályaorientációjuk támogatása.

További információ: 

  https://docs.google.com/forms/d/1S66x-7lnT-
nv-8A3qTTNMWi7_l0CCSA7HXAwoUtz3xHY/edit

PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY  
NEVE: Palástiné Kozma Katalin

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
7–8.osztályosok 
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Pályaválasztási fantasy

A 2019/2020-as Pályaválasztási Napra igyekeztünk olyan programot kitalálni, amit kedvelnek a 
diákok. Így jött a fantasy ötlete, ami népszerű a fiatalok körében. Ennek lényege, hogy van egy 
történet, amelyben a tanulók lesznek a szereplők. A történet során kérdésekre kell válaszolniuk 
és feladatokat megoldaniuk. A történet bizonyos pontjain olyan kérdések szerepelnek, aminél 
a válaszuktól függően különböző irányban folytatódik a történet. A történet elején az egész 
osztály együtt indul, de hamarosan a tanulók válaszai alapján különválnak, és válaszaik alap-
ján 4 kisebb csoportban folytatják útjukat, A, B, C és D jelű borítékokat kapva, ahol a feladatok 
teljesítésével tudhatják meg a helyes válaszokat, melyeket a történet végén ismét az egész 
osztállyal együtt kell a válaszlapra összegyűjteniük.

Az egész történet helyszíne a Kormányhivatal által megrendezett Pályaválasztási Kiállítás 
volt, a feladatok, kérdések pedig a kiállított szakmákhoz, iskolákhoz kapcsolódtak, azok meg-
ismerését célozták. A történet során a kiállítókhoz kellett eljutniuk, és ott a szakmák képvise-
lőitől megtudniuk a helyes válaszokat.

Egy kis ízelítő a történetből: A Lehetőségek nevű országban élsz… Egy nap az apád magá-
hoz hívat, és azt mondja: „Fiam, ideje, hogy megélhetés után nézz!… Elindulsz a hosszú útra, 
melyen sok-sok döntést kell majd meghoznod. Az idő kellemes, vidáman haladsz az úton. 
Nem sokkal később egy éles kanyar tűnik fel az út folytatásaként. Lassítasz, hiszen nem látod, 
mi vár rád a kanyar után…Észreveszel egy csapat fiatalt, akik láthatóan az erdőbe készülnek. 
Megszólítod őket, és kiderül, hogy ők erdészek.

A játékban az iskola összes diákja, 16 osztály versenyzett egymással. A legtöbb helyes vá-
laszt megtaláló osztály lett a győztes, akik ajándékcsomagot kaptak. A következő évben még 
tovább szeretnénk fejleszteni a játékot, hogy egy ppt formájában kapják meg a történetet, 
amit a mobiltelefonjaikon tudnak elindítani, és a válaszaiknak megfelelően jutnak a ppt meg-
felelő pontjára. Természetesen jövőre átírjuk a történetet, s így egy új szöveggel-, valamint új 
feladatokkal találkoznak majd a diákok!

További információ: 
 bago.ildiko@sztejki.hu,  
 bagoildi2@freemail.hu, 
 biakatona@hotmail.com

PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
SZTEJKI Eötvös Gimnázium, Általános Iskola
Bagó Ildikó Becsei-Katona Bianka

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
általános-, és középiskolás diákok

Pályaválasztási nap 2019/20.  
– Eötvös József Gimnázium
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Felnőtt célcsoportok
A Euroguidance Magyarország Központ 2020-ban a felnőtt célcsoportokra fókuszáló pá-
lyázatokat külön értékelte.

A kategória nyertese Hajzer Angelika lett, aki online csoportos karrier coach-ként szer-
zett tapasztalatait osztotta meg. Dr. Lukács Gábor pályatanácsadási eszközöket ismerte-
tett meg agrár területeken, míg a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar, Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete pedig a Hallga-
tók Életpálya Építési és Tervezési Szakmai Elő-szocializációs Műhellyel (HÉÉTSZEM) ért el 
magas pontszámot.
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A program célja
A résztvevők az 5x2 óra foglalkozás során:

  Feltárják és megosztják az álláskeresésük, állásvesztésük során felmerült problémájukat, 
nehézségüket, elakadásukat egymás között.

  Tapasztalatokat szereznek önmagukról és társaik működéséről.

  A felismeréseik felhasználásával teremtsenek lehetőségét újszerű, kreatív megoldások 
megfogalmazásához, és azok megvalósításának lépéseihez.

  Erősítsék meg önbizalmukat, motivációjukat, hogy megtalálják újra a fókuszukat, és ját-
szanak szerepet a csoporttagok fejlődésében is.

  Felismerjék az empátia, a megértés, az elfogadás és az együttműködés jelentőségét.

A „Karrier Aperitif” egy kiscsoportos, ingyenes, 5 ülésből álló, online foglalkozás, ahol mo-
derátor segítségével a 4 főből álló csoport közösen, irányított nyitott kérdések mentén járnak 
körbe és dolgoznak fel különböző egyéni problémákat. Olyan problémákat, amelyek a részt-
vevők álláskeresésükkel kapcsolatosan „itt és most” felmerül, és emiatt elvesztették a motivá-
ciójukat, a lelkesedésüket, és nem tudják mi a kiút belőle, mert elvesztették a fókuszt is.

A módszer a „Team coachig – vagy Action Learning”, amelynek a tapasztalati tanulás az alap-
ja, így konkrét problémák megoldásán keresztül tanulnak és fejlődnek a résztvevők. A módszer 
közelebb hozza a résztvevőket a problémához, így rövid idő alatt olyan megoldás születhet, 
amely azonnal adaptálható a mindennapi életükben az álláskeresés során.

Hatásmérés: az Online foglalkozások után 6 hónappal egy 1 alkalmas beszélgetés, amelyben 
a résztvevők beszámolnak arról, hogy állnak az álláskereséssel, hogyan tudták beépíteni a prog-
ram során elsajátított jó gyakorlatokat, hol állnak a célkijelölés/célmegvalósítás vonatkozásában.

Eredmények
  2020. március hónap és 2020. július hónap között 3 csoportos foglalkozás, összesen 16 részt-

vevő, amelyből 6 fő elhelyezkedett, 2 fő vállalkozóként folyttata tovább a karrierjét.

  A Karrier Aperitif program hatására, a résztvevők szerették volna ezt a kezdeményezést 
folytatni, és segíteni még több állás nélkül maradt embernek, így a csoportokból több 
önkéntesből megalakult az ÉNPROJEKT – https://www.enprojekt.hu/, amely ma is aktívan 
működik.

PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Hajzer Angelika

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
álláskeresők, akik elvesztették motivációjukat, 
lelkesedésüket, a fókuszt – nem tudják mi a kiút.

„Karrier Aperitif” on-line csoportos 
coaching álláskeresők részére
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Néhány visszajelzés a Karrier-Aperitifről
„nagyon tartalmas volt” „lelkileg emelt rajtam” „az emberek önzetlenül 
törődtek velem”
„energizált az álláskeresésben” „rengeteg hasznos ötletet osztot-
tatok meg”
„a konstruktív visszajelzések alapján önmagamról tanultam” 
„nem voltak játszmák”
„kaptam egy kis nézőpontváltást” „nem volt ítélkezés csak őszinte-
ség és kölcsönös figyelem”
„kimozdított a tehetetlenségemből” „értékes kapcsolatokat szereztem” 
„sok impulzust kaptam”, ”nem éreztem hátrányait a virtuális térnek, inkább azt 
éreztem, hogy kitágul a világ”
„a rajtam eluralkodó, bénító és rossz érzéseimből felszabadított” „mások nézőpontjaival 
bővült a látóköröm” „elgondolkodtatott pár mélyebb önismereti kérdésben” „fejlődött az 
önbizalmam”
„kellemes és laza, bizalomteli légkört alakított ki Angelika” „volt tér és idő rugalmasan, szaba-
don a mélyebb gátak felismerésére” „újszerűsége az volt, hogy a csoportos coaching techniká-
ját ötvözte a virtuális technikával” „aktív figyelmet és hallgatást, tükörképet adott”
„a részvételem során visszacsatolást kaptam magamról mások szemszögéből”

Magamról dióhéjban
Végzettségemet tekintve okleveles Terület és település-fej-

lesztő szakértő vagyok, amely mellett Személyügyi gazdál-
kodó- és fejlesztő, pályaorientációs konzulens, tréneri és 

coach képesítéssel is rendel kezem, amelyből az utóbbi 2 
képesítést nemzet közi szinten szereztem meg.

Az elvégzett iskoláim mellett, az „ÉLET” volt a tanító-
mesterem. Megjártam és megéltem magasságokat 

és mélységeket, ahonnan megtanultam egyedül, 
saját magam felállni, célokat kitűzni magam előtt, 

elindulni az úton és végig járni azt. Mára sok utat 
jártam be eredményekkel és kudarcokkal, és tu-
dom, hogy nem a „célba érés” a legfontosabb, 
hanem maga az út, ami élményekkel és tanítá-
sokkal tele.

szakértő

fejlesztő

konzulens

eredmények és kudarcok
tréner

coach

További információ: 

 e-mail: angelika.hajzer@hungary.ceipes.org 

 telefon: +36 30/396 5854 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hajzer-angelika 

 Facebook: https://www.facebook.com/karriermenedzser 

 Skype: ceipes.hungary
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
dr Lukács Gábor

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
felnőttek

Pályatanácsadási eszközök 
komplex alkalmazása  
az agrárpálya  
megismer(tet)ésében

Az agrárpálya megismer(tet)ése során több korosztálynak és többféle pályatanácsadási 
módszerrel dolgozva nyújtottam információt, segítettem elő a pálya megismerését és a he-
lyes pályadöntés meghozatalát. A folyamat rövidített és leegyszerűsített bemutatása:

Aktuális munkaerőpiaci 
információk begyűjtése

(Diplomás) pályakezdőkkel 
kapcsolatos elvárások, egyéb

információk felmérése, 
értékelése

Mezőgazdasági területen
foglalkoztatottak részéről
pályaviteli, érték, munka-

mód, érdeklődés és 
kompetenciák kapcsán 

felmérések készítése, értékelése

Elérhető mezőgazdasági
képzések összegyűjtése

Információk értékelése

Pályaválasztás 
előtt állók

Mezőgazdasági 
területen

tanulmányokat 
folytatók

Pályakezdő 
mezőgazdasági 

szakemberek

Gazdálkodók, 
mezőgazdasági 

területen 
foglalkoztatottak

Eredmények kommunikálása
különféle pályatanácsadási eszközökkel 

különböző célcsoportoknak



A bemutatott sokrétű tevékenység kialakítását a beiskolázási és pályaorientációs tevékeny-
ség vezetésével párhuzamosan alakítottam ki a Georgikonon 2010-től egészen 2020 nyár 
végéig terjedően. Négyszer változott ebben az időszakban a szakstruktúra, sok képzésünk 
megszűnt, átalakult, és csökkent a beiskolázásra költhető forrásaink (anyagi és „emberi”) 
mennyisége is. Ennek ellenére 2016-ban a Georgikon 223 éves történetének legjobb beisko-
lázási számát hoztuk – 606 főt vettünk fel különféle szintű képzésekbe. Ehhez 54 középiskola 
és gimnázium meglátogatásával, nyílt napok-, és EDUCATIO részvétel megszervezésével és 
lebonyolításának koordinálásával járultam hozzá. A kampány szakmai vezetését beiskolázá-
sért felelős dékáni megbízottként én végeztem. Ekkor erősödött meg bennem az a felisme-
rés, hogy elméleti-, és szakmai ismeretekkel ez a tevékenység sokkal jobban végezhető, ezért 
jelentkeztem a SZIE-GTK-ra emberi erőforrás tanácsadó szakára, amit el is végeztem, és ren-
geteg hasznos elméleti és gyakorlati ismertre tettem szert. Az azóta kialakított, a Georgikon 
hallgatóinak és a középiskolásoknak, valamint hallgatóink és öregdiákjaink részére elérhetővé 
tett szolgáltatások az alábbiak:

  pályatervezés, megalapozott pályadöntések meghozatalának támogatása – különféle, 
főként az agrárpályával kapcsolatos ismertető előadások, konzultációk megtartásával;

  az önismeret fejlesztése kérdőívvel és önértékelő eljárásokkal;

  pályaismeret bővítése az agrár pályát jellemző foglalkozások, munkakörök bemutatásával;

  aktuális munkaerőpiaci információk megszerzésének támogatása – több tantárgy kereté-
ben (munkaerőpiaci ismeretek, HR) főként hallgatóinknak;

  álláskeresési technikák, és az állás sikeres megtartásához szükséges készségek fejlesztése 
– az „álláskeresés és munkavállalás a mezőgazdaságban” tárgy keretén belül;

  karriertervezés támogatása – a pályakezdés előtt álló hallgatóinknak „tréningszerűen” tar-
tott ismeretátadás, az EU-projektek során szakközépiskolákban és gimnáziumokban is, 
valamint a nagy mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításokon (OMÉK, SZENTLŐRINCI GAZDA-
NAPOK, BÁBOLNAI GAZDANAPOK, EDUCATIO, PÁPAI AGRÁREXPO STB.).

További információ: 
 79lukacs@gmail.com
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1. pillér – SZTÉÉT
Szakmatudatos  
életpálya építés  

tervezése

3. pillér – SZÉF
Szakmai  

élményfórum

2. pillér – SZTÉÉGY
Szakmatudatos  
életpálya építés  

gyakorlata

PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jog-
tudományi Kar Munkaügyi Kapcsolatok  
és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA: SZTE ÁJTK – Munkaügyi 
Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Igazgatási 
szak (MKTB) BA, MA hallgatói

HÉÉTSZEM – Hallgatók 
Életpálya Építési  
és Tervezési Szakmai  
Elő-szocializációs Műhelye

A HÉÉTSZEM egy komplex szolgálta-
tási csomag, amely specifikus képzési és 
mód szertani megoldásokkal segíti az 
MKTB szakos hallgatók pályaadaptáció-
ját. A szol gáltatást MKTB-s szakember 
vezetésével kortárssegítők és külső szakemberek nyújtják. A szolgáltatás megvalósítása hib-
rid formában történik, amelyben az online megoldásokat folyamatosan bővítjük. A szolgálta-
tás három pillérének innovatív megoldásai (SZTÉÉT: SZAKMA TUDATOS ÉLETPÁLYA ÉPÍTÉS TERVEZÉSE, 
SZTÉÉGY: SZAKMA TUDATOS ÉLETPÁLYA ÉPÍTÉS GYAKORLATA, SZÉF: SZAKMAI ÉLMÉNY FÓRUM) elméleti és gya-
korlati szakmatudatos ismeretek interaktív közvetítésével kerülnek átadásra. Ez a három pillér 
lehetőséget ad a célcsoporttagoknak a tudatos életpálya építési és tervezési megoldásaik 
gyakorlására, valamint a pályaidentitásuk kialakítására, önmenedzselési képességük fejlesztés-
re és munkavállalási, szakmai kompetenciájuk megalapozására, fejlesztésére. Szolgáltatásaink 
mennyiségi és minőségi fokmérői a hallgatók és az adott munkáltatók közötti sikeres „egymás-
ra-találások”, valamint a szakmai gyakorlati hely hatékony megszerzése, illetve a szakmatuda-
tos döntésképességük sikeressége a továbbképzési irányok és a pályakezdő munkahely 
megtalálásában. Egyre több végzett hallgató vesz részt kortárssegítőként a hallgatók interak-
tív tájékoztatásában a szakma sikeres gyakorlásához szükséges kompetenciák beazonosítá-
sában. Ez a pozitív eredmény nem csak a szolgáltatás minőségi disszeminálását jelzi, 
hanem az aktuális és lokális munkaerő-piaci trendeket, elvárásokat is hatékonyan és 
hitelesen közvetíti a pályakezdő hallgatók felé.

A H
ÉÉT

SZE
M s

tru
kt

úr
ájá

t f
elé

pít
ő p

ill
ére

k

További információ:  Balogh Mihályné 
Krasznai Zsuzsa és Vecsernyés Viktória 

 bakrazsu@gmail.com



Különdíjas pályázatok
A Euroguidance Magyarország Központ háttérintézménye a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal öt szakmai különdíjat is megítélt, amelynek nyertesei a következő 
pályázók lettek:

Az „innovatív különdíj” győztese Kiss Gergely, aki pályaorientációs podcast sorozatban 
juttatja el a �atalokat az alapszakmáktól a tudatos karrierlépésekig.

A „legegyedibb módszer” különdíj a Székesfehérvári Szakképzési Centrumé, akik pályá-
zatukban a legkisebb célcsoportokra fókuszálnak.

„Kiváló partnerség” különdíjat kapott a Váci Szakképzési Centrum Iránytű programja.
„A válsághelyzethez leggyorsabban alkalmazkodó” pályázatot a Pest Megyei Érd Me-

gyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara nyújtotta be Az egyszerű mindig nagyszerű 
címmel.

„A legjobb MTMI területre fókuszáló” pályázatért járó különdíj az NI Hungary Software 
és Hardware gyártó Kft.-hez került, akik nagyvállalati szemmel tekintenek a pályaorien-
tációra.

A legjobb „önkéntesekből szerveződő” pályázatért járó különdíj pedig a Konnekt Egye-
sületé lett az izgalmas Konnekt LIVE – pályaorientációs fesztivál megszervezéséért.
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Kiss Gergely, pályaorientációs tanácsadó,  
Miénk a Pálya!

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA: általános és közép- 
iskolás diákok és vállalkozni vágyó fiatalok

Mi mindent érdemes 
tudnom ahhoz,  
hogy sikeres legyek  
a szakmámban?

A Miénk a Pálya! pályaorientációs podcast sorozat célja az volt, hogy az alapszakmákból kiindul-
va pályaismeret bővítésén keresztül értékes információt adjunk az általános-, és középiskolás 
diákoknak a továbbtanulási irány megválasztásához, a pályatervezéshez és karriertervezéshez. 
Emellett a vállalkozni vágyó fiatalok számára is szerettünk volna lehetőséget adni a vállalkozás 
elindításához kapcsolódó legfontosabb kérdések, illetve kockázatok átgondolásához.

Lényegesnek tartjuk, hogy a beszélgetések során minden esetben igazodjunk a pályavá-
lasztó fiatalok – korcsoport szerint eltérő – tudásszintjéhez, illetve olyan témákat, kérdéseket 
érintsünk a podcastokban, amelyek a pályaválasztási döntés kiemelt és meghatározó szem-
pontjai. Emellett egy-egy pályaterülethez kapcsolódóan fontosnak tartunk bemutatni válla-
lati munkaköröket, valamint a komoly szakmai felkészültséget és kockázatvállalási hajlandó-
ságot igénylő vállalkozói tevékenységet.

A podcast sorozat nagyon sok pozitív visszajelzést kapott a szakképzési centrumok, vala-
mint egyetemi karok irányából, mivel az idei évben a pályaorientációs rendezvények elmara-
dása valamennyi képzési helyszínt hátrányosan érintett. Az oktatási intézmények komoly le-
hetőséget látnak a különféle online platformokon történő megjelenésben, ugyanakkor ők is 
tisztában vannak azzal, hogy fiatalokkal való személyes találkozást valójában az online csatorna 
nem képes teljes egészében kiváltani.

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy 
az online ismeretátadás során a pályaválasztó fiata-
lokat a kipróbálás irányába tereljük, vagyis informá-
ciót adjunk arról, hogy hol és hogyan próbálhatják 
ki magukat az adott területen. Korábbi kutatási 
eredményeink szerint azok a diákok rendelkeznek 
kidolgozott pályaismereti képpel, akik valamilyen 
módon „tesztelhették magukat” a kiszemelt pálya-
területen, szemben azokkal a diákokkal, akik ennek 
hiányában illuzórikus pályaképet tartanak fenn, 
vagyis valójában nincsenek tisztában azzal, hogy 
mit választanak.

További információ: 
 www.mienkapalya.hu
 info@mienkapalya.hu 
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Pályaismeret  
gyermek hangon  
(150 vers és  
gyermek  rajz  
a szakmákról)

A „Pályára fel!” sorozatunk első két darabja elsősorban a pályavá-
lasztás előtt álló tanulók és a pedagógusok részére készült. Most 
megjelent egy, a 6–12 éveseknek és a pedagógusaiknak szóló ki-
advány is.

A szerkesztők alapelve, hogy a tanuló nem csupán leendő mun-
kavállaló, hanem a világgal és benne a foglalkozásokkal ismerkedő gyermek. A kiadvány egy 
pályaismereti verseskötet 150 mondókával és verssel, melyhez ugyanannyi gyermekrajz tar-
tozik. A kiadvány különlegessége, hogy közösségi összefogással készült. Két általános iskola 
tanulói a versek és mondókák megismerése után készítették az illusztrációkat, tehát már 
maga a fejlesztőmunka is pályaorientációs jellegű tevékenység volt. Példát adott arra, hogy a ta-
nuló nem tárgya, hanem alanya, azaz cselekvő részese a pályaorientációnak. Célunk még a pálya-
orientációs tevékenység korosztályi kiterjesztésén kívül a tanítók és tanárok bevonása a pályák 
megismertetésébe, a munka világának megjelenítése az oktató-nevelő munkában. A könyv fon-
tos jellemzője, hogy a pedagógusok pályaorientációs szakismeret nélkül is tudják használni. 
Minden pedagógus számára lehetőséget ad az adott tantárgy és a munka világa közötti kap-
csolat megjelenítésére, a pályák megismerésére. Az írás során figyelemmel voltunk a gyer-
meki lélek sajátosságaira, ennek megfelelően az érdeklődés felkeltésére.

A „Pályára fel!” sorozatunk első kötetében is jelentős szerepet biztosítottunk a játéknak, 
mint pályaorientációs eszköznek. Számos kategóriában mutattunk be pályaorientációs játé-
kokat. Ennek köszönhetően ebben a kötetben már nem kellett foglalkozni a játék-komolyság 
kérdéssel, de a kiadvány elkészítésénél alapvetőnek tekintettük, hogy „Minden erkölcsi tudat-
ban, amely elismeri az Igazságot és a Kegyelmet, örökre feloldódik a korábban megoldhatatlan 
játék-komolyság kérdés.” (JOHAN HUIZINGA)

A könyvet a Székesfehérvári Szakképzési Centrum minden helyi általános iskolának eljut-
tatja. Rövidesen elkészül az online változata is, módszertani ajánlásokkal együtt.

PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Székesfehérvári Szakképzési Centrum

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
Általános iskola 1–6. évfolyam

a műtőben hogyha fekszel, 

ne fájjon a fejed, 

a mi kezünk sose remeg, 

meggyógyul a beteg.
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Szól a pincér itt az étlap, 

bármit rendel gyorsan kész van. 

forrón hozom, ahogy kérték, 

a vendégünk nekünk érték.

További információ: 

  palyaorientacio. 

szfszc.hu
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Váci Szakképzési Centrum

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA: Általános iskola  
felső tagozatosai, 6-7-8. osztályos korosztály

Pályaorientáció az általános iskolákban  
– A Váci Szakképzési Centrum Iránytű programja

6+2 órás programunk klasszikus pályaorientációs elemeket tartalmaz, 
amelyet jellemzően kiscsoportban vagy akár 50 főnek műhelymunka 
formában kínálunk. Programunk többcélú:

  A gyerekek rendelkezzenek reális önismerettel képességeik és érdek-
lődésük vonatkozásában.

  Legyenek céljaik, terveik a felvételi folyamat megkezdése előtt.
 Szakképzésben arra törekszünk, hogy a hozzánk érkező fiatalok kellő és 

adekvát információk – önismeret, pályaismeret és munkaerőpiaci ismeret – bir-
tokában hozzák meg pályaválasztási döntésüket, így elérve egy olyan tanulási moti-

vációt, amelyre építhetünk és így kisebb valószínűséggel morzsolódnak le diákjaink.

Iránytű programunk a térségünkben megvalósuló összefogástól egyedülálló és sikeres. 
A több mint 40 környező általános iskola közül eddig 15 intézménnyel kötöttünk együttmű-
ködési megállapodást. Ezekből az iskolákból az elmúlt 2 tanév során 506 gyermek vett részt 
az iskoláikba kihelyezett programunkon. Mérési tervünk, a programban résztvevők figyelem-
mel kísérése – akik a tagintézményeinkbe nyertek felvételt –, tanulmányaik befejezéséig.

A zárófoglalkozásokra olyan szakmaképviselőket hívunk meg, akik olyan szakmákat képvi-
selnek, amelyek iránt érdeklődnek a gyerekek. Tagintézményeink gyakorlati oktatóitól, saját 
ismerősöktől és baráti körből kapjuk a felajánlásokat a vendégelőadásokra, valamint a térsé-
günk gazdasági szereplőivel alakítottunk ki olyan kapcsolatokat, hogy rendezvényeinken szí-
vesen közreműködnek. A zárófoglalkozások a centrum székhelyén, a VSZC Király Endre Tech-
nikum és Szakképző Iskolában kerülnek megrendezésre. A program végén minden résztvevő 
értékelő lapot tölt ki. A gyerekek tollából kapunk visszajelzést a program fejlesztésére, miköz-

ben a fókuszt az erősségeinken tartjuk.
Pályaorientációs szolgáltatásunkat évente kétszer, szeptember és február ele-
jén hirdetjük meg, azonba programunk elérhető egyéni 

tanácsadás keretében.

További információ: 
 http://www.vszc.hu/palyaorientacio/
 Facebook: Pályaorientáció 4.0
 E-mail: palyaorientacio@vszc.hu
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú  
Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK)

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
Általános iskola felső tagozat

Az egyszerű mindig nagyszerű

2020. március 16-tól a tavaszra szervezett pályaorientációs programjaink felfüggesztésre kerül-
tek. Egy olyan megoldáson dolgoztunk, amellyel plusz terhet egyik csoportra (gyerek, szülő, 
pedagógus) sem rakunk, gondolunk itt a különféle alkalmazások letöltésére, elsajátítására, re-
gisztrációkra. Pályaismeret bővítésére a Google adta űrlapokat használtuk fel. Úgy választottuk 
ki a szakmákat, hogy azok egy széles területet lefedjenek. 27 szakmáról készítettünk egyszerű 
és szórakoztató feladatlapot. Fontos volt, hogy a gyerekek számára egyszerű, könnyen érthető, 
elérhető és kezelhető felületről legyen szó. Tartalomban az összetettségre törekedtünk:

  Digitális tudás. Már a feladatlap elején egy link segítségével megismerkednek a Szakmák 
alapjegyzékével melyben egy csúszka segítségével látványosan lehet lapozni.

  Olvashatóság. Általánosságban elmondható, hogy hosszú, szöveges tartalmat nem szívesen 
olvas a „Z” generáció, ezért rövid, írott tájékoztatót (Szakmák alapjegyzéke) választottunk.

  Pályaismeret. Az űrlapban szereplő kérdések pályaismerethez szükséges alapinformáci-
ókra kérdeznek rá. A kérdések összeállításakor fontos szempont volt, hogy az adott szak-
mát a lehető legtöbb oldalról megvilágítsuk: bemeneti követelmények, munkaerőpiaci 
kereslet, a munkavégzés körülményei stb.

  Kapcsolódási pontok. Pályaorientációs módszertani szempontból az egyik legfontosabb 
követelmény a komplexitás. Ezért a feladatlapok tartalmaznak olyan kérdéseket is, ame-
lyek kapcsolódnak az adott szakmához, de érinti az általános iskola felső tagozatos tan-
anyagát, könnyen integrálhatóvá téve a friss ismeretket a már meglévő tudáscsomagjukba. 
Mindezek mellett figyelembe vettük a korosztályuk világát, érdeklődési körét, 
szókörnyezetét, mint pl. Star Wars, Marvell, DC, X-box, jumpscare, influen-
szer, youtuber.

  Vizualitás, aktivitás. Érdekes, figyelemfelkeltő képek használa-
tával lépünk be a gyerekek világába, s ezáltal vezetjük rá őket 
a gondolkodásra. A rajzok nem egyszerű illusztrációk, ha-
nem további feladatok, játékok kiinduló eszközei is.

További információ: 
A feladatlapok elérhetősége: 

  http://www.pmkik.hu/reszletezo/-/asset_publisher
/8y2X8PPxQbGt/document/id/21162721

 facebook: Pályaorientáció – PMKIK 
 https://szakmavilag.hu/kerdoivek 
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
NI Hungary Software  
és Hardware Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA: Az óvodától a felsőoktatásig 
– diákok, pedagógusok, szülők, akik érdeklődnek  
a műszaki és természettudományos pályák iránt.

Pályaorientáció  
nagyvállalati szemmel

A programjaink célja a tehetséggondozás, a hosszútávú szakember utánpótlás biztosítása úgy, 
hogy közben folyamatosan népszerűsítjük a műszaki pályát és hozzájárulunk az oktatás fej-
lesztéséhez. Bízunk benne, hogy pályázatunkkal, a pályaorientációval foglalkozó szakembe-
rek számára is jó gyakorlatokkal szolgálhatunk.

NI Mentor program
Az NI Hungary Kft. 2009-ben indította útjára a programot, amelynek célja, hogy az óvodás 
korcsoporttól kezdve egészen a középiskolás diákokig, játékos módon megszerettessük a 
STEM tárgyakat, a természettudományokat, a programozás alapjait, a mérnöki gondolkodás-
módot. A LEGO® Education és az NI oktatási célra kifejlesztett eszközeivel a tanulók életko-
ruknak megfelelő feladatokon keresztül, valódi mérnöki munkát végeznek miközben „csak” 
játszanak NI Mentoraink segítségével. A 2018/2019-es tanévben például 135 intézményben 
30 fő NI Mentor segítségével közel 6000 diákot értünk el.

Go Education program
Az általános iskolák és a gimnáziumok pályaválasztás előtt álló diákjait várjuk gyárlátogatásra 
a vállalatunkhoz évente 2 alkalommal. Célunk, hogy a fiatalok megismerjék tevékenységün-
ket, pontosabb képet kapjanak arról, hogy technikusként vagy mérnökként tovább tanulva 
a jövőben milyen értékteremtő dolgok részesei lehetnek. Gyárlátogatást után ki is próbálhat-
ják demonstrációs eszközeinket.

NI Hungary Kft. – Go Education program 1., 2.
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“NI Electronic Panels” program  
– Elektronikai oktatási panelek fejlesztése 
és kivitelezése
Célunk a szakember-utánpótlás biztosításának segítése, 
valamint az elektronikai gyakorlati oktatás modernizá-
lása, a képzés minőségének, eredményességének javí-
tása. A projekt keretében fejlesztett panelek által meg-
ismerhetik a diákok az iskolai tanműhelyekben az ipar 
egyes gyakorlati tudást igénylő elvárásait. A QR-kódos 
megoldással 7 féle feladatot tudnak megoldani a gye-
rekek.

Debrecen Business Service Centers (BSC) 
Kerekasztal
Az NI Hungary Kft. alapító tagja a Debrecen BSC Kerek-
asztalnak, mely jelenleg 9 cég együttműködése. Ez a 
csoportosulás, törekedve a nyelvtanulás, a szektor számá-
ra fontos kompetenciák és ismeretek népszerűsítésére, 
valamint az üzleti szolgáltató szektorba vezető tanulási-, 
illetve karrier-útvonalak kijelölése, és – ahol szükséges – 
kidolgozása és ezek ismertségének növelése. Célcso-
portjai között említhetők: aközépiskolás diákok és taná-
rok, az egyetemi hallgatók és oktatók, valamint a diákok 
és hallgatók szülei.

További információ: palyazat@ni.com
 https://www.ni.com/en-in.html
 https://www.facebook.com/nihdeb/
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Konnekt Egyesület

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
középiskolás diákokok és szüleik

Konnekt LIVE  
– Az ország legszemélyesebb 
pályaorientációs fesztiválja

A Konnekt LIVE fesztivál célcsoportja mind-
azon középiskolás diák 9-től 12. osztályig, 
akinek kérdése van a pályaorientációval 
kapcsolatban, szeretne mélyrehatóbban 

megismerkedni egy-egy szakmával, pályával, vagy esetleg csak most kezd el a témával fog-
lalkozni. Ezen kívül szüleiknek is támogatást nyújtunk külön workshop segítségével, valamint 
az idei évben a pályát váltók felé is nyitottunk. Országosan 100 középiskolából regisztráltak 
hozzánk és több mint 350 résztvevő volt jelen, online pedig több mint 33.000 fiatalt értünk el.

Léteznek pályaorientációs események. Léteznek szakmabemutató események és trénin-
gek is, de kevés olyan platform van, ahol őszinte kérdések feltételére és személyes történetek 
megismerésére is van lehetőség. Így álmodtuk meg a Konnekt LIVE pályaorientációs feszti-
vált, ami egyedi formátumának és komplexitásának köszönhetően a legszemélyesebb pálya-
orientációs fesztivál.

Az esemény 3 különböző, párhuzamos szálon fut. A szakmakavalkád formátuma, hogy 1-1 
szakmabeli, kis asztaltársaságok keretében fogadja az érdeklődő diákokat. Itt tematikusan 
több, mint 50 szakmával találkozhatnak a fiatalok. Az előadóteremben rövid, TED-szerű előa-
dásokat és panelbeszélgetéseket hallhatnak a diákok őket érintő kérdésekről. Külföldi tovább-
tanulás, multi környezet vagy vállalkozói lét, fizetések, lehetőségek, ismert emberek pálya-
döntései – pár példa a tematikából. A workshop teremben folyamatosan pályaorientációs 
tevékenységek zajlanak, párhuzamosan a diákoknak és szüleiknek egyaránt.



További információ: Konnekt LIVE 2019 

 Én és a cégem – a multi, a kiscég és a freelancer

  „Ebből sosem fogsz megélni kisfiam”  

– művészlelkek a pályán

 Kemény pálya – egy olimpiai bajnok edző útkeresései

 Egyetem? Ne most! – Renitensek a pályán

 Hogy fogunk dolgozni mi? A munka világa 2030-ban

  A leendő főnököd szemével az Instád  

– így maxold ki a közösségi média profiled
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Az egész eseményt támogatva minden résztvevő egy pályaorientációs útlevelet kap, 
amely önismereti kérdéseket, szakmaleírásokat, személyes történeteket és interaktív felada-
tokat tartalmaz.

A Konnekt LIVE rendezvény magját az önkéntes szakmát képviselők adják, akik szabadidejü-
ket áldozva segítenek a rendezvény megvalósításában, több mint 8 órán át mesélve saját tör-
ténetükről. A fiatal kutatóktól kezdve, a sikeres cégvezetőkön át, a pályaváltáson átesett mér-
nök, aki ma már TV-s műsorvezető – sokan megfordultak már a Konnekt LIVE-on. Az eseményt 
megelőzően felkészítésben részesülnek arról, milyen kérdésekkel szembesülhetnek. Ezen felül 
közel 50 önkéntes rendezvényszervező az esemény sikeres lebonyolításában segít.

Azt gondoljuk, hogy ez a forma példa lehet más pályaorientációs rendezvények számára. 
Tapasztalatunk és módszertanunk alkalmas arra, hogy az iskolák saját maguk számára, ebből 
a formátumból inspirálódva szervezzék meg a Pályaorientációs napjukat. A Konnekt LIVE 
előtt pedig nagy lehetőségek állnak növekedésre, országos népszerűségre.



További pályázatok
A Euroguidance Pályatanácsadói Díj 2020 felhívásra összesen 33 pályázat érke-
zett, amellyel Magyarország a Euroguidance Pályatanácsadói Díjat meghirdető 
országok közül az első helyen áll. A Díj iránti érdeklődés, valamint a pályázók visz-
szajelzései azt mutatják, hogy a Euroguidance Pályatanácsadói Díj és a hozzá 
kapcsolódó záró rendezvény egy hiánypótló kezdeményezés, amely jó lehetősé-
get biztosít a magyarországi és a külföldi szakemberek közötti tapasztalatok és jó 
gyakorlatok megosztására, valamint új inspirációt biztosít a pályaorientációs 
szakmai munkához. 
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Szolnoki Szakképzési Centrum

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
Általános iskolás tanulók 

Online Centrum Kavalkád

A Szolnoki Szakképzési Centrum min-
dig is nagy hangsúlyt fektetett a pálya-
választás megkönnyítésére, a pályára 
irányításra, a pályaorientációra. A szak-
képzés iránt egyre növekvő érdeklő-
désre való tekintettel évek óta sikerrel 
rendezzük meg Szolnok és térségé-
nek általános iskoláiban a Centrum Kavalkádot. A több órás, igen nagy népszerűségnek örvendő 
rendezvényen az általános iskolás diákok testközelből is megismerkedhetnek az általunk oktatott 
szakmákkal, mindent kipróbálhatnak, mindent kézbe foghatnak. Érdekes és látványos kísérletek 
és előadások részesei lehetnek, melyek során egyetlen cél vezérel bennünket: megszerettetni 
a diákokkal a különböző szakmákat, bemutatni a szakképzés nyújtotta különböző lehetőségeket.

A világméretű koronavírus-járvány, ahogy a tanítást és az oktatást az iskolák falai között 
lehetetlenné tette, úgy a pályaorientációs rendezvényeket sem lehetett megtartani. A tan-
termen kívüli digitális oktatás tapasztalatait is felhasználva, emellett figyelembe véve, hogy a 
diákok szívesen töltik idejüket az online térben, több heti fejlesztő munka eredményeként 
elkészült a Szolnoki Szakképzési Centrum online pályaorientációs weboldala, amely az alábbi 
elérhetőségen érhető el: www.centrumkavalkad.hu.

Honlapunkon a virtuális térbe belépve ismerkedhetnek meg a diákok a szakmák világával, 
ágazatokra lebontva keltjük fel a figyelmüket. Játékos feladatokon, videós anyagokon, érde-
kes kísérleteken keresztül mutatjuk meg, hogy egy-egy szakma miként kapcsolódik a hétköz-
napi élethez, és ez milyen izgalmas tud lenni. Érdekes tananyagainkat és foglalkoztatóinkat 
ágazatokra bontva, korosztályonként rendszerezve találják meg a tanulók. A Szolnoki Tanke-
rületi Központtal együttműködve, a helyi sajtót bevonva népszerűsítjük az általános iskolások 
körében a www.centrumkavalkad.hu honlapot. Top 10 leglátogatottabb oldalunk:

  Turizmus és vendéglátás   Informatika és távközlés
  Pályaorientáció   Egészségügy
  Merre tovább   Mezőgazdaság és erdészet
  Építőipar   Gazdálkodás és menedzsment
  Gépészet   Specializált gép- és járműgyártás

További információ:  www.centrumkavalkad.hu
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Palástiné Kozma Katalin

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
7-8.osztályosok

KI NEVET A PÁLYÁN?  
–digitális társasjáték  
a pályaorientációban

A játék ötletének alapjait a mindennapos 
tapasztalatok adták: több diákomtól ér-
kezett az a kívánság, hogy találkozásaink 
alkalmával több olyan játékot játszunk, 

ahol együtt tudunk közös élményeket megélni. A másik fontos tapasztalat, hogy az iskolás 
gyerekek fő tevékenysége a játék, természetes életforma. Meg kell teremteni számukra a játék-
alkalmakat. Mindezen gondolatok és elvárások szintéziseként született meg a Ki nevet a pá-
lyán? online társasjáték, mely a játék kezdőlapja.

A klasszikus és ismert játék átdolgozása, újragondolása. A játékot 4 fő játszhatja, akik a bá-
buk kiválasztása után (számítógép, telefon, controller vagy snowbord) kezdhetik el a játékok. 
A digitális dobókockán mutatott értéknek megfelelő lépés után bizonyos mezőkön kérdések 
találhatók, melyek az önismerethez, szakmákhoz, iskolatípusokhoz kapcsolódnak. A kihúzott 
kártyák között vannak visszatartók is: Feladtad, csüggedtté váltál, pihenj egy kicsit!; Valakit 
akadályoztál, lépj vissza két mezőt!, vagy előre vivő: Segítettél, lépj előre két mezőt! A pálya 
teljesítéséhez és a győzelemhez a kérdések sikeres megválaszolása és szerencse segítségével 
jut el a résztvevő diák.

Segítettél,  lépj előre  két mezőt!

To
vábbi információ:  https://view.genial.ly/5ec7ab259330ad0d7cd6bcf8/game-ki-nevet-a-palyan

A pálya
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Pályázó: Konnekt Egyesület

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
középiskolások és fiatal felnőttek 

Konnekt Intergenerációs 
Mentorprogram

A mentorprogramba való jelentke-
zés során nyílt felhívás keretében ke-
resünk mind mentorokat, mind ér-
deklődő diákokat. A mentorok 25–35 
éves fiatal felnőttek, akik motiváltak 
abban, hogy segítsenek egy diákot. 
A diákok pedig 10–12-es középiskolások. Mind a kettő csoport egy részletes felvételi online 
formot tölt ki és egy személyes interjún vesz részt a kiválasztás során.

A Konnekt Mentorprogram ötödik szériája 2020 júniusban zárult le. Óriási sikernek éljük 
meg, hogy 5 év alatt sikerült több, mint 220 mentorunknak és résztvevő diákunknak átadni 
azt a víziót, ami a programot életre keltette.

Mégpedig azt, hogy felelősek vagyunk az utánunk jövő generációért és bárki képes tenni 
azért, hogy a környezetében változást érjen el. Diákjaink jobban megismerték önmagukat és 
az egyes szakterületeket csupán azáltal, hogy a mentoruk mesélt róla vagy hogy a találkozó-
kon nekik kellett kérdezniük, érdeklődniük, vagy hogy az egyetemi látogatásokon saját bőrü-
kön tapasztalták meg, milyen az intézmény légköre.

Az eddigi mentorprogramok során szemeszterenként 20-25 képzést tartottunk középisko-
lások számára önismeret, célkitűzés, siker/kudarc, asszertivitás, konfliktuskezelés, stresszkeze-
lés és egyéb témákról.

Emellett a programban résztvevő diákok 2-3 hetente találkoznak mentoraikkal, amikor a 
Konnekt Mentorprogram módszertanára alapozva önismereti beszélgetéseket folytatnak, 
intézményeket és szakmákat ismernek meg jobban. A mentorprogram alapos kiválasztással 
kezdődik, mind a mentorok, mind a diákok motivációs interjún vesznek részt. Ezután kiemelt 
figyelmet fordítunk a megfelelő párosok kialakítására, személyes érdeklődés, személyiségje-
gyek, jövőbeli tervek és más szempontok alapján. A program egy kétnapos nyitó konferenci-
ával indul, aminek részei a mentorok felkészítése, a közösségépítés és a szakmai tudását-
adás. A diák és mentor párosokat 10-10 fős csapatokra osztjuk, amik a tapasztalati 
tanulás színtereként szolgálnak. Ezek a csapatok minden hónapban ta-
lálkoznak és képzést kapnak önismeret, célkitűzés, siker/kudarc, 
asszertivitás, konfliktuskezelés, stresszkezelés és egyéb 
témákról. 

További információ:
 Youtube: Miről szól  

a Konnekt Mentor- 
program?  
és a Konnekt 
Mentorprogram 
diákszemmel Konnekt Mentorprogram
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
Pályaválasztás előtt álló általános iskola  
7. és 8. osztályos tanulói

Az ápolás művészete  
– avagy az egészségügyi 
szakmák népszerűsítése

Napjaink aktuális gazdasági-társadalmi 
problémája a szakképzett munkaerő hiá-
nya, amely az egészségügyet kiemelten 

érinti. Az ágazatot az infrastrukturális és finanszírozási problémák mellett a munkaerőhiány is 
olyan mértékben sújtja, hogy az már az általános működést is veszélyezteti.

A projekttel a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Gróf Esterházy Kórház 
elkötelezett célja az, hogy a szakképzési és pályaorientációs tevékenységei révén visszaállítsa 
az egészségügyi hivatás presztízsét, népszerűsítse a különféle szakmákat a diákok körében, 
és ezzel olyan társadalmi felelősségvállalást tanúsítson, amely a szakmai utánpótlásnak kö-
szönhető zavartalan egészségügyi ellátással mindannyiunk életére, egészségére pozitív ha-
tással van.

A pályaorientációs program további célja az egészségügyi pályák megismertetése a pálya-
választás előtt álló diákokkal, az érdeklődésük felkeltése az egyes szakterületek iránt, és ezzel 
a zavartalan egészségügyi ellátás elősegítése.

A rendezvény során a kórház ápolói, kollégái a tanulóknak egy előadás keretében bemu-
tatják a választható egészségügyi pályákat, a különböző képzési formákat és az ösztöndíj-
rendszert. A tájékoztatást követően a diákok több szakterületen (anatómia, diabetika, ápolás, 
gyógytorna) gyakorlatban is kipróbálhatják magukat. A tanulóknak lehetőségük van köze-
lebbről megismerkedni az orvosi, valamint műtő eszközökkel, gyakorolhatják az újraélesztést, 
vagy tanulhatnak az egészséges életmódról is.

Az első rendezvény 2019. áprilisában került megrendezésre, melyet még számos alkalom 
követett. A programon ez idáig körülbelül 300 pályaválasztás előtt álló tanuló vett részt. A pá-
lyaorientációs napok a megyei általános iskolák körében nagy népszerűségnek örvendenek, 
így a jövőt tekintve továbbra is megtalálható lesz a kamara a pályaválasztási programpalettáján.

További információ: 
 www.veszpremikamara.hu
 www.facebook.com/PályaválasztásVeszprém

Pályaorientációs nap  
a Gróf Esterházy Kórházban,  
„mandula műtéthez”  
készülődve
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Heiter Kitti

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
A köznevelés minden korosztálya 

Pályaismereti  
franciakártya.  
Játékos ismeretszerzés  
a pályák világáról

Célunk a pályaorientációs tevékeny-
ség kiterjesztése olyan eszközzel, ami 
nem igényel szakértelmet, nincs kötött időigénye, ugyanakkor 
kötetlenül és játékosan irányítja a figyelmet szakmákra.

A kártyajáték alapja a közismert francia kártya. A két kártyacso-
magon a „Tájékoztató füzet az alapszakmákról” kiadvány tartalma 
jelenik meg szöveghűen. A 24 ágazat négy „színre” és 52 kártyára 
van elosztva. Általában két kártya egy ágazat. A képesítések szá-
mától függően van eltérés. Egy kártyára változó számú, átlag 2-3 
szakma kerül. A képzési szinteket a szöveg színe különbözteti 
meg. 

Az eszköz fontos jellemzője, hogy a pedagógusok, szülők, baráti 
társaságok pályaorientációs szakismeret nélkül is tudják használni. 
Elsősorban az érdeklődés felkeltésére alkalmas, felhívja a figyelmet 
olyan szakmákra, amiről a tanuló vagy szülő még nem hallott.  Min-
den játékot játszhatunk vele, amit a francia kártyával lehet. Tehát 
az ismeretközlés játékká válik. Játszhatunk aukciót, a bridzs- és whist 
játékcsalád változatait, calypsot, kanasztát, kaszinót, makaót, pikk 
dámát, fekete macskát, a póker tucatnyi műfaját, rikikit, kopogós- 
és rablórömit. Ha csak játszanak vele az is, „fertőz” és érdeklődést 
kelt. Vagyis csak kártyázni kell, és a játék további pályaorientációs 
aktivitásra ösztönöz. 

Célcsoportnak tekintjük a köznevelés minden korosztályát, de 
családi játéknak is alkalmas az eszköz. A kártya igénye eredetileg 
nyári tábori foglalkoztató eszközként merült fel, de kialakítása és 
kipróbálása során bebizonyosodott, hogy korosztálytól és élet-
helyzettől függetlenül alkalmas az érdeklődés előzetes felkeltésé-
re. A vírushelyzet miatt a követés csak informális, de a visszajelzé-
sek nagyon kedvezőek.

További információ:  
 kitti.heiter@gmail.com
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Piarista Szakképző Központ

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
középiskolás diákok

Személyközpontú  
támogatás rendszerszerű 
működtetése a szakképzés  
Orientációs szakaszában

A piarista intézmény identitásának része 
a kísérés, az orientáció szakaszában fon-
tos a személyközpontú támogatás rend-
szerszerű működtetése, mely az adapti-

vitáshoz kötötten több elem egymásra épülő alkalmazásával valósítható meg:

   A segítőpár-rendszer: a csoportba járó minden fiatallal a tanár-team egy tagja segítő kapcsola-
tot alakít és tart fenn. Minden diáknak van egy segítő párja, akiben a teamtagok közül a leg-
inkább megbízik, akivel a legjobban tud együttműködni, akivel meg tudja osztani gondjait.

  Egyéni kísérés: a segítő és diákpárja heti rendszerességű beszélgetése, mely tartalmazza: 
a diák heti munkájának értékelését, a vele történt iskolai események (bármilyen jellegű) 
megbeszélését, a következő heti feladataiknak kidolgozását, és amennyiben erre a diák-
nak igénye van egyéb, iskolán kívüli élet megbeszélését.

  Az egyéni fejlődési terv: kiemelten reflektál a következő tanulási időszak elérendő tanulási 
eredményére, valamint a terv részeként az egyéni tanulási utak kialakítására, a pályaorien-
tációra, a menedzselésére, az egyéni tanulási szerződések megkötésére.

  Életpálya-építés: a diákok heti órarendjébe épül be egy olyan foglalkozás, melynek fókuszá-
ban egyrészt a diákok önismerete, szociális kompetenciáinak fejlesztése áll tréning jellegű 
feladatokkal, másrészt pedig egy-egy szakmacsoporttal való ismerkedés történik meg.

  Job shadowing (munkahelyi megfigyelés): lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók valós 
munkakörnyezetben szerezhessenek tapasztalatokat különféle pályaterületről, foglalko-
zásról úgy, hogy az adott szakembert „árnyékként követve” megismerik a legfontosabb 
tevékenységeket, eszközöket, munkamódokat, munkakörnyezetet, a munkavégzéshez 
kapcsolódó alapvető szabályokat és további jellemzőket. A munkahelyi megfigyelés alatt 
a tanulók nem kapcsolódnak be a munkavégzésbe, előre megbeszélt, felosztott megfi-
gyelési szempontok alapján „elemzik a munkakört”.

További információ:  god@god.piarista.hu  https://god.piarista.hu/orientacio/

Munkahelyi megfigyeléseken (job shadowing) az orientációs diákok
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Hamvas Béla Gimnázium, Oroszlány

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
7–12. évfolyam

Komplex pályaorientációs 
jó gyakorlat  
a beiskolázástól  
a pályakövetésig

Gimnáziumunkban a pályaorientáció 
egy egész éves komplex programsoro-
zat. Iskolánk hagyományainak megfe-
lelő tudatos következetes munka, a folyamatos pályaorientáció a beiskolázástól a pályakövetésig 
tart. Egyszerre nyújt szolgáltatást az általános iskolásoknak, a gimnazistáknak és a felsőokta-
tási intézményeknek.

A komplex programsorozat folyamata: beiskolázástól a pályakövetésig
Ez a folyamat beiskolázással indul az általános iskolák 7. és 8. évfolyamainak számára. Nyílt 
napokat szervezünk a tanév során decemberben és januárban. Előzetes tájékoztatást kapnak 
az iskoláról a diákok: leendő osztályfőnökök elmennek osztályfőnöki órákra, illetve pályavá-
lasztási tájékoztatókra, itt szóróanyagokat osztanak. A nyílt napokon a diákok tanítási órákat 
látogatnak, ahol a kollégák bemutatják színes módszertani eszköztárukat. Minden évben sa-
ját standdal részt veszünk a megyei pályaválasztási kiállításon. Itt bemutatkozunk rövid mű-
sorral, stúdióbeszélgetéssel, személyes beszélgetésekkel, szóróanyagokkal az érdeklődők-
nek. Az iskolánkról szóló bemutatkozó kisfilmünk díjnyertes lett. Felvételt nyert tanulóinkkal 
az évet gólyatáborral indítjuk. A 3 nap folyamán változatos programokon keresztül ismerked-
nek meg az osztályfőnökök és a diákok egymássaI.

Pedagógusaink részt vesznek továbbképzéseken ebben a témában. Tantestületünk nagy 
része elvégzett egy tanfolyamot 2015-ben ehhez kapcsolódóan, így pályaorientációs 
konzulensek és Nemzeti Pályaorientációs Por-
tál felhasználók lettünk.

A gimnáziumi oktatás célja 
a kétszintű érettségire és a to-
vábbtanulásra, illetve a mun-
kába állásra való felkészítés. Az 
alapműveltség megszerzése 
mellett fontos a nyelvismeret 
és az emelt szintű tárgyak okta-
tása is, hiszen a felsőfokú tanul-
mányokhoz ezek már feltételek.

9–10. évfolyam
Tanulóink az angol, német és spa-
nyol nyelvet tanulják. Cél a nyelv-
vizsga megszerzése, illetve felké-
szülés idegen nyelvből a kétszintű 
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érettségire. A 10. évfolyam során már segít bennünket a Pályaválasztási Tanácsadó. Tesztek alap-
ján a 10. évfolyam végén választhatnak a diákok emelet szintű tantárgyakat a továbbtanulás-
nak megfelelően. A magyar nyelv tantárgy keretén belül a hivatalos szövegek témakörnél 
megtanítjuk a gyerekeket önéletrajzot, kérvényt és motivációs levelet írni. Ezek segítik a tanu-
lókat a továbbtanulásnál és a munkába állásnál is.

11–12. évfolyam:
A diákok tudatosan készülnek a továbbtanulásra a választott idegen nyelvekkel és emelt szin-
tekkel. A pályaorientáció a felsőoktatásra készíti fel őket.

Események, ahol az információkat szerezhetnek a diákok: Az osztályfőnöki órák, pályaori-
entációs projektnapok, iskolai felvételi tájékoztató, Educatio kiállítás, egyetemek nyílt napjai, 
iskolánkban egyetemek tájékoztatói, Edutus Egyetem állásbörze, Oroszlányi ipari park üze-
meiben gyárlátogatás.

Iskolánkban hatékonyan működik osztályfőnöki-munkaközösség, így jól összehangolt munka 
folyik a nevelés és oktatás területén. Itt most a pályaorientációs feladatokat emelném ki: Szo-
ciometria, önismereti feladatok: hiszen magunk és a közösség megismerése elengedhetetlen 
a későbbi választásaink során. Az osztályfőnöki órák tematikájában szerepelnek a továbbtanu-
láshoz és a munka világához kapcsolódó kérdéskörök is, amelyek feldolgozhatók beszélgetések-
kel, önismereti játékokkal, kisfilmekkel, valamint meghívott előadók által is. Jó a kapcsolatunk 
az iskolapszichológussal, a pályaválasztási tanácsadóval, iskolaorvossal, védőnővel, szociális 
szolgálattal, városi szervezetekkel. A tervezett és tudatos, komplex folyamat egyszerre segíti 
a leendő gimnazistákat és a tanulóinkat minden évfolyamon.

A 9–12. osztályosokat már az első évtől kezdve készítjük a tudatos pályaválasztásra: gólya-
tábori eseményen, továbbá pályaorientációs napokon, programokon, előadásokon vesznek 
részt. A tanórák keretein belül, nyelvi képzéseken, osztályfőnöki órákon, emelt szintű képzé-
seken is részt vehetnek. A pályaválasztási tanácsadó segítségével részesei lehetnek a diákok 
az Educatio Kiállításnak, egyetemek tájékoztatóinak, valamint nyílt napjainak, és az Edutus 
Egyetemmel való jó kapcsolat révén különböző állásbörzékre is ellátogathatnak. A helyi és 
megyei ipari parkokban tett gyárlátogatásokon keresztül is információkat szerezhetnek a kü-
lönböző szakmákkal kapcsolatosan. Így eleget teszünk annak a követelménynek, hogy a fel-
sőoktatásba lépésen kívül a munka világába való belépés vonatkozásában is segítjük tanu-
lóinkat.

Volt diákjaink szívesen járnak vissza pályaorientációs programjainkra, így megvalósulhat 
a pályakövetés is.

További információ:
 http://kozepiskola.oroszlany.hu/
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
VMSZC Kereskedelmi  
és Vendéglátó Technikum és Kollégium

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
az általános iskola 5–8. osztályos tanulói

„Tiéd a pálya!” Játékos 
felfedező túra  
a Kereskedelmi iskolában

Az általános iskolák pályaorientációs 
napjának szervezésére kínálunk prog-
ramot iskolánkban. A 6–8 állomásos is-
kolabemutató lehetőséget ad 2–3 órá-
ban bemutatni iskolánk képzési kínálatát, valamint belekóstolhatnak 
a gyakorlati képzésébe a résztvevők. Célunk, hogy személyes tapasz-
talatot szerezzenek a kéttanítási nyelvű és hagyományos osztályaink-
ról az érdeklődők.

Intézménybemutató és rövid balesetvédelmi előadást után 8–10 
fős csoportokat alakítunk ki. Minden csapathoz 2 fő közösségi szol-
gálatot végző diák csatlakozik kísérőként. Az állomásokon 
a csapatok 10–15 percet töltenek maximum. A játé-
kos bemutatók és feladatok mindig az érkező 
korosztályhoz illeszkednek, így természete-
sen az 5. osztályos diákoknak nem ugyan 
azokat a feladatokat adjuk, mint a 8. osz-
tályosoknak. A nyelvi szintekre is termé-
szetesen odafigyelünk, ha szükséges a 
feladatok magyarul is rendelkezésre 
állnak.

Az állomások:

  Kereskedelem: Vonalkódfejtés, pénztárgéphasználati feladatok.

  Kereskedelem kéttanítási nyelvű angol: memóriajáték, logókvíz, keresztrejt-
vény.

  Turisztika kéttanítási nyelvű német: Hungarikumok, Nemzeti Parkok – illesz-
kedve a korosztály földrajz és természetismeret tantárgyi tananyagban tanultak-
hoz.

  Vendéglátás: belső iskolai gyakorlaton lévő diákjainkat figyelhetik meg a diákok:
Szakács: A munkafolyamatok és a gyakorlat menetéről szakoktatónk mesél a 

diákoknak. Igyekszünk kóstolóval kedveskedni a diákoknak.



Pincér: A terítés szabályait, szalvétahajtogatást mutatjuk 
be a kisebb diákoknak, akik ki is próbálhatják magukat. 
Nagyobb diákoknak lehetőségük van a koktélkeve-
rést, a tatár beef steak keverést megfigyelni, hiszen 
ez különleges része a felszolgáló szakmának.
Cukrász: A munkahelyi és balesetvédelmi szabá-
lyok betartása mellett amennyiben a gyakorlaton 

lévő csoport pont egy olyan munkafolyamathoz 
érkezik, mely balesettel járhat (pl. forró tepsi) megfi-

gyelnek csak a diákok. Amennyiben díszítés munkafo-
lyamatát látják, úgy marcipánfigura formázásban segí-

teni is tudnak.

Az állomások után a diákokat visszavárjuk a klubterembe egy 
beszélgetésre. Az itt elhangzottakat minden alkalom-

mal elraktározzuk, hogy adott korosztály számára kialakított bemuta-
tóinkat még inkább az adott korosztályra szabhassuk.

További információ: 
 http://keri-szhely.sulinet.hu/
  http://keri-szhely.sulinet.hu/wordpress_ 

palyaorientacio/

Kódfejtés és logokvíz Az általános iskolák pályaorientációs napján
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
általános iskolai tanulók és szüleik

Pályaorientációs  
tevékenység  
az Erdőteleki  
Mikszáth Kálmán  
Általános Iskolában

Erdőtelek község Heves megyében fekszik. Teljes népessége 3308 fő a 2019-es adatok alapján. 
Jelentős munkanélküliséggel sújtott település. A lakosság több mint 60%-a nem rendelkezik 
középfokú végzettséggel. A település egyetlen általános iskolájában 8 évfolyamon folyik az ok-
tatás. Diákjaink 44–76%-a halmozottan hátrányos helyzetű (az elmúlt 5 tanév adatai alapján). 
Valamennyi pedagógusunk részt vesz az intézmény pályaorientációs tevékenységében. Nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink életkoruknak megfelelően, fokozatosan, egyre növekvő 
időtartamban ismerkedjenek meg önmagukkal, a szakmákkal, a munkaerőpiaci igényekkel.

Tanulóink pályaorientációs témanapunkon játékos formában bővíthetik ismereteiket a szak-
mákkal kapcsolatban, melynek keretében meghívott előadók gondoskodnak az önismeret 
fejlesztéséről, a középiskolák ismertetéséről. Szívesen látjuk volt diákjainkat, a helyi vállalkozó-
kat, hogy saját életútjuk bemutatásával motiválják a gyerekeket. Kérdőívvel mérjük fel, hogy 
milyen programok iránt érdeklődnének tanulóink.

Kihasználjuk az ingyenes pályaorientációs lehetőségeket: Szakmák és Kutatók éjszakája, 
pályaválasztási kiállítás stb. Igyekszünk bevonni a szülőket is a programokba. A végzős tanu-
lók gondviselőinek szülői fórumot tartunk. Jó kapcsolatot ápolunk a Pedagógiai Szakszolgá-
lat és az Iparkamara munkatársaival. Csoportos foglalkozásokra és egyéni tanácsadásra is le-
hetőséget biztosítunk iskolánkban. 2018 januárjától az EFOP-3.2.5-17-2017-00043 kódszámú, 
„Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése az Egri Tankerületi 
Központ intézményeiben” elnevezésű pályázatnak köszönhetően szakkörökkel és rendhagyó 
pályaorientációs órákkal bővült kínálatunk.

Végzős tanulóinkat heti 1 órában pályaorientációs szakkörön támogatjuk a megszerzett 
információk rendszerezésében. Önismereti kérdőíveket töltünk ki, hasznos honlapokat tekin-
tünk át, együtt készülünk a felvételikre. Valamennyi programunknál alapvető-
nek tartjuk a megfelelő előkészítést és a visszacsatolást. Továbbtanulási 
statisztikánk bizonyítja, hogy módszerünk hatékony. Az elmúlt 4 tan-
évben valamennyi végzősünk felvételt nyert egy középiskolába, 
többségük az 1. helyen megjelölt szakra jutott be.

További információ: 
 https://www.facebook.com/erdotelekiskola/
 e-mail: erdotisk@gmail.com
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Kozák Jánosné, Zsuzsa, KamaszMentor

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA: elsősorban 5–8. osztályos 
fiatalok és szüleik, de a metódus alkalmas középisko-
lások pályaválasztási döntéseinek támogatására is

KamaszMentor – ismeret-
terjesztő, pályaorientációs 
foglalkozások tovább -
tanulás előtt álló �ataloknak  
(5+1 alkalom)

A KamaszMentor elnevezésű, 5 alkalomból álló pályaorientációs foglalkozás célja, hogy felké-
szítse a fiatalt a pályaválasztási döntések meghozatalára. A bizalmi légkör megteremtése ér-
dekében elbeszélgetek a fiatallal a céljairól, elképzeléseiről, igyekszem megismerni az ő külön 
„világegyetemét”. Az ön-, és pályaismeret fejlesztése mellett az oktatási rendszerrel és mun-
kaerőpiaccal kapcsolatos ismeretekre is hangsúlyt fektetek. Célom, hogy a mentorált fiatal 
önbizalmát megerősítsem, és kapjon egy jól használható eszköztárat karriercéljai megvalósí-
tásához. Ennek érdekében aktivitásra épülő, kreativitást mozgósító gyakorlatokat használok. 
Fontosnak tartom a realitás-orientációt. Az információs technológiák szerves részét képezik a 
közös munkának, így az önálló információgyűjtésre és -rendszerezésre is felkészítem a hozzám 
fordulókat.

  A foglalkozások során használt módszerek: beszélgetés, ismeretátadás, gyűjtés, rangsoro-
lás, videóelemzés, szituációs gyakorlatok.

  Eszközök: önismereti kérdőívek, írólap, nagy alakú csomagolópapír, toll, színes filctollak, 
laptop/internet hozzáférés

  Technikák: MindMap, szófelhő, rajzolás/kollázstechnika.

  Időkeret: 1 óra/alkalom

A tanácsadásból ismert „Saját hozam” módszerét alkalmazom a foglalkozások – és a teljes 
folyamat – végén. Kellő időt hagyok arra, hogy a fiatal kifejezze, hogyan élte meg a közös 
munkát, „mit visz haza”. A foglalkozások során létrejövő pályaválasztási portfólió kézzel fog-
ható eredménye a teljes folyamatnak, és ellenőrizhetővé teszi az ismeretek elsajátítását. Az 
utolsó alkalom egy szülői konzultáció, amelyen megbeszéljük, milyen az érdeklődési kör, mi-
lyen képességek, értékek jellemzik a fiatalt, és milyen továbbtanulási irányt javaslok. Mindezt 
írásos összefoglaló formájában is rendelkezésre bocsátom. Az utánkövetést elektronikus 
úton végzem. Tapasztalataimat név nélkül, az azonosítást lehetővé tevő elemeket elhagyva, 
esetleírásokban teszem közzé szakmai blogomon.

További információ:
  www.kamaszmentor.hu, blog: www.kamaszmen-

tor.blog.hu
  Facebook: Kamaszmentor oldal Szülői támogató 

csoportja (https://www.facebook.com/groups/
KamaszMentor)

 E-mail: info@kamaszmentor.hu
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Pályaorientációs  
tartalmú honlapok  
vizsgálata  
2020. áprilisában

Korábbi kutatásaink és a szakirodalom 
alapján megállapíthatjuk, hogy a pá-
lyaorientációt, kissé leegyszerűsítve 
ugyan, de egy információszerző folyamatnak tekintjük. Ennek a hazai gyakorlat szerint kiemelt 
célcsoportjai az általános iskola felső tagozatos diákjai. Pályázati munkánkban ennek a kor-
osztálynak és a középiskolás diákoknak (valamint tanáraiknak és szüleiknek) kívánunk segít-
séget adni azzal, hogy átfogó képet nyújtunk a világhálóról szerezhető, téma szempontjából 
releváns ismeretekhez való hozzáféréséről. Különös aktualitást adott munkánknak, hogy a 
COVID-19 járvány következtében elmaradtak azok a különböző fórumok, alkalmak és rendez-
vények (nyílt napok, iskolai pályaorientációs napok, kiállítások, Szakmák éjszakája), melyek le-
hetőséget biztosítottak volna a személyes informálódásra, tapasztalatszerzésre. Tehát maradt 
az internet…

Az életpályájuk következő szakaszába lépő fiatalok (és környezetük) helyzetét úgy kívántuk 
támogatni, hogy rámutattunk azokra a világhálón elérhető honlapokra, melyek az őket érintő 
témák aspektusából minőségi információkkal bírnak. Úgy próbáltunk meg segíteni, hogy a 
pályaorientáció tartalma szerint elemeztük a látókörünkbe került weblapokat. A 2020 áprili-
sában történt mintavételezéskor olyasfajta szempontból törekedtünk a teljességre, hogy mi-
nél többféle szervezet honlapja kerüljön a figyelem középpontjába. Így van közöttük civil, 
egyházi, állami intézmény, for-, és nonprofit szervezet professzionálisan vagy csupán jószán-
dékkal felépített weboldala.

Kiterjedt információszerző munkánk során hozzávetőlegesen 100 pályaorientációs temati-
kájú portált vontunk be a vizsgálatba, próbáltunk hozzáférni azok tartalmához. Ezek közül 
54-et tartottunk arra érdemesnek, hogy egy összefoglaló táblázatban szempontjaink (10 db) 
szerint elemezzünk, majd néhány sorban bemutassunk. Hiánypótlónak tartjuk kutatásunk 
eredményeit, melyet az azóta eltelt időben jelentkező érdeklődők száma is igazol.

PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Dr. Kenderfi Miklós

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA: Pályaválasztási döntés 
előkészítése érdekében az internetes  
forrásokból tájékozódni kívánó személyek

További információ: 
 kenderfi.miklos.mate@szie.hu
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
7. évfolyamos általános iskolai tanulók

„A jövő azoké, akik  
felkészülnek rá a jelenben” 
– pályaorientációs tábor  
7. osztályosoknak

Iskolánk, a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán 
Technikum nagy hangsúlyt fektet a pálya-
orientációs tevékenységére. Részt veszünk 

pályaválasztási kiállításokon, nyílt napokat tartunk, valamint „roadshow”-szerűen 1-1 napra kitele-
pülünk az általános iskolákba, hogy bemutassuk szakmáinkat. 3 éve újabb elem került a pályaori-
entációs palettába, a 7. osztályosok számára tartott Pályaorientációs tábor, amely a nyári szünet 
elején kerül megrendezésre 5 nap időtartamban. A tábor célja, hogy a város és a környék általános 
iskolásai számára népszerűsítsük az iskolánkban tanulható szakmákat, megismertessük a tanulók-
kal intézményünket, tanárainkat, képzési palettánkat és az iskolai diákéletet.

A tábor egy hetes időtartamú, minden nap reggel 8-tól délután 4 óráig tartanak a foglal-
kozások. Helyszíne az iskola és az iskola tanműhelyei. Délelőttönként a hangulatteremtő játé-
kok után 9–12 óra között különböző, az iskolánkban oktatott szakmacsoportos (gépészet, 
faipar, elektronika, informatika, könnyűipar) foglalkozásokon vesznek részt a tanulók, ahol 
betekintést nyerhetnek a szakma alapfogásaiba, megismerkedhetnek a szakmához szükséges 
anyagokkal, eszközökkel, azok biztonságos használatával. Minden foglalkozáson egy egyszerű 
terméket (tornazsák, képkeret, pirográffal készített kép, világító led-paneles robot, fémdoboz) 
készítenek a tanulók, melyet a hét végén hazavihetnek. Délutánonként különböző önismereti 
csoportfoglalkozásokon, játékos sportvetélkedőn, üzemlátogatáson, maker space laborban tartott 
foglalkozáson vesznek részt a diákok. A hét zárónapján a szülőknek kiállítást rendezünk a ta-
nulók által készített munkadarabokból.

A programban iskolánk szakmai és gyakorlati oktatói, valamint gyakorlati képzőpartnereink 
vesznek részt. A pályaorientációs táborral a 7. osztályos tanulóknak segítünk eligazodni a szak-
mák világában, hiszen a hagyományos technika órák hiánya miatt a diákok nem látják át, hogy 
az egyes szakmák mivel is foglalkoznak, milyen tevékenységeket végeznek az adott szakmában 
a szakemberek. 

További információ:  http://www.kkando.hu

Pályaorientációs tábor  a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikumban
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Székely Tünde

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA: felsőoktatásban  
részt vevő diákok, akik TDK dolgozat  
vagy szakdolgozat írása előtt állnak. 

Academic Coaching

Öt és fél évig dolgoztam főállásban 
egyetemi oktatóként a felsőoktatásban, 
és ez idő alatt a kötelező feladataim 
mellett a tehetséggondozásban kifej-
tett tevékenység szerezte számomra 
a legnagyobb örömet, ugyanis ezen 
keretek között tapasztaltam meg a hall-
gatók egyéni szakmai és személyes fejlődését. Arra különösen büszke vagyok, hogy minden 
olyan hallgatóm, akinek én voltam az irányító tanára és részt vett Tudományos Diákköri Kon-
ferencián, helyezést ért el.

Az Academic Coaching célja, hogy az egyetemi hallgatók számára lehetővé tegye azt, 
hogy a lehető leghatékonyabban töltsék el a felsőoktatásban az éveiket. Továbbá a felsőok-
tatási rendszer eltömegesedése okán észrevehető az a jelenség, hogy egy-egy témavezető-
nek néha 10-nél is több hallgatója van, aki nála írja a szakdolgozatot, ami nagyon komoly 
stresszhelyzetet generálhat mind a témavezető, mind a hallgató számára. A szolgáltatás ab-
ban egyedülálló, hogy itt az ügyfél a fontos, nincs az az élménye, mint a felsőoktatásban, 
hogy ő nem számít. Én egy új megközelítésben dolgozok vele együtt, hiszen intézményes 
kötődéstől független vagyok, így nincs köztünk alá-, és fölérendelési viszony. A szakdolgozat-
írás folyamatának menedzselésében segítek, a coaching módszertanával, a megfelelő straté-
gia, a lépések és a határidők közös meghatározásával és azok betartatásával, és mindig figye-
lembe véve az ő elvárásait, igényeit. Itt ez a folyamat kizárólag róla szól. A célcsoport online 
érheti el a szolgáltatást, elsősorban a honlapomon keresztül (www.academiccoaching.hu). 

A szolgáltatás minőségének és hatásának vizsgálata eddig úgy történt, hogy a szakdolgo-
zat témavezetőjének és opponensének véleményét vettem figyelembe, illetve az ügyféltől 
írásos visszajelzést kértem, és amelyek beleegyezé-
sükkel megjelenítésre kerültek a www.academic-
coaching.hu honlapon az „Ajánlások” menüpont 
alatt.

További információ: 
  Weboldal: www.academiccoaching.hu
  E-mail: academic.coaching.hu@gmail.com
  Facebook: Academic Coaching https://www.face-

book.com/AcademicCoachinginHungary/
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Konnekt Egyesület

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
középiskolások

Hova Tovább? tudatos 
pályaorientációs workshop 
középiskolások számára

A workshop célcsoportja a középiskolai 
diákok közössége (igénytől függően: osz-
tályok, iskolai vegyes csoportok, nyílt alkal-
mak). Az interaktív workshop során a diá-

kok bevonására, elgondolkodtatására, tapasztalatmegosztására törekszünk, hogy magukénak 
érezzék a pályaorientáció témáját és aktívan elkezdjenek vele foglalkozni.

Az iskolák, közösségek, szervezetek az e-mailes megkereséseinkből, az online felületeink-
ről, illetve a Mentorprogramunkban résztvevő diákok által értesülnek a tevékenységünkről. 
Az első kapcsolatfelvétel után pontosítjuk az adott intézmény, valamint csoport egyedi igé-
nyeit, ezzel is biztosítva a releváns tartalmat.

A diákok legtöbbször sztereotípiák és elvont célok alapján választanak pályát. Nincsenek 
tisztában azzal, hogy mit tudnak tenni annak érdekében, hogy jó döntést hozzanak a pálya-
választáskor. Mi inspiráljuk a diákokat az aktív útkeresésre, egy olyan szemléletmódot és 
módszertant adva nekik, amit a későbbi életszakaszaikban is használni tudnak.

Így a Hova Tovább középiskolai pályaorientációs workshop célja, hogy motiválja a diákokat 
a tudatos pályaorientációra, felkeltse az érdeklődésüket a téma iránt és módszert adjon, ami-

HovaTovább képzés gimnáziumban
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vel a diákok maguk tehetnek a saját jövőjükért, fejlődésükért. Az interaktív workshop során 
a valós információk, a gyakorlati példák és a személyes tapasztalatok megosztása mind ezt 
a célt szolgálja.

Az idei tanévben január végéig 24 alkalmat tartottunk, ebből négyet vidéki városokban, 
két nyílt eseményen vettünk részt (HVG ÁLLÁSBÖRZE, KONNEKT LIVE), melyekkel összesen 563 diák-
hoz jutottunk el.

A jellemzően háromórás workshop során a Mentorprogramunkban használt Konnekt 
módszertan fázisait sajátítják el a diákok (1. önismeret 2. célkitűzés 3. kutatás 4. felfedezés 5. dön-
téshozás). A program kulcsa az interaktivitás, a diákok megtapasztalják és megértik az egyes 
lépések eredményét és azok fontosságát. Továbbá csapatunk kidolgozott egy rövid, gyakor-
latokkal teli e-bookot, ami a további elmélyülést segíti. Ehhez minden résztvevőnek hozzáfé-
rést biztosítunk online formában a workshopot követően.

A tematikát és a módszertant folyamatosan fejlesztjük a diákok, a pedagógusok visszajel-
zései és a saját tapasztalatink alapján. Emellett a résztvevő diákokat bevonjuk az hatásmérés-
be (hogyan változott a témához való hozzáállásuk, tudásuk az alkalom során) és az értékelés-
be (mely részek voltak hasznosak számukra).

További információ: 
 https://www.knnkt.org/hovatovabb/

HovaTovább képzés – interaktivitás

HovaTovább képzés – önismereti blokk
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3M, azaz  
Motiváció + Mobilitás  
= MUNKA

A program átfogó célja olyan munkaerő-
piaci ismeretek átadása és munkába állást 
segítő készségek, kompetenciák fejlesz-
tése, amelyek hozzájárulnak a résztvevők 

mielőbbi sikeres munkaerőpiaci integrációjához és elengedhetetlenül szükségesek a munka 
világában történő helytálláshoz, a későbbi karrier és életút sikeres lefolyásához. Motivációs szint 
és mobilitási hajlandóság szintjének emelése a szolgáltatás keretében, amely a munkalehetőség 
mielőbbi megtalálását eredményezheti.

A program konkrét célja: a résztvevők alábbi kulcskompetenciáinak fejlesztése gyakorlati 
foglalkozások (strukturált csoportfoglalkozás) alkalmával: problémamegoldás és kreativitás; 
tanulás és gondolkodás; konfliktuskezelő készség; kooperáció és kommunikáció; felelősség-
vállalás; önállóság és teljesítőképesség; pozitív attitűd kialakítása a munka világába való mi-
előbbi integrálódás iránt.

A kontaktórák során elméleti ismeretátadás keretében megismerkednek a hallgatók a mo-
bilitás fogalmával, formáival, a körültekintő mobilitást támogató információs források internetes 
fellelhetőségével, relevanciájával; a pályaorientáció fogalmával és egyéni személyiségjellem-
zőik megismerésének lehetőségével; felnőttképzési, felsőfokú képzési és középfokú képzési 
ismeretek átadása, információs források megismertetése; pályaismeret, osztályozási rendsze-
rekkel kapcsolatos ismeretek átadása, információs források megismertetése.

A résztvevők önálló munkavégzésre való felkészítése gyakorlati oktatás keretében történik 
(tréning – strukturált csoportfoglalkozás).

Az álláskeresők azon szakmák feletti képességeiknek és kompetenciáiknak a fejlesztése a cél, 
amelyeket bármilyen munkafeladatban hasznosítani lehet. A fejlesztés elsősorban a problé-
mamegoldás folyamatára, a kommunikáció minőségére, a kooperáció képességére, valamint 
a felelősségvállaláshoz kapcsolódó indoklási és értékelési képességre irányul; elsajátítják azo-
kat az ismereteket, amelyek a pályák világában, képzések (felnőtt-, felsőoktatási, középfokú 
képzések) világában való eligazítást segítik, megismerkednek az internet nyújtotta lehetősé-
gekkel; megismerhetik a pályaválasztás és pályaorientáció szempontjából lényeges összete-
vőt, az önismeretet, mint személyiségjellemző kérdőíves vizsgálati módjait és internet által 
támogatott formáit.

A program elvégzése tanúsítvány kiállításával zárul. A képzés ideje alatt folyamatos a nyo-
mon követés és ellenőrzés, az egyéni és csoportos feladatmegoldások során – szükség ese-
tén – mentorálás zajlik a képzési program sikeres teljesítése érdekében. Egy hónap és fél év 
elteltével újabb nyomon követés történik, az eredmény, hatékonyság mérése érdekében. 

A program disszeminálására a foglalkoztatási osztályok keretében kerül sor, megyei szak-
mai koordinációval. A 3M csoportfoglalkozás egyelőre elméletben megalkotott tervezet.

További információ: 
 E-mail: rita.simon.varga@gmail.com

PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Simonné Varga Rita

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
álláskeresők (különösen a tartós munkanélküli-
séggel veszélyeztetett személyek)
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PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Virág Réka

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
Pályaválasztás előtt álló középiskolások,  
pályamódosítás előtt álló álláskeresők

Szilárd alap  
a pályaválasztáshoz

A Career Direct® egy olyan átfogó, bib-
likus elveken alapuló eszköz, amely 
segít az egyénnek megérteni egyedi 
adottságait, és megtalálni azt a karri-
ervonalat, amely leginkább megfelel ezeknek az adottságoknak. A szolgáltatás jelenleg 20 
nyelven érhető el, és a világ 50 országában rendelkezik tanácsadókkal.

L. Burkett neves tanácsadó munkája során rájött, hogy az emberek gyakran nem a képes-
ségeiknek megfelelő pályát töltenek be, így nem tudják azokat kellőképpen kamatoztatni. 
Észrevette, hogy a fellelhető eszközök zöme nem elég átfogó, és a közül a négy terület közül 
– személyiség, érdeklődési kör, készségek és értékek –, amelyeket kutatásaik során elenged-
hetetlennek tartottak a karrierrel kapcsolatos egészséges döntések meghozatalához, csak 
egy-kettőt érint. Ezért létrehozta a Career Direct nevű eszközt, mely mind a négy területet 
vizsgálja, hiszen az ember akkor lehet eredményes és elégedett, ha olyan munkát végez, 
amelyhez ért, amelyet szívesen csinál, és amely megfelel beállítottságának és értékrendsze-
rének. Az eszközt összevetették többek közt a NEO PI-vel és a Strong-féle érdeklődési leltárral. 
A validálási folyamat során a teszteket 1, 6 és 12 hónap után megismételték. Az útmutatás 
három fázisból áll:
1. Regisztráció, tanácsadó kiválasztása (tőle kapja a kódot);
2. Online pszichometriai teszt kitöltése, ami egy 30 oldalas jelentést generál;
3.  Egy kétórás személyes vagy online konzultáció. Ezalatt elkészít egy ábrát, mely segít értel-

mezni az eredményeket és megtalálni az irányt. Megismerkedik az Onet rendszerrel, ahol 
részletes információkat szerezhet a kívánt területekről (milyen képesítésre, erősségekre van 
szükség, milyen a munkakörnyezet, milyen feladatokra lehet számítani stb.).

Az eredmények alapján elkészít egy 
akciótervet, amely elősegíti az ideális ál-
lás megtalálását. Igény szerint a tanács-
adó különböző utómunkákat is végez az 
állásinterjúra való felkészítéstől az alkal-
masságot igazoló ajánlólevelek írásán át, 
a kellő kapcsolati háló kiépítéséig.

További információ: 
  https://careerdirect.org/ (mintajelentés is) 

virag.m.reka@mail.com

„A GPS módszer”: A szenvedéllyel végzett munka a cél?  
Ismerd meg a kiindulási pont koordinátáit!
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Komplex ötéves pályatanács-
adás – Turisztikai technikus

Az ötéves technikumi képzés bevezeté-
sével új pályaorientációs tevékenységet 
kell nyújtanunk a diákoknak. Iskolánk veze-
tősége és pedagógusai nyitottak minden 

új módszer, online technika iránt és elkötelezettek a tanulók nevelése és oktatása iránt.
A pályatanácsadási tevékenységünk elsősorban a pályaismeret bővítésére, az aktuális 

munkaerőpiaci információk megszerzésének támogatására irányul. A turisztikai technikus 
képzés két szakmairányt kínál a tanulóknak: turisztikai szervező vagy idegenvezető. A szak-
mai tantárgyak csupán a 13. évfolyamon különböznek, így a 9–12. évfolyamon szükséges a 
tanulókat mindkét szakmával megismertetni, hogy a ki tudják választani a számukra jobban 
tetsző szakmát.

Iskolánk Canvas keretrendszert használt a tantermen kívüli oktatás során, így a továbbiak-
ban a pályatanácsadással kapcsolatos feladatokat, ismertetőket is ezen keresztül kívánjuk 
megosztani a tanulókkal.

A 9. évfolyamon, a szakmákra való ráhangolódás és a tanulói motiváció fenntartása érde-
kében online modulokat tervezünk megvalósítani. A modulokban a tanulók játékos feladato-
kat oldanak meg, amelyeket a wordwall, learningapps, mindmeister alkalmazások használa-
tával tervezünk (www.wordwall.net, www.learningapps.com, www.mindmeister.com).

A 10. évfolyamon a játékos feladatokon túl a tanulóknak infografikát is kell készíteniük az easel.ly 
program használatával. (https://www.easel.ly/)

A 11. évfolyamon a tartalommegosztás fontosságára helyeznénk a hangsúlyt, saját honlap 
készítése vagy médiakampány tervezése a feladat. A saját honlap elkészítése mindkét szak-
mában rendkívül fontos, ha a későbbiekben egyéni vállalkozóként, cégtulajdonosként kívánja 
a szakmát gyakorolni a diák. A honlapok készítésére több ingyenes platform létezik, jelenleg 
a wordpress.com-ban gondolkodunk. A közösségi média felelős használata érdekében a tanu-
lók médiakampányt terveznek a turisztikai technikus képzés népszerűsítése érdekében.

A 12. évfolyam során a tanulók külső helyszíneket látogatnak meg: utazási irodák, szállo-
dák, városnéző buszos utazás.

A 13. évfolyamos diákok az általuk választott szakma képviselőivel ismerkedhetnek meg az 
iskolában egy előadás keretében, majd 2–3 fős csoportokban a szakma képviselőinek egy-
egy napját hospitálhatják.

Minden tevékenységről visszajelzést kérünk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy melyek 
a tevékenység erősségei és gyengeségei. A visszajelzést Google űrlap irányított kérdéseivel 
kívánjuk összegyűjteni, majd a tantestület előtt prezentálni az eredményeket.

További információ: 
 www.vasutca.hu 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Budapesti Gazdasági SZC Széchenyi István  
Kereskedelmi Technikum

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA: Technikumi tanulók  
(9–13. évfolyam)



53

PályaTárs
„Találd meg azt a hivatást,  
amit a szívedből csinálsz!”

A PályaTárs elnevezésű pályaorientá-
ciós program szövetségesként kalau-
zolja végig a diákokat és a szüleiket az 
útkeresés állomásain egészen az álta-
lános iskolától elindulva, a középiskolai-, majd felsőfokú tanulmányokon keresztül az életbe 
való kilépésig. A programot tartó szakember, Pintér Orsolya karrier coach és tréner egyrészről 
kulcsfontosságú információkkal és képességekkel támogatja a diákokat. A fiatal generáció 
tagjai megtapasztalják – szüleik és a kéznyújtásnyira lévő felnőttek tudását, tapasztalatait 
felhasználva –, hogyan hozzák meg első, komoly döntésüket saját életükről, mely biztos ala-
pot nyújt az egyéni és a közösségi sikereiknek, valamint hozzájárul az örömteli boldogulásuk-
hoz, testi-lelki egészségükhöz. Másrészről felkészíti a szülőket az előttük álló támogatói sze-
repkörre. A program segítséget nyújt számukra is az általuk ismert pályák bővítéséhez, az 
aktuális jelentkezési előírások naprakész ismereteihez. Emellett a szülők olyan módszereket 
sajátíthatnak el, amely felkészíti őket, hogyan tudják magukból és a gyerekeikből is kihozni a 
maximumot a pályaválasztás mérföldköveinél. A programsorozat a csoportos konzultációk 
keretében összesen 10 témát dolgoz fel, ami 4 fő témakör köré csoportosul:
1. Szövetségek kialakítása

a  Egymásra hangolódás, szövetségek erősítése
b  Szülői szerepek, kommunikáció szövetségesként

2. Pályaorientáció
a  Önismeret – érdeklődés, értékek, irányultság
b  Önismeret – képességek, kompeten ciák, munkamód
c  Pályák és szakmák világa, iskolarend szer

3. Döntés
a  Iskola- és szakválasztás
b  Gyakorlati útmutató a jelentkezéshez

4. Eredmények és sikerek biztosítékai
a  Célok megvalósítása
b  Kommunikáció vizsgahelyzetben
c  Stresszkezelés, vizsgadrukk csökken tése

A témák közül van, amelyeket a diákoknak szerve-
zünk és van, amelyik a szülőket támogatja. De a legér-
dekesebb, ahol közösen vesznek részt a programon 
szülők és diákok. Egy-egy téma kb. 3 óra és tervezet-
ten, a diákok iskoláiban valósulnak meg. A program 
során a témák átjárhatók, azaz az érdeklődés dönti el, 
hogy az adott személyek, mely konzultáción vesz-
nek részt. A csoportok minimális létszáma: 10 fő.

További információ:  https://www.facebook.com/palyatars

PÁLYÁZÓ SZERVEZET VAGY MAGÁNSZEMÉLY NEVE:  
Pintér Orsolya

PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:  
Diákok és szülők



„Pályaorientációs Portál” (palyaorientacio.nive.hu)
A palyaorientacio.nive.hu honlap célja, hiteles, friss információk, módszertani segéd-
anyagok, a pályaválasztást segítő eszközök összegyűjtése, disszeminálása.

A honlap a következő célcsoportoknak nyújt információkat, szakmai támogatást: 
 az általános iskolásoknak a szakképzésbe való átmenetben;
  a középiskolásoknak a szakképzésben való továbbtanulás és a munka világába 

való átmenetben;
  felnőtteknek a munkaerőpiacra és a szakmai képzésbe való belépésben, vala-

mint pályakorrekcióban, pályamódosításban;
  a szülőknek információnyújtással a szakképzésről;
  a pályaorientációval foglalkozó szakembereknek.

A honlapon a TÁMOP-2.2.2 projektben fejlesztett kérdőívek is megtalálhatóak. A 
Szakemberek menüpontban saját, illetve más szervezetek, projektek által gyűjtött, 
kidolgozott jó gyakorlatok, módszertani anyagok, segédanyagok folyamatosan 
feltöltésre kerülnek.

„Pályaori Klub” életpálya-tanácsadással foglalkozó  
szakemberek Facebook csoportja – GINOP-6.2.4
A „Pályaori Klub” célja a pályaorientációban országosan érintett szervezetek kom-
munikációjának elősegítése, az együttműködés lehetőségeinek feltárása, jó gya-
korlatok összegyűjtése, disszeminálása.

Kihasználva a közösségi média lehetőségeit 2020. 04. 22-én elindult a „Pályaori 
Klub” privát Facebook csoport. Ez egy online tanácsadói közösség, melyben teret 
adunk a közös beszélgetésre, megosztásokra; webináriumokat szervezünk; té-
mák létrehozásával, bejegyzésekkel próbáljuk a csoporttagokat motiválni a közös 
működtetésre, ami azért is fontos, hogy a projekt végeztével önállóan tudjon to-
vább működni.

A „Pályaori Klub” Facebook csoport a következő linken érhető el: https://www.fa-
cebook.com/groups/644288736422947/ 

Amennyiben van olyan életpálya-tanácsadáshoz kapcsolódó eredményter-
mék, jó gyakorlat, módszertani anyag melyet országos szinten is közzé lehet ten-
ni, várjuk a palyaorientacio@nive.hu e-mailre, illetve a „Pályaori Klub” Facebook 
csoportban.
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Nemzeti Szakképzési  
és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Web: www.euroguidance.hu 
E-mail: eg@nive.hu

Ez a projekt az Európai Bizottság pénzügyi támo-
gatásával jött létre. A kiadvány a szerző nézeteit 
tükrözi,  és az Európai Bizottság nem tehető fele-
lősségre az abban foglaltak bárminemű felhasz-
nálásáért.
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