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Tisztelt Kolléga!

A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás-
sal foglalkozó munkacsoportjának feladatai a 2020/21-es tanévben számos szempont-
ból továbbra is rendhagyó módon alakultak a koronavírus járvány következtében. Ugyan 
2020 szeptemberében visszaállt a jelenléti oktatás az iskolákban, továbbra is komoly 
szigorításokhoz, folyamatosan változó járványügyi intézkedésekhez kellett alkalmazkod-
niuk a köznevelési intézményeknek. Így a kreatív problémamegoldás és a rugalmasság 
nélkülözhetetlenné vált az életpálya-építés támogatását célzó munkavégzésünk minden 
területén. A korábbiakhoz képest is nagyobb szerepet kapott és kiszélesedett az együtt-
működés, a folyamatos kommunikáció és kapcsolattartás, valamint a tapasztalatok és jó 
gyakorlatok megosztása az ezen a területen tevékenykedő társszervezetekkel, intézmé-
nyekkel, pedagógus, tanácsadó és pszichológus kollégáinkkal.

Jelen kiadványunkban e sikeres együttműködés néhány példáját szeretnénk bemutatni.

Ivády Tímea
munka- és pályatanácsadó szakpszichológus

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaválasztási Tanácsadás
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A fenti, pályaválasztást segítő ellátásokat az iskolák térítésmentesen igényelhetik 
a palyavalasztas .szakszolgalat@gmail .com email címen .

Pályaválasztást segítő tevékenységeink

További tevékenységeink:
•   Egyéni és csoportos pályaválasztási tanácsadás 5-13. évfolyamig
•   Iskolaválasztási, információs tanácsadás
•   Pályaválasztási pszichológiai szaktanácsadás
•   Önismereti csoportfoglalkozások
•   Tanulás-módszertani egyéni és csoportos tanácsadás
•   Tehetséggondozással kapcsolatos tanácsadás
•   Pályaválasztási kiadványok szerkesztése
•   Szülői konzultációk, szülői értekezletek

A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
továbbtanulási és pályaválasztási tanács-
adással foglalkozó munkacsoportjának 
elsődleges feladata a pályaismeret bőví-
tése és az önismeret mélyítése, fő célunk a 
tanulók támogatása abban, hogy képessé 
váljanak a számukra elérhető lehetőségek 
mérlegelésére, jövőjüket érintő tervek, cé-
lok megfogalmazására.
Széleskörű, naprakész információkat és 
átfogó keretet igyekszünk biztosítani az 
oktatási rendszerről, továbbtanulási útvo-
nalakról, felvételi eljárásról, beiskolázási 
teendőkről, a szakmák, pályák világáról, 
a munkaerőpiac sajátosságairól, valamint 
feladatunk a tanulók adottságainak, ta-
nulási képességeinek, irányultságának 
szakszerű vizsgálata: személyiségük, erős-
ségeik, képességeik, érdeklődési irányuk, 
értékeik, motivációik feltérképezése.

A tanácsadás során csoportos és egyé-
ni formában segítjük a diákokat, hogy a 
munkaerő-piaci igényeket, foglalkoztatá-
si és továbbtanulási lehetőségeket figye-
lembe véve, személyes adottságaiknak és 
érdeklődésüknek megfelelő irányba indul-
hassanak el.

FO
TÓ

: P
IX

AB
AY
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Együttműködés a szülőkkel 
– Országos Pályaorientációs Mérés

Az életpályájukat érintő döntési helyzetekben a gyerekek nincsenek egyedül, mun-
kánk során a családokkal való együttműködés elengedhetetlen, ezért nagy hang-
súlyt fektetünk a szülők tájékoztatására, a velük való kommunikációra és kapcso-
lattartásra. Gyermekük jövője, iskola- és pályaválasztása központi kérdés a szülők 
számára. Természetesen mindenkinek az a célja, hogy boldog, a szakmája iránt el-
kötelezett, azzal elégedett, életpályáján folyamatosan fejlődni képes, személyiségét 
a munkájában megvalósítani tudó, aktív, sikeres felnőtt váljon a fiatalból. A felnőtt 
élet küszöbén, az életpályát érintő érett, megfontolt döntések meghozatalához, sa-
ját igényeinek, terveinek megfogalmazásához a serdülőnek nagy segítséget jelent-
het családja támogatása. 

•     A szülők segíthetik az iskolarendszerrel, a pályákkal és a munkaerőpiac jellemzőivel 
kapcsolatos információk megszerzését és feldolgozását. Érdemes a gyermekkel közö-
sen ellátogatni pályaválasztási rendezvényekre, tájékozódni online portálokon, fel-
keresni középiskolákat, felsőoktatási intézményeket, pályaválasztási szakembereket.

•     Fontos lehetőséget biztosítani arra, hogy a serdülő felfedezhesse érdeklődési terüle-
teit, kipróbálhassa magát különböző tevékenységekben, munkaterületeken.

•     A pályaválasztás szempontjából lényeges feladat képességeink, erősségeink feltér-
képezése. Ehhez a serdülőnek reális külső visszajelzésekre van szüksége, számára 
fontos személyektől. Érdemes megfigyelni és visszajelezni, milyen tevékenységek-
ben tűnik kitartónak, hatékonynak, milyen területeken látható fejlődés.  

•     A szülők támogathatják gyermeküket egyéni pályaválasztási tervek kidolgozásában.
•     A szülők beszélhetnek munkájuk szépségeiről, nehézségeiről. Támogató légkörben, 

ahol a felek megosztják tapasztalataikat és biztosított a közös gondolkodás lehető-
sége a kérdések, kételyek, vágyak megfogalmazása is könnyebben megy. 

•     E párbeszéd során előfordulhat, hogy a szülők és a gyerekek nem értenek mindenben 
egyet. Ütközhetnek az érvek és elképzelések, de ne felejtsük el, hogy nem láthatjuk 
előre, milyen hatással lehet egy kezdetben kedvezőtlennek vélt választás gyerme-
künk jövőjére, esetleg milyen új utakat nyit meg előtte, és mit tanulhat az így szerzett 
tapasztalataiból.

Online és személyes formában számos 
szülői értekezlet és egyéni konzultáció al-
kalmával, továbbá honlapunkon (www.
hmpedszakszolgalat.hu), oktatási web-
lapunkon a facebook-on (HMPSZ Pálya-

választási Tanácsadás) és kifejezetten a 
szülők számára készített kiadványok segít-
ségével igyekeztünk a 2020/21-es tanév so-
rán is támogatni a családokat a számukra 
megfelelő utak feltárásában.
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Az Oktatási Hivatal a 2020/2021-es tanévtől kezdődően (az oktatásért felelős miniszter 
által kiadott rendelet alapján a szeptember–októberi időszakban) a 8. évfolyamos tanu-
lók részére országos szinten pályaorientációs mérést szervez (a továbbiakban: OPM). A 
mérés célja, hogy minden 8. osztályos diák visszajelzést kapjon a kérdőívben adott vála-
szai alapján főbb érdeklődési területeiről, néhány, a továbbtanulás szempontjából fontos 
kompetenciájáról, és mindezek alapján számára javasolható középfokú iskolai továbbta-
nulási irányokról. Az eszköz emellett elősegíti a további tájékozódást a képzési és pálya-
információk fellelhetőségének megadásával. (forrás: www.oktatas.hu)

Az online kérdőív kitöltése várhatóan felkelti a tanulók figyelmét a tudatos pályatervezés 
és az ezzel kapcsolatos önismeret témája iránt. Mindemellett az OPM célja az eredmé-
nyek továbbgondolására, aktív információgyűjtésre és további pályaválasztásról folyta-
tott beszélgetésekre ösztönözni az érintetteket. A mérés személyre szabott tartalmi visz-
szajelzése hasznos támogatást nyújthat a tanulók és szüleik számára a továbbtanulási 
irány kiválasztásánál, illetve amennyiben erre a családoknak igénye van, megosztható és 
közösen feldolgozható pályaorientációs szakemberekkel - ennek érdekében a visszajelző 
lapon megjelölésre kerülnek a pedagógiai szakszolgálatok elérhetőségei. (forrás: www.
oktatas.hu)

Az Oktatási Hivatal által először a 2020/21-es tanévben megszervezett Országos Pályao-
rientációs Méréshez mi is igyekeztünk munkánkkal hozzájárulni: tájékoztatni a pedagó-
gus kollégákat, osztályfőnököket és a szülőket a méréssel kapcsolatos teendőkről, célki-
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A szülők és a diákok térítésmentes egyéni pályaválasztási tanácsadásra jelentkezhetnek 
a www .hmpedszakszolgalat .hu honlapon .

Ivády Tímea
munka-és pályatanácsadó szakpszichológus

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

tűzésekről, valamint egyéni pályaorientációs tanácsadások során segíteni a diákokat és 
szüleiket a kérdéssor eredményeinek értelmezésében, az ajánlások és egyéb lehetőségek 
mérlegelésében, további információk felkutatásában.

A mérésre a 2021/22-es tanévben 2021. szeptember 20. és október 11. között kerül sor. 
A vizsgálat lebonyolításáról további hírek, információk, előzetes tájékoztató olvasható az 
Oktatási Hivatal oldalán:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/palyaorientacio/orszagos_palyaorientacios_vizsgalat/lebonyolitas/meres2021_2022
A mérőeszköz 2021. szeptember 20-án válik aktívvá, ezt követően október 11-ig a ta-
nulóknak lehetősége nyílik többször is kitölteni a 87 kérdésből álló kérdőívet. Érdemes 
végignézni, ismerkedni a mérőeszközzel, a gyerekekkel előzetesen átolvasni a tájékozta-
tót, beszélgetni a vizsgálat célkitűzéseiről, miről szól, miben nyújthat nekik segítséget. A 
diákok számára könnyen érthető és megválaszolható rövid kérdésekről van szó, melyek-
re időkorlát nélkül válaszolhatnak, és a kitöltés közben vissza is léphetnek, így a korábbi 
kérdések és arra adott válaszaik láthatók.
A vizsgálat elvégzésének igazolása a megadott mérési azonosító megadásával csak egy-
szer lehetséges. Ugyanakkor a mérési időszakban a tanuló konkrét válaszait visszakeres-
heti, ami segítheti az eredmények megbeszélését, feldolgozását a szülőkkel, pedagógu-
sokkal, pályaválasztási szakemberekkel. A személyre szabott visszajelző lap továbbra is 
letölthető, kinyomtatható, a tanuló által megadott email címre elküldhető.
https://merretovabb.oktatas.hu/
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Az egyéni életpályaépítés olyan döntési 
helyzetek sorozata, amelyek iskolavá-
lasztásról, továbbtanulási irány megha-
tározásáról, szakmaválasztásról, továbbá 
munkahelyválasztásról és váltásról szól-
nak. Tulajdonképpen az egész életünket 
átívelő folyamatról beszélünk, amelynek 
megalapozása már egészen kisgyermek-
korban kezdődik.  Az általános iskola végé-
hez közeledve, a serdülőkorban adódik az 
első olyan döntési helyzet, amelynek kö-
vetkezményeként a pályaépítés egy meg-
határozott irányba kezd körvonalazódni, 
mégpedig a gyermek egyéni döntésének 
függvényében. A döntési helyzet megala-
pozása, támogatása és tudatosabbá téte-
le nemcsak az iskola és a szülők feladata.  
Az intézményi háttér vonatkozásában az 
iskola továbbra is meghatározó szerepet 
játszik a szakmai pályafutásban, illetve az 
életút során felmerülő döntési helyzetek 
megoldására való felkészítésben. A pálya-
orientációt támogató intézmények szere-
pe az utóbbi évek során folyamatosan át-
alakult és kibővült, hiszen megvalósulhat 
civil szervezetek és csoportok (pl. ifjúsági 
szervezetek, kamarák) tevékenysége ke-
retében, továbbá egyéb szervezetek vagy 
szolgáltatások révén is (pl. művészeti, ze-
nei kurzusok, egyesületek). 

A HMPSZ pályaválasztási szakemberei ki-
emelten fontosnak tartják az olyan szer-
vezetekkel, intézményekkel való együtt-
működést, amelyek a fiatalok sikeres 
életpályaépítési stratégiáit támogatják és 

az ahhoz kapcsolódó kompetenciáikat fej-
lesztik a szakmai tevékenységeik keretében. 
„Az orientálás, valamint az annak részét 
képező tájékoztatás és felkészítés rendkí-
vül fontos, életkorokon átívelő, az egyén 
döntési képességét támogató, az életpálya 
menedzselési kompetenciákat fejlesztő te-
vékenység, amely képessé teheti az egyént 
arra, hogy önállóan, sikeresen és hatéko-
nyan döntsön életútja és pályája alakítá-
sában.” (Hegyi-Halmos Nóra, 2018)

A partnerszervezetekkel való hatékony 
együttműködés keretében közösen valósí-
tunk meg különböző jellegű pályaorientá-
ciós tevékenységeket a fiatalok körében. A 
helyi szervezetek közül a sikeres és folya-
matos kooperáció keretében kiemelném; 
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet, a 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, 
az iskolai szocális segítői hálózatot, ame-
lyekkel évek óta szoros szakmai kapcsola-
tot ápol a Heves Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat pályaválasztási munkacsoportja. 

Életpálya-építés támogatása 
– szakmai feladatok és szerepvállalások
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A tavalyi évtől kezdődően a MATEHETSZ 
egyesületének egri szervezetével is szakmai 
együttműködést valósítunk meg. A MATE-
HETSZ céljai közé tartozik a tehetségek fel-
ismerésének és kiválasztásának segítése, 
ők és mentoraik támogatása különböző 
oktató programokkal, valamint a tehetsé-
ges fiatalok kapcsolatépítését, önszerve-
ződését, és társadalmi felelősségvállalását 
megvalósító tevékenységek. Úgy gondo-
lom, hogy a tehetséges fiatalok megfelelő 
személyiségfejlődésének támogatásában, a 
tehetségük egyéni kibontakoztatásának ér-
dekében különösen fontos szerepet kap egy 
komplex szemlélet a tehetséggondozás- és 
azonosítás terén. A tehetséges gyermekek 

pályaorientációs folyamatában nemcsak 
a speciális életkori sajátosságok figyelem-
bevételére van szükség, hanem a tehetség-
faktorok elemzése során a környezeti- és 
személyiségbeli tényezők feltárására is kü-
lönös figyelmet érdemes fordítani. Szakmai 
szempontok alapján kijelenthető, hogy ki-
emelt feladatnak tekinthető ennek a célcso-
portnak a támogatása az életpályaépítésük 
folyamatában, amelyre immár lehetőség 
adódik a MATEHETSZ-es együttműködés 
keretében is. 

Tresó Kinga
pszichológus

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Szakmák Sztárjai pályorientációs tábor Sástón

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra (HKIK) az idén, 2021-ben is megrendezte 
pályaorientációs szakmatáborát Sástón. 
Az 5 napos napközis táborban 20 felső ta-
gozatos, pályaválasztás előtt álló tanuló 
vett részt. A kamara segítséget nyújtott 
abban, hogy a gyerekek minél több szak-
mát megismerjenek. Különös hangsúlyt 
fektettünk a hiányszakmákra és azokra a 
szakmaterületekre, amelyek jellemzőek a 
térségre, mint például az idegenforgalom 
és turizmus. Játékos és könnyed formában 
igyekeztünk betekintést biztosítani a gye-
rekek számára, időnként interaktív módon. 

Ellátogattunk a GIANT kerékpárgyárba, 
feltérképeztünk egy hotelt a Mátrában, 
ahol az idegenforgalmi szakmákkal is-

merkedtünk és ételt is készítettünk Nagy 
Zoltán mesterszakács segítségével. Tábo-
runkba ellátogatott a Pannon Kávé Kft. is, 
akik bemutatták a kávégépek működését, 
szervizelését és kóstolót is prezentáltak a 
gyerekek nagy örömére. Természetesen 
nem koffeines kávét fogyasztottak, hiszen 
a cég nagyon széles skálán kínál különfé-
le termékeket nemcsak a kávéfogyasztók 
számára. Megkóstolták a résztvevők a 
forró csokoládét és különféle szirupokból 
is kaptak ízelítőt. Remélhetőleg sikerült 
felkelteni az elektronika iránt a gyerekek 
érdeklődését, ugyanis elektronikai szak-
emberekre nagy szüksége van a cégnek, 
hiszen a kávégépeket szervizelni kell és 
ehhez várnak megfelelően képzett szak-
embereket.
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A programok között szerepelt a Heves 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat játékos 
fejlesztő programja, az Országos Men-
tőszolgálat tájékoztatója és érdekes be-
mutatója, kézműveskedés és személyre 
szabott felmérés, melyből kiderült, hogy 
kihez milyen szakmakör illik. A pedagó-
giai szakszolgálat munkatársai egy egész 
délelőtt foglalkoztak a gyerekekkel, fel-
keltve érdeklődésüket különféle hasznos 
fejlesztő játékok segítségével. Nemcsak 
a kézügyességüket, a logikai képességei-
ket, de a csapatszellemet is erősíthették a 
foglalkozások keretében. A szakszolgálat 
munkatársaival évek óta együttműködünk 
és elmondható, hogy a programmal kivív-
tuk a táborozók nagyfokú elégedettségét 
az idei, 2021-es évben is.

A szakma tábor évek óta megrendezésre 
kerül a megyében több helyszínen, Eger 
térségében és a gyöngyösi térségben, Sás-

tón. A program célja útmutatást adni a pá-
lyaválasztás előtt állóknak, hogy melyek a 
megyében a hiányszakmák, valamint be-
tekintést nyújtani 1-1 szakma tartalmába 
és a munka világába.

A látogatások során számos munkahelyet, 
szakmát megismerhetnek és mindeközben 
különösen nagy hangsúlyt fektetünk a kü-
lönféle képességek fejlesztésére is. A ren-
dezvény sikerét prezentálják azok a tények, 
hogy több tanuló a táborban megismert 
szakmát tűzte ki célul és azóta már számos 
szakmai bizonyítvánnyal is gazdagodtak a 
HKIK táborában szakmaismeretek kapcsán 
ellátogató gyerekek. Mindig nagy öröm lát-
ni, ha a pályakövetés keretében ilyen siker-
történetekkel találkozhatunk.

Tóth Gabriella
HKIK gyöngyösi képviseletvezető, 

duális képzési tanácsadó

FO
TÓ

: P
IX

AB
AY



112020-21/5. szám  •  Augusztus

Pályaori Klub Facebook csoport, 
a pályatanácsadók online közösségi tere

A GINOP-6.2.4.-VEKOP/16 „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, vala-
mint tartalmának fejlesztése” kiemelt projekt „Pályaorientáció és kiválóság fejlesztése 
a szakképzésben” komponens egyik célja, hogy minden pályaválasztás előtt álló fiatal 
hiteles információt kapjon a lehetőségeiről, lássa a továbbtanulással kapcsolatos dön-
téseinek hosszútávú eredményeit, valamint az ebben rejlő lehetőségeket. Tudatosítani 
kell, hogy az életpálya-tanácsadás nemcsak egy egyszeri alkalom, hanem egy folyamat. 
A projekt ezekben a folyamatokban segíti a fiatalokat, szüleiket és a pályaorientációval 
foglalkozó szakembereket.

A komponens feladata: a pályaorientációban országosan érintett szervezetek tevékeny-
ségének összehangolása, az együttműködés segítése, a jó gyakorlatok összegyűjtése 
és disszeminálása, valamint a Módszertani Központ létrehozása. Az online Módszertani 
Központ elérhető a https://palyaorientacio.nive.hu/ weboldalon.
A pályaorientációs szereplőkkel zajló munkamegbeszélések rámutattak arra, hogy a 
szakemberek nagyon nehezen jutnak hiteles információkhoz, továbbá, hogy a szerveze-
tek nem ismerik egymás tevékenységeit, így az együttműködés sem tud kellően hatékony 
lenni. Nincs olyan állandó fórum, ahol a pályaorientációs szakemberek információkhoz 
juthatnak, megbeszélhetik a problémáikat, feltehetik a kérdéseiket, megoszthatják jó 
gyakorlataikat. 
Ezen problémák megoldására 2020 februárjában a Módszertani Központ részeként meg-
szerveztük az első „Pályaori Klub”-ot annak telephelyén, az NSZFH könyvtárában. A „Pá-
lyaori Klub” ebben a formában – az előzetes terveink szerint –kéthavonta tartott volna 
műhelymunkát. 

A pandémiás helyzet, mint oly sok más területen, nálunk is átalakította a kommunikáci-
ós tevékenységeket.  

Kihasználva a közösségi média lehetőségeit 2020. április 22-én létrehoztuk a „Pályaori 
Klub” privát Facebook csoportot. Ez egy online tanácsadói közösség, amelyben mi; a 
teret biztosítjuk, programokat szervezünk; témák létrehozásával, bejegyzésekkel próbál-
juk a csoporttagokat motiválni a közös működtetésre. Célja továbbra is a közös tanulás 
elősegítése, a hatékonyabb kommunikáció elérése, az együttműködések kialakítása/el-
mélyítése, valamint a jó gyakorlatok megosztása.
„Pályaori” Klub célcsoportja: a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium, a Szakképzési Centrumok (SZC) és iskolái, a Kama-
rák, az Egyetemek, a Pedagógiai Szakszolgálatok, a Pedagógiai Oktatási Központok, a 
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Tankerületi Központok, az Általános iskolák, a Kormányhivatalok, az Ágazati Készségta-
nács tagjai, pályaválasztási szakemberei.

2021. április 22-én az 1 éves születésnap alkalmával a csoport az 1000. tagját is ünne-
pelte, ami számunkra nagyon nagy eredmény. A tagok között a fent megnevezett célcso-
porton felül, vállalkozások is jelentkeztek, valamint több egyetemi tanár, akik az emberi 
erőforrás hallgatóiknak ajánlják a csoportunkat.
 

A csoporthoz kapcsolódó tevékenységek
Webináriumok, tudásmegosztók tartása: általában kéthetente szerdán 14:00 órától 
15:30 óráig online tájékoztatókat, bemutatókat tartunk. A témákat a belépéskor, illet-
ve az elégedettségi kérdőíven megjelölt igények, valamint az éppen aktuális kérdések 
alapján választjuk ki. Fontosnak tartjuk a résztvevők bevonását, pl. a jó gyakorlatoknál 
nagy hangsúlyt fektetünk a saját élményű bemutatásra. 

A megvalósult webináriumok többek között az alábbi témaköröket érintették:
•    Pályaorientáció a koronavírus idején;
•    Fókuszban a középfokú oktatási rendszer, iskolatípusok előnyei-hátrányai;
•    Jó gyakorlatok, módszertanok a pályaorientációban;
•    Aktuális pályázatok (és kapcsolódó jó gyakorlatok);
•    A digitális oktatás jó gyakorlatai, tapasztalatai;
•    Felzárkóztatás, Esélyegyenlőség, Képességfejlesztés a középiskolában;
•    Zöld készségek megjelenése az oktatásban;
•    Hogyan csináljunk online szabaduló játékot a GENIALLY program segítségével?
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Kövesi Ágota
kiemelt szakmai munkatárs 

GINOP-6.2.4 
https://palyaorientacio.nive.hu/

Kapcsolódó statisztika (2021. 08. 12.)
•    Tagok: 1.098 tag
•    Megosztások száma: átlagban napi 3 megosztás
•    Webináriumok: 21 esemény – 1.196 fő
•    Műhelymunkák: 2 esemény – 120 fő
•    Interaktív foglalkozások: 7 esemény – 346 fő
•    Tudásmegosztások: 4 esemény – 247 fő

Visszajelzések
Nagyon fontos számunkra a visszajelzés, ezért folyamatosan kontrolláljuk a tevékenységeinket. 
A webináriumok után minden résztvevőt megkérünk, hogy töltse ki az elégedettségi kérdőívet. 

Visszajelzések a webináriumokról a teljesség igénye nélkül:
•    „Nagyszerű volt! Köszönöm a lehetőséget!
•    Ez a jövőben is jobb csatorna, mint a fővárosi élő találkozás.  

Segítő szakmákban dolgozunk, a közvetlenség online sem akadály. J
•    Nagyon hasznos a tapasztalatcsere a kollégák közt, érdeklődve várom a következő témát.
•    Kedves, barátságos volt a légkör. Így tovább!”

Ami szintén alátámasztja a webináriumok hasznosságát és színvonalát, hogy az előadók 
örömmel fogadják el a meghívásainkat, többen jelezték, hogy számukra ez a lehetőség 
nagyon megtisztelő.

 

 A „Pályaori Klub” oldalon megtalálható elégedettségi kérdőívben a tagok kifejthetik a 
csoport működésével kapcsolatos véleményüket. 
Néhány példa a visszajelzések közül:

•     „Hiánypótló volt. Óriási segítség a munkámban. Szárnyakat kaptam! :-)
•     Nagyon szuper!
•     Egyre aktívabb a munka!
•    Tájékoztatás, jó példák átadása, összefogás, ismeretátadás.
•     Nagyon hasznos, sok új információ és hasznos anyag van fent.
•     Üdvözlöm a kezdeményezést. Hasznos, hogy az érintettek közvetlenül beszélhetnek 

tapasztalataikról, ötleteiket bemutathatják. Ez pont ott segít, ahol a konkrét pályaori-
entáció történik.” 

Várunk minden pályaorientációval foglalkozó szakembert a csoportunkba: a Pályaori Klub 
Facebook csoport közvetlenül elérhető a https://www.facebook.com/groups/palyaoriklub 
címen.
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Euroguidance Pályatanácsadói Díj
– magyar jó gyakorlat 
a Cseh Pályatanácsadói Díj Konferenciáján

A Euroguidance Magyarország Központ 2016. és 2018. után 2020-ban harmadik al-
kalommal hirdette meg a Euroguidance Pályatanácsadói Díj pályázatot, amelyre az 
ország egész területéről, különböző szervezetektől, intézményektől és magánsze-
mélyektől 33 pályázat érkezett.

A kétévente megrendezése kerülő díj elsődleges célja a magyarországi pályatanácsadási 
jó gyakorlatok összegyűjtése, fórum biztosítása a pályatanácsadás során használt bevált 
eszközök és iránymutató példák megosztására, az életpálya tanácsadás területén dolgo-
zó szervezetek tevékenységeinek bemutatására. 

A Pályatanácsadói Díjra benyújtott az „Online Pályaorientációs Nap a digitális munka-
rendben” című pályázatával a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadással foglalkozó munkacsoportunk 2020-ban első helyezést ért el.

https://drive.google.com/file/d/1nKPt06_f4t0bx7FKqN2LiA-AbOzyPkQ1/view

http://www.npk.hu/#!/kiadvanyaink/palyaorientacioskiadvanyok
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Ivády Tímea
munka-és pályatanácsadó szakpszichológus

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Ennek köszönhetően a magyarországi díjátadó és jó gyakorlat megosztó szemináriumot 
követően 2020 novemberében a Euroguidance hálózat országai számára a Cseh Köztár-
saság által rendezett online nemzetközi Pályatanácsadói Díjkiosztón: „Career guidance 
and education in the upsidedown world”  angol nyelven is bemutattuk nyertes pályáza-
tunkat. Az előadás elérhető angol nyelven: 
http://www.npk .hu/#!/hirek|key=magyar-jo-gyakorlatot-disszeminaltunk- 
a-cseh-palyatanacsadoi-dij-konferenciajan

Mindemellett munkánk megjelent 5 ország: Szlovákia, Csehország, Szerbia, Lettország és 
Magyarország díjazott pályázataiból készült közös kiadványban is.
http://www.npk.hu/#!/kiadvanyaink/angol_nyelvu_kiadvanyok
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