
SZÜLŐI IRÁNYTŰ

Pályaválasztási tanácsadás
Eger, Bem tábornok utca 3

+3630/301-1005
Gyöngyös, Dr Puky Árpád utca 5-7.

+3630/301-1057

www.hmpedszakszolgalat.hu

Európai Szociális
Alap

Gyermeke jövője, pályaválasztása központi kérdés 
egy szülő számára, hiszen szeretné, ha boldog, 
elégedett felnőtt válna belőle. Éppen ezért fontos, 
hogy a gyermek igényeiről, elképzeléseiről szóljon 
ez a választás, mert várhatóan akkor tud majd 
igazán elköteleződni egy adott pálya mellett, 
energiáit összpontosítva sikeresen működni, 
fejlődni életpályáján, ha az irányt ő határozhatja 
meg. Ahhoz viszont, hogy a felnőtt élet küszöbén 
egy serdülő érett, megfontolt döntést tudjon 
hozni egy ilyen fontos kérdésben, szüksége lehet 
családja támogatására.

A szülők segíthetik az iskolarendszerrel, a 
pályákkal és a munkaerőpiac jellemzőivel 
kapcsolatos információk megszerzését és 
feldolgozását: ellátogathatnak pályaválasztási 
rendezvényekre, tájékozódhatnak online 
portálokon, felkereshetnek középiskolákat, 
felsőoktatási intézményeket, pályaválasztási 
szakembereket.

Fontos lehetőséget adni arra, hogy 
a serdülő felfedezhesse érdeklődési 
területeit, kipróbálhassa magát különböző 
munkaterületeken.

A pályaválasztás szempontjából lényeges feladat 
képességeink, erősségeink feltérképezése. 
Ehhez a serdülőnek reális külső visszajelzésekre 
van szüksége, számára fontos személyektől. 
Érdemes megfigyelni és visszajelezni, hogy 
gyermekünk milyen tevékenységekben tűnik 
kitartónak, hatékonynak, milyen területeken 
látható fejlődés.

A szülők beszélhetnek munkájuk szépségeiről, 
nehézségeiről. Olyan támogató légkörben, 
ahol a felek megosztják tapasztalataikat és 
biztosított a közös gondolkodás lehetősége, a 
kérdések, kételyek, vágyak megfogalmazása is 
könnyebben megy.

Kedves Szülő!
Határidők Feladatok

2019. december 6. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli 
felvételi vizsgára közvetlenül a központi 
írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany 
János Tehetséggondozó Programra történő 
pályázat benyújtása esetén a pályázatban 
megjelölt – intézménybe.

2019. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra 
történő pályázatok benyújtása.

2020. január 17. Az Arany János Tehetséggondozó Programba 
tartozó intézmények megszervezik a 
találkozást a programba jelentkezőkkel.

2020. január 18. 
10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 
évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli 
felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és 
az Arany János Tehetséggondozó Programba 
jelentkezők számára az érintett intézményekben. 

2020. január 23. 
14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 
és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá 
a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany 
János Tehetséggondozó Programba jelentkezők 
számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos 
ok miatt nem tudtak részt venni.

2020. február 8. Az Arany János Tehetséggondozó Programban 
részt vevő intézmények a programra 
benyújtott pályázatok eredményéről értesítik 
az érintett törvényes képviselőket, tanulókat 
és általános iskolákat.

2020. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói 
jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, 
a tanulói adatlapok első példányát pedig a 
Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba 
történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is 
megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, 
a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2020. február 24. 
–március 13.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi 
eljárás keretében. 

2020. március 
16.

A középfokú iskola eddig az időpontig 
nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 
jegyzékét.

2020. március 
19–20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége 
az általános iskolában.

2020. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák 
megküldik a felvételről vagy az elutasításról 
szóló értesítést a jelentkezőknek és az 
általános iskoláknak.

2020. május 11–
augusztus 31.

Rendkívüli felvételi eljárás.

2020. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott 
jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2020. június 
22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a 
Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az 
iskola igazgatója által meghatározott időben.



Ne maradjon le semmilyen változásról 
és fontos információról, ami 
befolyásolhatja gyermeke jövőjét, 
továbbtanulási terveit! 

Látogasson el honlapunkra, ahol mindig a 
legfrissebb és leghasznosabb tudnivalókat 
kínáljuk Önnek. 

Ezen felül, megannyi hiánypótló és szórakoztató 
szolgáltatás várja az idelátogatókat:

• interaktív játékok
• Továbbtanulási, Pályaválasztási Tájékozató 

a 2020-2021-es beiskolázási tanévre 
(hamarosan)

• továbbtanulást segítő egyéb kiadványok

Ne feledje, az egyéni tanácsadásra történő 
online jelentkezés szintén  a honlapon keresztül 
történik!

Látogasson el még ma, a
palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu -ra!

Az általános iskolások és a középiskolák tanulói 
számára egyaránt igénybe vehető az ingyenes 
pedagógiai és pszichológiai pályaválasztási 
tanácsadás, mely a középiskola vagy a felsőoktatási 
intézmény kiválasztásával, a beiskolázási teendőkkel, 
a felvételi eljárással, illetve a képzési kínálattal 
kapcsolatos információk biztosítását nyújtja.

Pályaválasztással kapcsolatos  
szolgáltatásaink

A tanácsadás térítésmentes!

Egyéni pályaválasztási tanácsadás, mely lehet 
rövid informáló jellegű vagy komplex, tesztekre, 
kérdőívekre épülő tanácsadás.

Az információs tanácsadást törekszünk a tanuló 
iskolájában megszervezni. Amennyiben az 
iskolában nem tudjuk megvalósítani, abban 
az esetben az egri vagy a gyöngyösi tanácsadó 
irodánkban fogadjuk a szülőt és a tanulót.

A komplex tanácsadás minden esetben az 
egri vagy a gyöngyösi tanácsadóban történik 
időpont egyeztetést követően.

SNI/BTMN tanulók továbbtanulásának segítése, 
a szakértői vélemény adta lehetőségek 
feltérképezése.

Arany János Tehetséggondozó Programra 
vonatkozó tájékoztatás.

Pszichológiai tanácsadásunk a 
pályaelképzelések kialakításában, 
pontosításában, az önismeret fejlesztésében és 
a képességek feltárásában nyújt segítséget.

Csoportos pályaválasztási tanácsadás (7-12. 
évfolyamig)

Tanulásmódszertani tanácsadás (egyéni és 
csoportos, 5-12. évfolyamig)


