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Balázsné Csuha Mária: pedagógiai szakpszichológus, 1984-89 között pályaválasz-
tási tanácsadó pszichológus, a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója 
és a pályaválasztási munkacsoport szakmai vezetője.

Boldog Beáta Kinga: matematika-fizika, informatika szakos és tehetségfejlesztő 
tanár, közoktatási vezető és pályaorientáció szakterületen szakvizsgázott pedagógus, 
a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó 
pedagógusa.

Borsné Horváth Edina: szociálpedagógus, pedagógia szakos tanár, jelenleg óvoda-
pedagógus szakos hallgató, a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakvizsgá-
zott pályaválasztási tanácsadó pedagógusa.

Federics Ibolya: szakvizsgázott szociálpedagógus családvédelem szakirányon, pá-
lyaorientáció szakterületen szakvizsgázott pedagógus, a Heves Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó pedagógusa.

Ivády Tímea: tanácsadó szakpszichológus, pszichológia szakos tanár, angol nyelv 
és irodalom szakos középiskolai tanár, autogén tréning gyakorlatvezető, a Heves 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munka- és pályatanácsadó szakpszichológusa.

Dr. Kenderfi Miklós: a neveléstudomány doktora, a Magyar Agrár- és Élettudo-
mányi Egyetem (volt SZIE) tanszékvezető egyetemi docense, az Emberi erőforrás 
tanácsadó mester-, illetve a Pályaorientáció szakterületen pedagógus szakvizsgára 
felkészítő szakirányú továbbképzési szak vezetője, a MPT Pályaorientációs szakosz-
tályának alelnöke.

Luda Szilvia: magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező. 1999 óta 
az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola pedagógusa, 13. éve az intézmény 
pályaválasztási felelőse. 2019 decemberében szerzett pedagógus-szakvizsgát pálya-
orientáció szakterületen.

Szikoráné Sike Bernadett: tanító-informatika szakos és szakvizsgázott pályaorien-
táció szakos tanár. A Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
alsó tagozatos tanítója és felső tagozaton informatika szakos tanára. 

Tajtiné Lesó Györgyi: szociológus, szociálpedagógus, inkluzív nevelés tanára, 
közoktatási vezető és pályaorientációs területen szakvizsgázott pedagógus, a Heves 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó pedagó-
gusa. A Pályaválasztási Tanácsadás Regionális Szakmai Munkaközösség vezetője. 
Az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza és 
a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának tagja. 

KÖTET SZERZŐI ABC SORRENDBEN
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KÖSZÖNTŐ

Gyorsan változó világunkban egyre inkább felértékelődik minden olyan tevékeny-
ség, amely a pályaorientációval, pályafejlődéssel kapcsolatos. Ebben a folya-
matban hangsúlyos szerepet kap az ismeret, mely megítélésem szerint kétirányú 
folyamat. Egyrészt befelé irányul, az egyén felé, ezt hívjuk önismeretnek. Más-
részt kifelé, az egyént körülvevő külvilág felé irányul, mely alatt a lehetőségek 
ismeretét, megismerését értem. Mindezt nem lehet elég korán kezdeni, mint 
ahogy a kötet egyik szerzője is írja, már óvodás korban el lehet kezdeni az ezzel 
kapcsolatos érzékenyítést és elmondható, hogy adott esetben – az ember életében 
gyakran bekövetkező pályamódosítások okán – a munkaerőpiacon eltöltött aktív 
időszak végéig tart, tarthat. Ehhez pedig nélkülözhetetlenek az ezzel a speciális 
szakterülettel foglalkozó jól felkészült szakemberek, melyekkel országos viszony-
latban is elmondható, hogy Heves megye, az Egri Tankerületi Központ, a Heves 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat rendelkezik.

A kötetben megfelelő jogszabályi környezetbe ágyazva bepillantást kapunk a pe-
dagógiai szakszolgálatok sokrétű feladatrendszerébe, majd ezen belül a pályavá-
lasztási feladatok helyére és szerepére. Ezt követően a pályaorientációs tevékeny-
ségek fejlesztési lehetőségeit és gyakorlatát olvashatjuk az óvodák és az általános 
iskolák vonatkozásában. A kötet gazdag kitekintést ad a tehetséggondozás és a 
pályaorinetáció kapcsolatára, valamint a módszertani megújulás lehetőségeire a 
projekt módszer és a gamifikáció területén. A szakember utánpótlás tekintetében 
pedig rövid betekintést kapunk az ún. „Gödöllői iskola” pályaorientációs tanár-
képzés modelljébe.

Hála és köszönet a kötet szerzőinek, akik kellő alapossággal és jól átgondolt 
szakmaisággal készítették el tanulmányaikat, melyeket jó szívvel ajánlok minden, 
a téma iránt érdeklődő olvasónak. A kötet erőssége az elméleti háttér mellett, hogy 
a szerzők megállapításaikat konkrét tapasztalatokra, kutatásokra alapozzák. Ehhez 
nagy segítséget nyújtott az EFOP-3.2.5-17-2017 00043 számú „Az Egri Tankerü-
leti Központ MTMI készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, pályaorientáció 
megvalósulása mellett” elnevezésű pályázati lehetőség.

        Ballagó Zoltán 
              igazgató
              Egri Tankerületi Központ
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ELŐSZÓ

10 tanulmányt tartalmaz a szélesebb szakmai közönség számára összeállított kötet. 
A szerteágazó tematikát az Egri Tankerületi Központ által megpályázott EFOP-
3.2.5-17-2017-00043 számú projekt céljának megvalósítása fűzi össze. 

Több tanulmány foglalkozik azokkal a jogi keretekkel, amelyben a pedagógiai 
szakszolgálatok működhetnek a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás terüle-
tén. Kitűnik ezekből a munkákból, hogy pszichológusok, pedagógusok, gyógype-
dagógusok együttműködését igényli a feladatok megoldása, valamint az is, hogy 
az országban a szakszolgálatoknál humánerőforrás hiány van. Kivétel a pályázó 
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, ahol a lehetősséggel éltek és a létszám 
feltöltött. A szakemberek együttműködésének igen sok területe és szintje jelenik 
meg a tanulmányokban, amelyekhez kapcsolódnak a tanácsadás és az orientá-
ció módszertani kérdései. A protokoll alapján dolgozó szakembereknek jelentős 
önállósága is van, így a fejlesztések, szakmai továbbképzések és a koordináció új 
távlatokat is megnyithatnak, mind módszertani, mind szakmapolitikai kérdésekben. 
A kötetben szereplő írások másik csoportja korszerű szemlélettel a pályaorientáció 
folyamat jellegét demonstrálják az óvodától a középiskoláig tartó előkészítő munka 
eredményeinek bemutatásán keresztül. A tanulmányok harmadik csoportja a külön-
böző pedagógiai területekhez kapcsolódó lehetőségeket fogalmazza meg, beleértve 
a pályaorientációs tanárképzés megújuló modelljét is. 

A kötet minden írása érinti az időtartam jelentőségét a pályaorientációs munkában. 
Ebből is kiemelhető a tanulókkal (szülőkkel) közvetlen kapcsolatban töltött idő 
mennyisége vagy az iskolai munkához biztosított időkeret. Az időráfordítást szű-
kösnek tartják a szakemberek, amely már a jelenben is, de még inkább a későbbi-
ekben újabb nehézségek, kérdések megjelenését vetíti előre.

Ajánlom a tanulmánykötetet azoknak a szakembereknek, akik a pedagógiai szak-
szolgálatnál dolgoznak és gyakorló pedagógusoknak (akiket a téma vonz), vala-
mint azoknak a döntéshozóknak, akik a jogszabályi keretek bővítésével segíthetik a 
pályaválasztási tanácsadás, illetve az iskolai előkészítő szakaszok szakmai minő-
ségéért felelősséget viselnek. Kiemelten ajánlom e munkát azoknak a különböző 
pályázó szervezeteknek is, akik vállalták egy pályázat megírását, megvalósítását és 
az eredmények összegzését, bemutatását. Javaslom ezt azért, mert az Egri Tanke-
rületi Központ pályázatának sikeressége például szolgálhat mindannyiunknak arra, 
hogy egy-egy pályázat nem csak korlátokat szab, hanem lehetőséget is teremt a 
jövő építésére, ha a pályázatot elkötelezett, jól felkészült szakemberek valósítják 
meg.

          Budapest, 2021. december        Dr. Szilágyi Klára
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BALÁZSNÉ CSUHA MÁRIA: HEVES MEGYEI  
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZAKMAI  
KIHÍVÁSAI ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

BEVEZETÉS

Tanulmányomban alapvetően fontosnak tartom azoknak a jogi és szakmai keretek-
nek az ismertetését, melyek értelmezése meghatározza a Heves Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat szakmai működését, tevékenységeit, illetve melyek alapján céljait 
megfogalmazza és a napi gyakorlat, munkavégzés révén tartalommal tölti meg.

A szakszolgálati munka területén ez kiemelten hangsúlyozandó, hiszen a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 18.§ (3) bekezdése (továbbiakban 
Nkt.) értelmében a pedagógiai szakszolgálatok feladatairól, működéséről, felada-
tai ellátásának részletes szabályairól szintén jogszabály  a 15/2013. (II.26.) EMMI 
rendelet került kiadásra.

A köznevelésről szóló törvény a pedagógiai szakszolgálati feladatot a köznevelés alap-
feladatai közé sorolja (Nkt. 4.§ 1. q pontja), és segítő intézményként határozza meg.

A köznevelési rendszer segítő intézményeként a pedagógiai szakszolgálat sok-
rétű, magas színvonalú tevékenységének célja, hogy hozzájáruljon a közneve-
lés kiemelt feladata végrehajtásához, ami az iskolát megelőző kisgyermekkori 
fejlesztésben, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevételében, 
egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítésében, a 
minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtésében fogal-
mazódik meg (Nkt. 3.§ (6)).  

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE ÉS SAJÁTOSSÁGAI
Az igénybevehetőség és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a köznevelés-
ről szóló törvény rögzíti minden gyermek, tanuló jogát arra, hogy állapotának, 
személyes adottságának, problémájának megfelelő, megkülönböztetett ellátást 
kapjon és életkorától függetlenül segítségért forduljon a pedagógiai szakszolgálati 
intézményhez (46.§ (3) g.).

Rögzíti továbbá a pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele térítésmentességét 
(Nkt.2.§ (2)).
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Ugyancsak rögzíti azt, hogy különleges bánásmód keretében a gyermek, tanuló 
milyen ellátásra jogosult:

• a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a szakértői véleményben foglaltak 
szerint egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai 
foglalkoztatásra jogosult intézményében (Nkt. 47.§ (1)).

• amennyiben beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő 
foglalkoztatásra jogosult, mely a szakértői véleményben foglaltaktól függő-
en megvalósulhat az óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás, a kollégiumi 
nevelés és oktatás, ill. a szakszolgálati ellátás (nevelési tanácsadás) keretében 
(Nkt. 47.§ (8)).

A pedagógiai szakszolgálat törvényben szabott feladata a szülő és a pedagógus 
nevelő munkájának, a köznevelés intézményeinek segítése feladatai ellátásában, a 
szakszolgálat különböző szakterületeinek megfelelően. 

2013 előtt a szertetágazó, nem egy esetben különböző fenntartóhoz tartozó intéz-
ményrendszer következtében nem volt szűrhető a párhuzamos ellátás, és a külön-
böző intézmények esetlegesen egymás mellett nyújtott ellátásai az adott gyermek 
komplex fejlesztését, gyógyítását is nehezíthették, még akkor is, ha az intézmé-
nyek számos együttműködést alakítottak ki a párhuzamosságok kizárására. 

A szakszolgálati ellátás egységes kialakítása érdekében a köznevelésről szóló tör-
vény 9 szakszolgálati „szakterületet, tevékenységi kört” határoz meg, kötelezően 
ellátandó feladatként (Nkt. 18.§ (2):

• gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
• szakértői bizottsági tevékenység,
• nevelési tanácsadás,
• logopédiai ellátás,
• továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
• konduktív pedagógiai ellátás,
• gyógytestnevelés,
• iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
• kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a köznevelési törvény által 
megszabott szakszolgálati feladatokat megyénként egy szakszolgálati intézmény 
látja el, főigazgatósága, székhelye és tankerületi tagintézményei által (15/2013. 
EMMI r. 3.§ (1) és (2) bekezdés). 
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A 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet meghatározza az egyes szakszolgálati fel-
adatok ellátási szintjét, e szerint a 12.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt szakértői 
bizottsági feladatok, és a 26.§ (1) és (5) bekezdése szerinti továbbtanulási, pá-
lyaválasztási tanácsadás ellátása megyei szinten történik. A szakszolgálati ellátás 
minden más feladatának ellátását - beleértve a 11.§ (1) bekezdésében foglalt 
tankerületi szintű szakértői bizottsági feladatokat-, a tankerületi tagintézménynek 
kell biztosítania.

Az intézmény, illetve tagintézményének ellátási kötelezettsége és felelőssége 
minden olyan gyermeket, tanulót, fiatalt érint, aki működési körzetében él vagy 
jár nevelési-oktatási intézménybe (35.§ (5)).

A SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ÉRTELMEZÉSE 
(15/2013. EMMI R.):
1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás: feladata 
a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, a gyermek fejlődésének 
elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi 
inklúziójának támogatása. Tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesz-
tés, tanácsadás, a társas-, a kommunikációs- és a nyelvi készségek fejlesztése, a 
mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás. Szakmai felfogásom szerint 
kiemelten hangsúlyozandó a minél korábbi életkorban megkezdett fejlesztés 
fontossága, és a korai fejlesztés komplexitásának jelentősége a gyermek későbbi 
életlehetőségei szempontjából!

2. szakértői bizottsági tevékenység:  
országos szinten: mozgásszervi fogyatékosság, az érzékszervi (a látási, a hallási) 
fogyatékosság, valamint a beszédfogyatékosság megállapítása vagy kizárása (ez 
utóbbi megyei szinten is végezhető) 
megyei szinten: három évesnél fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai, 
pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata, a sajátos nevelési igény kizárása vagy 
megállapítása, ezzel összefüggésben a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási ne-
hézség megállapítása vagy kizárása, a szakértői vélemény elkészítése, kiadása, a 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok elvégzése 
tankerületi szinten: a harmadik életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körű 
pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata,  sajátos nevelési igény 
gyanúja esetén a gyermek anyagának megyei szakértői szintre továbbítása, a be-
illeszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az 
ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése, a gyermek iskolába lépéshez szük-
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séges fejlettségének megállapítása, a gyermek, a tanuló vizsgálatának eredményei 
alapján szakértői vélemény készítése. Fontos kiemelni, hogy a jogszabály minden 
olyan tevékenységet, amely a gyermek, tanuló számára többlet ellátásra való jogo-
sultságot állapít meg, szakértői tevékenységként, minden ilyen dokumentumot 
szakértői véleményként definiál. Ezzel kizárható vált az a problematika, mely 
abból adódott, hogy a (régi) szakértői bizottság kötelezően teljesítendő szakértői 
véleményt adott ki, a (régi) nevelési tanácsadó szintén kötelezően alkalmazandó, 
de szakvéleményt adott ki. 

Szintén fontos hangsúlyozni annak a jelentőségét, hogy a jogszabályi követelmé-
nyek alapján a szakértői véleményezés mindhárom szinten azonos eljárásrend, 
protokoll alapján kell, hogy történjen, melyet a jogszabály meg is határoz. Kieme-
lendő változás, hogy megyei szintről tankerületi szintre helyeződött át a harmadik 
életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyó-
gypedagógiai vizsgálata, ami az ellátás könnyebb elérhetőségét, és várhatóan a 
gyermek fejlődésének eredményesebb segítését válthatja ki.

3. nevelési tanácsadás feladata: a gyermek, tanuló esetében a jelentkező nyil-
vántartásba vétele, a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a 
gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek 
eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel 
szükségességének meghatározása, 

• szükség esetén pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápiás gon-
dozás nyújtása a gyermeknek, a tanulónak, a család nevelő, ill. a pedagógus 
nevelő és oktató munkájának támogatása mellett.

• jogszabályban meghatározott esetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédel-
mi szakellátást, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények kérésére szak-
értői vélemény készítése a pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat alapján.

A jogszabályi keretek megőrzik a nevelési tanácsadás „hagyományos” tevékeny-
ségét, azt a speciális szaktudáson alapuló eszközrendszert - pedagógiai, pszicho-
lógiai támogatás, fejlesztőpedagógiai gondozás, pszichoterápiás gondozás - ami a 
nevelési tanácsadók eddigi működése során kialakult és felhalmozódott. A nevelé-
si tanácsadás szakfeladata szakmai értelemben továbbra is a harmadlagos pre-
venció szintje, azaz a tartósan fennálló problémák, zavarok okozta károsodások 
megszüntetése, csökkentése. További feladatai a másodlagos prevenció körébe 
tartoznak, amivel cél a problémák korai felismerése és kezelése. 

4. logopédiai ellátás: feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési 
elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszle-
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xia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a be-
széd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. 
Kiemelendő változás, az ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi 
fejlettségének alapvizsgálatának, szűrésének kötelezővé válása. A szakmai munka 
tartalmi követelménybeli változása, hogy ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei 
alapján szükséges, akkor a gyermek, tanuló ellátását részletes logopédiai diag-
nosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell megszervezni.

5. továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: feladata a tanuló adottságainak, 
tanulási képességének, érdeklődésének szakszerű vizsgálata, és ennek eredménye-
képpen iskolaválasztás ajánlása. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás létét 
külön jelentőséggel bírónak tartom a szakszolgálati tevékenységek sorában, szakmai 
hagyományai, kidolgozott módszertana, és a gyermekre, tanulóra irányultsága miatt. 
Pályaválasztással, pályaorientációval egy sor szervezet foglalkozik országosan és 
helyi szinteken. A különböző szervezetek tevékenységi listáiból kiderül, hogy széles 
körű tájékoztatási tevékenység folyik különböző csatornákon. A tanulók, fiatalok, 
szülők felé hatalmas információmennyiség áramlik, ugyanakkor ezen szervezetek 
nem, vagy kevéssé foglalkoznak az információk feldolgozásának segítésével, azok 
személyiséghez, személyiségbe illesztésének segítésével, az egyéni problémakeze-
lésig nem jutnak el. 

Az iskolaválasztás, pályaválasztás szakszerű segítése közvetlenül a tanuló, a szülő, 
ill. intézménye részére, felfogásom szerint megkönnyíti az alapiskolai képzés és a 
továbbtanulás (középfokú képzés) közötti átmenetet, hozzájárulhat a képzés és az 
ahhoz való alkalmazkodás sikeréhez. A helyesen végzett pályaválasztási tanácsadás 
alkalmas eszköz lehet a középiskolai kudarcok (bukások, lemorzsolódás) preven-
ciójában is. Hozzájárulhat az élethosszig tartó tanulásra való képesség és alkalmas-
ság felismerésének segítése útján a középiskolai tanulási és motivációs problémák 
csökkentéséhez.

6. konduktív pedagógiai ellátás: feladata a központi idegrendszeri sérültek kon-
duktív nevelése, fejlesztése és gondozása.

7. gyógytestnevelés: feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú 
testnevelési foglalkoztatása. Fontos követelménynek tartom, hogy ahol a szüksé-
ges feltételek rendelkezésre állnak, a tanulók részére heti egy foglalkozás kereté-
ben úszás órát kell szervezni.

8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás: feladata koordinációs tevé-
kenységként a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munká-
jának összefogása és segítése szakmai konzultációs foglalkozások szervezésével, 
egyéni szakmai segítségadással, esetvezetésben való segítségnyújtással.   További 
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feladat a pedagógiai szakszolgálatnál önkéntesen bejelentkező, az óvodától, 
iskolától független ellátást igénylő szülők és gyermekek óvodai, iskolai problé-
mákkal összefüggő ellátása. A szakszolgálati feladatok sorában teljesen új feladat, 
aminek jogosultságát nem tartom kétségbe vonhatónak, ha az óvoda- és iskolap-
szichológiai hálózat kiépül a törvényi szabályozás alapján. A szakmai tevékenység 
egymásra építettsége nagyban tudná segíteni a nevelési, nevelési-oktatási intéz-
mények munkáját.

9. kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása: feladata a korai tehet-
ség-felismerés, tehetségazonosítás, a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének 
támogatása, önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek 
részére, tanácsadás, támogatás a szülőnek, konzultáció a pedagógus részére. A 
szakszolgálati feladatok sorában szintén teljesen új feladat, melynek megvalósítá-
sához a Nemzeti Tehetségfejlesztő Központtal való együttműködés ad segítséget. 
Az ellátás megszervezéséhez a nevelési-oktatási intézményekben folyó tehetség-
gondozási tevékenység széles körű feltérképezése jelenthet alapvető kiindulást.

A SZAKSZOLGÁLATI FELADAT ELLÁTÁS SZAKKÉP-
ZETTSÉGBELI KÖVETELMÉNYEI (15/2013. EMMI R.):
A szakellátás biztosításához rendelkeznie kell az intézménynek a rendelet 6. sz. mellék-
lete szerinti mindazon szaktudással, szakmai kompetenciával, melyek az intézmény-
ben megjelenő sokféle tünetegyüttes kezeléséhez, a szerteágazó feladatok ellátásához 
elengedhetetlenek. Orvosi, különösképpen a gyermekpszichiátriai szakképzettség 
fontosságát kell kiemelnünk, ami a szakértői bizottsági tevékenység elemi feltétele, de a 
pszichológus kompetenciáját meghaladó esetek gondozásában is részt vállalhat. Illetve 
a szakképzettségbeli előírások mellett a szakfeladatot ellátó munkatársak számára a pe-
dagógus-szakvizsga megléte, ill. megszerzése kötelező (33.§ (1)). A kollegák kiképzett-
ségi szintje országosan kiemelkedő és széles skálát mutató, az Educatio Kht. TÁMOP 
3.4.2.B projekt keretében végzett felmérés eredményei szerint az országos helyzetkép-
ben a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál a legmagasabb az egy pedagógusra 
jutó módszertani kiképzettség aránya.

A megfelelő színvonalú szakmai munka végzéséhez a megfelelő képzettség 
mellett az intézménynek rendelkeznie kell megfelelő számú szakemberrel, a ren-
delet 7. számú mellékletében foglalt minimum létszám szerint. A Heves Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat a pályaválasztási tanácsadás területén országos szinten 
egyedülálló módon rendelkezik ezzel a szakemberlétszámmal.
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Az intézmény munkaformája felfogásom szerint mind a megyei, mind a tankerületi 
intézményben a teammunka kell, hogy legyen, hiszen a különböző szakképesítésű 
munkatársak együttműködése teszi lehetővé a kezelt problémák sokoldalú feltárását 
és megoldását. 

A belső együttműködésen és a nevelési - oktatási intézményekkel való együttmű-
ködésen túl intézmények széles körével kell együttműködésen alapuló szakmai 
kapcsolatokat fenntartani a gyermekeknek, szülőknek való megfelelő segítés és a 
kompetenciahatárok, a szakmai-etikai előírások betartása érdekében.

TÁRGYI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK
A megfelelő színvonalú szakmai munka végzéséhez az intézménynek rendelkez-
nie kell szakmai tárgyi feltételekkel (a rendelet 9. számú, minimális eszközjegyzé-
ke szerint). Megfelelő számú, szakterületnek megfelelően berendezett, nyugalmat, 
intimitást nyújtó vizsgáló, terápiás szobákkal, tornaszobával, csoportos munkára 
alkalmas helyiséggel, kulturált váróval, kiszolgáló helyiségekkel.

A berendezést úgy kell összeállítani, hogy lehetőséget adjon az ellátott gyermek, 
fiatal, felnőtt testméreteihez való alkalmazkodásra.

Az eszközjegyzékben foglaltak szerint azon belül az intézmény szakmai jelleg-
zetességeit is figyelembe vevő, a vizsgálatok, fejlesztések, terápiák folytatásához 
szükséges megfelelő számú és minőségű, lehetőleg jogtiszta speciális vizsgálati és 
terápiás eszközök, játékok, szakmai anyagok megléte követelmény.

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
 - Nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény
 - Pedagógiai szakszolgálatok működéséről szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet
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FEDERICS IBOLYA:  A PÁLYAVÁLASZTÁSI  
TANÁCSADÁS HELYE ÉS SZEREPE A PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOLGÁLATOK GYAKORLATÁBAN

BEVEZETÉS
Jelen tanulmányomban a diplomamunkámhoz kapcsolódó 2019-ben végzett 
kutatásom néhány fontos eredményét szeretném bemutatni, melyben a pedagó-
giai szakszolgálatoknál folyó pályaválasztási tanácsadás szakmai tevékenységét 
vizsgáltam. Tanulmányom célja, hogy bemutassam, milyen módszerekkel végzik 
a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást a megyei pedagógiai szakszolgálatok 
mindennapi gyakorlatában, továbbá vannak-e a szakemberek hatékony munka-
végzését akadályozó tényezők. A szakszolgálati protokoll ajánlását figyelembe 
véve vizsgáltam az általam feltételezett akadályozó tényezőket, mint például az 
infrastrukturális hiányosságok, közlekedés, utazás problémája a tanácsadóhoz/
tanácskérőhöz, illetve a nem megfelelő irodai környezet. Legfontosabb kérdés, 
hogy a jogszabályban előírt létszámkeret hiánya milyen mértékben nehezíti meg a 
pályaválasztási tanácsadó szakemberek munkáját. Ezzel összefüggésben a tanács-
adásra fordított időkeretet vizsgáltam, illetve a kérdőívet kitöltő szakemberek 
véleményét kérdeztem meg. További célom volt, hogy megismerjem a tanácsadó 
szakemberek szakmai javaslatait, észrevételeit a pályaválasztási tanácsadás mi-
nőségének javítása érdekében. A szakmai fejlődés egyik elengedhetetlen eszköze, 
az ezen a pályán dolgozó szakemberek rendszeres szakmai együttműködése, 
valamint a naprakész információk megosztása szakmai platformokon. Ezeken a 
találkozókon rendszeresen visszatérő téma a tanácsadók között, hogy ki, milyen 
módszerekkel, és milyen keretek között végzi a tanácsadást. Pályamunkám kuta-
tásához kérdőíves módszert alkalmaztam, melyet az ország valamennyi megyei 
pedagógiai szakszolgálatánál dolgozó pályaválasztási tanácsadónak elküldtem.

A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS KIALAKULÁSÁNAK 
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE HAZÁNKBAN
Magyarországon a pályaválasztással, szakmaválasztással kapcsolatos tájékoztatás, 
tájékozódás igényének megjelenése a múlt évszázad első feléig vezethető vissza. 
A két világháború és az azt követő társadalmi mozgalmak, forradalmak hatására 
jelentős gazdasági változások mentek végbe, melynek hozadékaként rohamosan 
változott a társadalmi munkamegosztás. Ezen belül, olyan új szaktevékenységek 
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tömege alakult ki, amelyek az átlagember számára követhetetlenné váltak. A mun-
kavállalás, munkavégzés egyre megbecsültebb tevékenységgé lett, és az egész 
társadalom által követendő célt jelentett. Mindezek hatására a II. világháború után 
Magyarország akkori szellemi tőkéjét jelentő tehetséges emberek úgynevezett 
népi kollégiumot hoztak létre, melynek célja a gazdaság újraépítése volt (Szilágyi, 
2005).

A népi kollégiumok mellett, az időszak kiemelkedő hozama a Magyar Királyi 
Gyermeklélektani Intézet volt, melynek egyik fő programja egyrészt a tehetségki-
választás és tehetséggondozás volt, valamint ennek befolyásolása a pályaválasztá-
si tanácsadás segítségével (Szilágyi, 2005).

1948 fordulópontot jelentett a magyar politikai életben. Ekkor kezdődött az a 40 
évig tartó kommunista diktatúra, amelynek hatása a pályaválasztási tanácsadásban 
is érződött (Ritoók, 2006). A kommunista társadalmi modell egyik legfontosabb 
gazdasági alapja az úgynevezett népgazdasági tervek mindenáron való végrehaj-
tása volt. Ebben az időszakban megszűnt az egyén önmagával kapcsolatos döntési 
lehetőségeinek az igénye. Jellemző volt, hogy nem pályaválasztásról beszéltek 
már az iskolában, hanem pályairányításról, melyet a gazdaság által meghatározott 
tervszámok befolyásoltak. Ezek alapján határozták meg a képzési keretszámokat. 
Az egyéni igények teljesen háttérbe szorultak (Szilágyi, 2005).

Ezen időszak vezetőinek egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy Magyarorszá-
got a vas és acél országává építse ki, melynek egyik fontos lépéseként hatalmas 
beruházások kezdődtek a nehézipar területén. A nehézipar kialakításához szüksé-
ges építkezések hatalmas tömegeket igényeltek. Az ebben az időszakban megjele-
nő hiányszakmák újabb problémákat okoztak a társadalmi munkamegosztásban.  
Ez már mindenképpen felvetette a munkaerő-gazdálkodás stabil alapokra helyezé-
sét, ezáltal kiemelt jelentőséget kapott az ifjúság belépése a munkamegosztási fo-
lyamatokba. Ennek eredménye volt, hogy a hatalom 1960 táján komolyan kezdte 
venni a pályairányítás, illetve a pályaválasztás megoldását. 

A pályaválasztási tanácsadás megszervezéséről Magyarországon először az 
1024/1961. (XII.30.) számú Kormányhatározat intézkedett. Megindult a tanács-
adás szervezetének kiépítése, melynek irányítását a Munkaügyi Minisztériumra 
bízták. Feladata a pályaválasztási tanácsadó szervezet létrehozása mellett ennek 
szakmai tartalommal való felépítése és ellátása volt (Szilágyi, 2005). A Mun-
kaügyi Minisztérium a feladat ellátása érdekében két csoportot hozott létre. A 
Pályaválasztási Csoport  a pályaválasztással kapcsolatos felvilágosító, propaganda 
tevékenységet látta el, míg a Munkalélektani Csoport a pályaválasztási tanács-
adás tudományos megalapozásáért felelt, melynek vezetője Csirszka János volt 
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(Rókusfalvy, 1969). Csirszka János az 1960-as években meghatalmazást kapott 
egy pályaválasztási tanácsadó intézet létrehozására, amely elsősorban a szakmai 
módszertani, illetve elvi, elméleti kérdésekben próbált segítséget nyújtani. A Mun-
kaügyi Minisztérium minden megyében igyekezett létrehozni pályaválasztási ta-
nácsadó intézményt, elsősorban ott élő pedagógusokra, illetve társadalompolitikai, 
munkaerő - gazdálkodási kérdések iránt fogékony szakemberekre támaszkodva. 

A 2029/1967-es kormányhatározatban az elmúlt 5 év pályaválasztási tanácsadás-
ban szerzett tapasztalatait alapul véve arra hívják fel a figyelmet, hogy az iskolák-
ban folyó tevékenység leggyengébb oldala a tanulók egyéni felkészítése a pálya-
választásra. Ezért célként határozta meg a pályaválasztási tevékenység további 
fejlesztését, valamint a pedagógusok ez irányú továbbképzését.

Az 1029/1971. (VII.3.) számú kormányhatározat rendelkezett a pályaválasztási 
tanácsadók országos rendszerének felállításáról és a pályaválasztási tanácsadás 
iskolai kereteinek kiépítéséről, mely a Munkaügyi Minisztérium irányítása alá 
került. A határozat a korábbi szemlélet helyett, a fiatalok egyéni képességeinek 
figyelembevételét is szorgalmazta a pályaválasztás folyamatában.

Következő évben a 104/1972. (3) MüM. rendelet feladatként jelölte meg, hogy 
külön foglalkozást kell tartani a tehetséges tanulók számára, amelyet a szakta-
nároknak kell biztosítaniuk. Kiemelte, hogy már az általános iskolában meg kell 
ismertetni a gyermeket különböző szakmákkal a tanórai tevékenységen keresztül, 
vagy üzemi látogatások alkalmával (Suhajda, 2017). Ebben az évben létrejött az 
Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (OPTI), amely a szakmai és mód-
szertani irányításért felelt. Az Intézet alkalmazásában pszichológusok, orvosok, 
gyógypedagógusok, pedagógusok, szociológusok, közgazdászok és népművelők 
dolgoztak (Szilágyi, 2005). Mindezek által megalakultak a Megyei Pályaválasztá-
si Tanácsadó Intézetek, melyek tevékenységi körébe tartoztak a megyei pályavá-
lasztási problémák megoldása, információnyújtás, iskolai pályaválasztási munka 
segítése és az egyéni pszichológiai szaktanácsadás (Ritoók, 1979). Az Intézet 
közel 10 évig a Munkaügyi Minisztérium hatáskörébe tartozott, majd 1980-ban a 
Művelődési Minisztérium irányítása alá került. Ezt követően a megyei intézetek 
fokozatosan beolvadtak a pedagógiai intézetekbe, a feladatok ellátására létre-
hozták a Szakképzési Igazgatóság Pályaválasztási Tanácsadó Osztályát, ahová 
beintegrálták az OPTI-t. Ennek következménye volt, hogy a szakmai intézmény-
rendszer fokozatosan leépült, a rendszerváltás időszakában 1988-1993 között a 
pályaválasztási feladatok ellátása gazdátlanná vált (Suhajda, 2017).

A foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény alapján számos mun-
kaügyi szervezet jött létre, ahol a korábban a pályaválasztás területén dolgozó 
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szakembereket alkalmazott, a rendszerváltás következményeként kialakult töme-
ges munkanélküliség problémájának kezelésére. Céljuk az volt, hogy újjáépítsék 
a pályaválasztási tanácsadó rendszert Magyarországon, elősegítsék az iskolai és 
iskolán kívüli pályatanácsadás újravirágzását (Ritoók, 2006, Suhajda, 2017).

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezett a pályaválasztási 
és továbbtanulási tanácsadó szakszolgálat felállításáról, amelyet a pedagógiai 
szakszolgálat részeként jelölt meg. A jogszabály azonban az általános iskola 
feladatának tekintette a pályaválasztásra való felkészítést, tanórai kereteken belül 
(Suhajda, 2017).

Az elkövetkező közel 10 évben a pályaválasztási tanácsadás, mint szakfeladat 
nem vált egységesen ellátandó feladattá.

TOVÁBBTANULÁSI, PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS A 
MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOKBAN
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályba lépését követően 
a pedagógiai szakszolgálatok feladatkörébe került a továbbtanulási, pályavá-
lasztási szakfeladat ellátása. Azonban csak a szakszolgálatok működéséről szóló 
15/2013. számú EMMI rendelet (továbbiakban: szakszolgálati rendelet) hatályba 
lépésével vált kötelezővé a pedagógiai szakszolgálatok számára minden megyé-
ben, illetve a fővárosban a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatának 
ellátása. A köznevelésben ki kellett alakítani a pályaválasztási tanácsadás országos 
rendszerét. A pedagógiai szakszolgálatok számára korábban is választható volt ez 
a feladat, így az ország számos pontján is már működött pályaválasztási tanács-
adás, azonban többnyire egymástól elszigetelten, így a szakmai egységesség nem 
valósult meg. Az új szerkezet azonban lehetőséget teremtett arra, hogy egységes, 
magas szakmai színvonalú ellátáshoz jusson az ország bármely pontján tanuló, 
köznevelési intézménybe járó diák (Burányné-Kun, 2015).

Burányné-Kun (2015) a szakszolgálati rendelet alapján foglalta össze a továbbta-
nulási, pályaválasztási tanácsadó feladatait: „feladata az iskolaválasztás ajánlása, 
valamint az ehhez szükséges döntés meghozatalában való támogatás, amely alap-
ján tevékenységének célcsoportját elsősorban a különböző iskolatípusokba átlépő 
tanulók jelentik, hagyományosan az általános iskolák és a középfokú oktatási 
intézmények utolsó évfolyamának diákjai. Habár nagy létszámban ez a két kor-
osztály érintett, az iskolaváltás időszakai a gyakorlatban nem ilyen egyértelműek 
(gondoljunk csak a négy, hat és nyolc osztályos gimnáziumok rendszerére, ahol 
az iskolaválasztásról jóval korábban kell meghozni a döntést).” (Burányné-Kun, 
2015 13. o)
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A rendelet tehát leírja a továbbtanulás, pályaválasztás szempontjából érintett cél-
csoportok körét, valamint a feladatellátásra vonatkozó feladatokat. A megvalósítás 
szakaszában már a szakemberek önállóan, lehetőségeikhez mérten, és az adott 
célcsoporthoz igazítottan alakítják ki, látják el a szakfeladatot. Gyakorló pályavá-
lasztási tanácsadóként azt látom, hogy több mint 5 éve, a szakszolgálati rendelet 
érvénybe lépése óta a szakemberek folyamatosan keresik a megfelelő utat, próbál-
ják alakítani saját rendszerüket, melyhez sokszor jelentős segítséget nyújtanak a 
különböző szakmai fórumok, értekezletek.

Torda Ágnes és Nagyné Réz Ilona által készített továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadás szakszolgálati protokollja (alapprotokoll) mintát nyújt valamennyi 
szakszolgálati terület protokolljainak kidolgozásához, amely összhangban van az 
érvényes jogszabályokkal, elsősorban a köznevelési törvénnyel és a szakszolgálati 
rendelettel, a hazai és nemzetközi szakirodalommal, továbbá szakmai konszen-
zuson alapul. Az alapprotokoll alapján készült el a tíz szakszolgálati területre 
egy-egy szakszolgálati szakterületi protokoll, amelyeket további specifikus proto-
kollok egészíthetnek ki. Ide tartozik a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
szakterületi protokollja is (Burányné–Kun, 2015).

A 2019-ban az EFOP 3.2.5-17-2017-00043 projekt keretében Egerben megrende-
zett Tanévnyitó Tudásfórum konferencián Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors előadásá-
ban a pályaorientáció különböző területein létrehozott szakmai protokollok egyez-
tethetőségéről, összehangolásának fontosságáról, valamint a pályatanácsadás, 
mint fontos életpálya támogató tevékenység  különböző definíciós értelmezéseiről 
beszélt Szakmai protokollok avagy definiáltuk-e a pályatanácsadást? címmel. 
Előadásában nagy hangsúlyt fektetett a pályaorientációs tevékenységet végző ta-
nácsadók szakmai munkájának összehangolására, amely a mai napig megoldatlan 
problémát jelent (Borbély-Pecze, 2019).

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS MŰKÖDÉSE A 
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOKBAN
A szakszolgálati rendelet a pályaválasztási, továbbtanulási tanácsadás ellátásához 
a székhelyintézményt jelöli ki, ezért a pályaválasztási tanácsadás tevékenysége 
vagy a székhelyintézményben, vagy egyéb fővárosi vagy megyei illetékességű 
tagintézményében kap helyet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tanácsadás 
többségében a megyeszékhelyeken található intézményekben érhető el az igénybe 
vevők számára. Ugyanakkor az országos protokoll elvárásként fogalmazza meg 
a szolgáltatás minél könnyebb igénybevételét a célcsoportok számára. Annak 
érdekében, hogy a szakszolgálatok illetékességi területe alá eső, minél több tanuló 
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részére elérhető és igénybe vehető legyen a tanácsadás, sok esetben felveszik a 
kapcsolatot a vidéki köznevelési intézményekkel, elutaznak és kihelyezett ta-
nácsadás keretében nyújtanak segítséget. A kihelyezett feladatellátás azonban sok 
problémát vet fel (idő, saját gépkocsi igénybevétele, tömegközlekedés stb.).

A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁSI TEVÉKENYSÉG 
VIZSGÁLATA
Kutatásom témája a pedagógiai szakszolgálatok továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadóiban zajló szakmai munka vizsgálata volt. A 2019-ben zajlott vizsgálat-
ban a megyei pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó pályaválasztási tanácsadó 
pedagógusok és pszichológusok véleményére, tapasztalataira voltam kíváncsi. A 
kérdőív kérdései alapvetően azt szándékozták feltérképezni, hogy a szakembe-
rek milyen akadályozó tényezőkkel szembesülnek munkájuk során, elegendő-e a 
tanácsadásra fordított időkeret, amelyet a tanácskérőkre fordíthatnak, illetve a me-
gyei pedagógiai tanácsadókban, elegendő létszámban látják-e el a szakfeladatot.

A KUTATÁSOM NÉHÁNY KIEMELT EREDMÉNYE 
A 15/2013. (II.26) EMMI rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a főváros-
ban, illetve megyei szinten működő intézményekben foglalkoztatottak minimális 
létszámát. A táblázat szerint (1. számú melléklet) a továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadásban pedagógus munkakörben foglalkoztatottak minimális létszáma 
országos szinten 198 főben van megállapítva. Ehhez képest ennél sokkal keveseb-
ben dolgoznak ebben a munkakörben. Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) 
honlapján elérhető 2018. október 1-i adat alapján a pedagógiai szakszolgálatoknál 
főmunkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazott továbbtanulá-
si, pályaválasztási tanácsadók létszáma országos szinten összesen 67 fő. Azóta 
elérhetőek az OH oldalán a 2019. október 1-i állapot adatai, amely 67 -ről 68 főre 
változott, illetve a 2020. október 1-i állapot alapján 70 fő, amely minimális válto-
zást mutat az előző évekhez képest. Az 1. ábrában a jogszabályi létszámminimu-
mot hasonlítottam össze, az OH honlapján elérhető 2018. október 1-i létszámmal, 
illetve a kutatás során visszaérkezett 45 fő pályaválasztási tanácsadó által kitöltött 
kérdőív minták darabszámával. A grafikonban is kitűnik, hogy országos szinten 
sokkal kevesebben dolgoznak továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó pedagó-
gus munkakörben, mint ahogyan az a jogszabályban meg van határozva. Össze-
vetve a jogszabályi létszámminimumot, 198 főt, valamint az OH  2018. október 
1-i adatait, ami 67 fő volt, a teljes jogszabályban előírt foglakoztatotti létszámnak 
csupán a 33,838% -a. A kutatásomhoz tartozó kérdőív válaszadóinak létszáma 45 
fő (36 nő, 9 férfi),  ami az OH adataival összevetve  67,164% arányt jelent.
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1. ábra: Tanácsadói létszám adatok  Forrás: saját szerkesztés

A tanácsadó szakemberek válaszai szerint a másik probléma, ami leginkább nehe-
zíti az ellátást az az utazás, mindkét fél részéről. Egyrészt a tanácsadást igénybe 
vevő nem tud több alkalommal elutazni a továbbtanulási, pályaválasztási tanács-
adásra, amennyiben nem azon a településen él, ahol az iroda található. Másrészt a 
tanácsadó szakember sem tud a megye összes köznevelési intézményébe eljutni, 
a magas tanulói létszám, illetve az alacsony tanácsadói létszám miatt. A szak-
emberek úgy vélik, hogy az ebből eredő időkeret hiány negatívan befolyásolja 
az egyéni tanácsadások számát és alkalmát. A heti 40 órás munkaidőkeretből, a 
neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben ellátandó tevékenységeket 21 órában 
végzik a jelenleg pályaválasztási tanácsadó munkakörben foglalkoztatott pedagó-
gusok. Véleményem szerint ez nem azt jelenti, hogy a nevelés-oktatással lekötött 
óra időkeret alacsony, hanem amennyiben a tanácsadói létszám magasabb lenne, 
illetve elérné a jogszabályban előírt létszámminimumot (1. számú melléklet), a 
tanácsadók is több időt fordíthatnának az egyéni és csoportos tanácsadásokra. 

A kutatás során kapott válaszokból egyértelműen látható, hogy nagyon sok 
olyan tanácsadó szakember van, akik nem megfelelő irodai környezetben végzik 
tevékenységüket. Több megyében nincs elegendő számú tanácsadó helység, sem 
megfelelően kiépített infrastruktúra (pl stabil internet). Ezt a fajta hiányosságot 
visszaigazolták a digitális munkarend alatt végzett kutatások is, hiszen az IKT 
eszközök, szoftverek, pályaedukációs rendszerek hiánya nem csak tanácskérői, 
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hanem tanácsadói oldalról is igen komoly fennakadásokat okoztak (Tajtiné Lesó, 
Borbély-Pecze, Juhász és Kenderfi, 2020; Borbély-Pecze-Fazakas, Kenderfi és 
Tajtiné Lesó, 2021).

A hatékony tanácsadói munkát befolyásoló tényező továbbá, hogy nem jut el a 
szolgáltatás a célcsoporthoz. Ennek okaiként tüntették fel a válaszadók, hogy a 
köznevelési intézményekkel történő kapcsolatfelvétel akadozik, az intézményve-
zetők egyszerűen nem tudják (vagy nem akarják) beépíteni az iskolai órakeretbe a 
pályaválasztási tanácsadási tevékenységet, illetve az is előfordul, hogy az osztály-
főnökök csak egy újabb szervezési-adminisztrációs terhet látnak az ellátásban, így 
inkább nem is továbbítják ezt a lehetőséget a szülők, diákok felé. A szakemberek 
válaszait a fent említett tanácsadói munkát befolyásoló tényezőkkel kapcsolatosan 
a 2. ábra mutatja. 

2. ábra: A tanácsadói munkát befolyásoló tényezők (jelölések száma, N= 102)  Forrás: saját szerkesztés

Az egyéni tanácsadásra fordított idővel kapcsolatos eredményeket a 3. ábra mutatja. 
A visszajelzések alapján a megkérdezett szakemberek többsége csak 1, 2 esetleg 
3 alkalommal találkozik a tanácskérővel egyéni tanácsadás keretén belül. A vá-
laszadók több mint egyharmada, 17 fő (37%) csupán egy alkalommal találkozik a 
tanácskérővel egyéni tanácsadás keretén belül. 4 vagy annál több alkalmas tanács-
adásról csak pszichológus szakemberektől érkezett visszajelzés.
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3. ábra: Egyéni tanácsadásra fordított időkeret (fő) (N=45 fő) Forrás: saját szerkesztés

4. ábra: A tanácsadók egyéni tanácsadásra fordított időigénye (fő) (N= 45 fő)  Forrás: saját szerkesztés

A 4. ábra szemlélteti a megkérdezett tanácsadók véleményét azzal a kérdéssel 
kapcsolatosan, hogy tapasztalataik alapján hány alkalmas tanácsadásra lenne 
szükség ahhoz, hogy a tanuló választ kapjon az őt foglalkoztató pályaválasztási 
kérdésekre. A megkérdezett szakemberek 75%-a szerint legalább 3, vagy annál 
több alkalmas tanácsadásra lenne szükség. A kutatási eredmények is azt a felvetést 
támasztják alá, hogy a szakemberek nem tudnak elegendő időt fordítani a hozzá-
juk forduló tanulókra, az időkeret növelésének igénye a tanácsadók válaszaiban 
egyértelműen igazolható.
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A tanácsadók munkáját befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban is kérdeztem a 
szakemberek személyes tapasztalatait, véleményét. Továbbképzési lehetőségek 
tekintetében igen változó válaszok érkeztek, ami nem meglepő, hiszen megyei, 
térségi szinten más lehet a képzési kínálat, valamint az erre a célra fordítható 
anyagi keret. A tanácsadó szakemberek egymás közötti együttműködése mind 
belső, mind más megyei munkatársakkal jónak mondható a kérdésekre adott vá-
laszok alapján. Az infrastrukturális környezettel kapcsolatos elégedettség is igen 
változó eredményeket mutat. A válaszadók többsége kis mértékben vagy változó-
an elégedett a munkáját befolyásoló infrastrukturális környezettel. A szakszolgá-
latok szakemberei többségének változó az együttműködése a közoktatási intéz-
ményekkel, illetve többen elégedettek vagy teljes mértékben elégedettek vele. A 
munkájukra fordított munkaidő kerettel a válaszadók többsége meg van elégedve. 
A munkabérről már igencsak eloszlanak a vélemények. A válaszadók többsége 
egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben elégedett a fizetésével. 

A tanácsadói munkát befolyásoló tényezőkre adott válaszokat összesítve az 1. 
táblázat tartalmazza.

Mennyire elégedett Ön az alábbi munkáját befolyásoló tényezőkkel? (fő)

egyáltalán 
nem

kismértékben változó elégedett teljes mértékben

továbbképzési 
lehetőségek

6 6 13 13 6

belső együttműkö-
dés kollégákkal 0 1 7 18 18

együttműködés 
más megyei 
pályaválasztási 
tanácsadókkal

0 6 5 20 12

infrastrukturális 
környezet

7 11 17 6 2

együttműködés 
közoktatási intéz-
ményekkel 

0 0 16 20 7

munkaidő keret 3 7 6 21 7

munkabér 13 13 10 8 0

1. táblázat: A tanácsadói munkát befolyásoló tényezők vizsgálata  Forrás: saját szerkesztés
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A kérdőívben feltett kérdések mellett, a kutatásban résztvevő szakemberek sza-
badon is megoszthatták szakmai javaslataikat, észrevételeiket a pályaválasztási 
tanácsadás minőségének javítása érdekében.

Több válaszadó kiemelte az infrastrukturális hiányosságokat. A tanácsadók több 
esetben is a nem megfelelő, illetve hiányos infrastrukturális eszközöket (tablet, 
laptop, telefon) említenek válaszaikban, mindemellett kiemelték azok elengedhe-
tetlen jelenlétét a tanácsadói munka során.  A 15/2013. (II.26) EMMI rendelet 9. 
számú melléklete tartalmazza a pedagógiai szakszolgálati intézmények kötelező 
(minimális) eszközeinek és felszereléseinek jegyzékét.

Többen gondolják úgy, hogy a tesztek, kérdőívek egy része elavult, ezért aktuális 
lenne korszerűsíteni, modernizálni őket. 
A tanácsadói létszámok bővítése is sokat javítana a pályaválasztási tanácsadás 
minőségén, illetve a szakmai továbbképzések fontosságát említették. Kiemelten 
fontos lenne az iskolai pályaválasztási felelősök jelenléte az iskolákban, hiszen 
közösen, együttműködve erdményesebben tudnák segíteni a tanulókat a pályavá-
lasztási döntés meghozatalában.

Több szakember is fontosnak tartana egy olyan egységes szakmai protokoll kiala-
kítását, ami összhangban van a feladatokkal, jogszabályokkal és figyelembe veszi 
a fővárostól eltérő jellemzőket, sajátosságokat. Továbbá fontos lenne a szakmai 
és szakmaközi együttműködés pontos meghatározása, illetve az e feladatot ellátó 
intézmények, szervezetek kompetenciáinak tisztázása érdekében történő  jogsza-
bályi keretek újragondolása.

ÖSSZEGZÉS
Vizsgálati eredményeim birtokában úgy gondolom, hogy a továbbtanulási, pálya-
választási tanácsadás szakmai színvonalának emelését, a tanácsadók leterheltségé-
nek enyhítését, valamint a szolgáltatások elérhetőségének javítását elsősorban lét-
számbővítéssel lehetne orvosolni. A jogszabályi minimumhoz közelített magasabb 
szakemberlétszám mellett, fontosnak tartom, hogy minden igénybe vevő számára 
egyformán elérhető legyen a szolgáltatás. Erre vonatkozólag a szakszolgálatok 
rendszerében a többi pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel együtt, több tele-
pülésen is elérhető legyen a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás ugyanúgy, 
mint például a logopédia, nevelési tanácsadás vagy a gyógytestnevelés. A jelen-
legi rendszer igen széles eszköztárral rendelkezik. Ezeknek alkalmazása viszont 
elég eltérő tendenciát mutat. Az önértékelő eljárások nagyban segítik a tanácsadói 
munkát a megismerés folyamatában. Azt gondolom, hogy mindenképpen szükség 
lenne egy egységes, korszerű, frissített pályainformációs és pályaedukációs online 
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rendszerre, mely ingyenesen hozzáférhető lenne a tanácsadók és a tanácskérők 
számára is. 
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TAJTINÉ LESÓ GYÖRGYI: A PÁLYAORIENTÁCIÓS 
TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK  
LEHETŐSÉGEI AZ EGRI TANKERÜLETI  
KÖZPONT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEIBEN

BEVEZETÉS 
Az Egri Tankerületi Központ 2018 januárjában induló EFOP 3.2.5-17-2017-00043 
projektjének legfőbb céljaként jelent meg, hogy a Heves Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadó munkacsoport bevonásával, az érintett 
általános-, és középiskolákban a pályaorientációs tevékenységek megerősödhesse-
nek és beépüljenek az iskolák mindennapjaiba.

A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat mindemellett erősíteni kívánta a 
horizontális együttműködést a pályaorientáció területén tevékenykedő társszer-
vezetekkel (Eszterházy Károly Egyetem, Heves Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara, Szakképzési Centrum, Euroguidance Hungary) fővárosi  és a többi megyei 
szakszolgálatnál pályaválasztási tanácsadásban dolgozó pszichológusokkal és 
tanácsadókkal. A kiírt pályázatban hangsúlyos elemként kellett megjelenni a ma-
tematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályákhoz kapcsolódó 
képességek és kompetenciák fejlesztésének.

A projekt kidolgozása során különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a diákok 
közül minden korosztály és csoport egyaránt megszólításra kerüljön, valamint a 
pedagógus továbbképzés, a szakemberek képzése is oly módon álljon össze, hogy 
az a diákok hosszú távú érdekeinek a legmaximálisabban megfeleljen. Ennek 
megfelelően nem csak a kötelező tevékenységekben gondolkodtunk, hanem olyan 
előre mutató tevékenységek is megjelennek a projekt szakmai tartalmában, ame-
lyek a 21. századi fiatalok elvárásait tükrözik, mint a pályaorientációs mobilappli-
káció fejlesztése androidra, iPhone-ra, tabletre és online pályaorientációs játékok 
kidolgozása.

A végleges szakmai terv kidolgozása előtt a pályázatban érintett intézmények 
vezetői egy brainstormingot követően közösen dolgozták ki a pályaorientációs 
programokat és azok megvalósítási lehetőségeit. A pályázatíró team teljes mérték-
ben igazodott az intézmények vállalásaihoz és egyéni sajátosságaihoz.

A projekt tevékenységek elsősorban az iskolák, valamint a szakszolgálat dolgozó-
inak bevonásával valósultak meg, illetve a konferenciák, rendhagyó pályaismereti 
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órák és műhelymunkák megvalósításához lehetőségünk volt szakmailag elismert 
előadókat is felkérni.

A PROJEKTGAZDA
Az Egri Tankerületi Központhoz tartoznak 2017. január 1-jétől az Egri járás, a 
Bélapátfalvai járás, a Füzesabonyi járás, valamint a Hevesi járás állami fenntartá-
sú alap- és középfokú intézményei. Az Egri Tankerületi Központ által működtetett 
köznevelési intézmények teljes tanulói létszáma 11473 fő. A projektben közvetle-
nül érintett volt 4 általános iskola és 1 gimnázium, ami azt jelenti, hogy ezekben 
az iskolákban egy tanév alatt 16-21 különböző program került kidolgozásra, me-
lyek tanórai vagy tanórán kívüli keretek között valósultak meg. A tankerület többi 
iskolája közvetve volt érintett a projektben, vagyis a szakszolgálat szervezésében 
tanévente 6-8 különböző kihelyezett program tudott megvalósulni az iskolákban. 
Ezen programok tudatosan nem csak a 7-8. évfolyamos diákokat célozták, hanem 
1-12. évfolyamig minden diák a projekt célcsoportját képezte.

A PROJEKTBEN KÖZREMŰKÖDŐ KÖZNEVELÉSI 
INTÉZMÉNYEK
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

A pedagógiai szakszolgálat működésének jogi hátterét a 2011. évi CXC. törvény a 
nemzeti köznevelésről, valamint a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai 
szakszolgálati intézmények működéséről határozza meg, ennek értelmében a to-
vábbtanulási, pályaválasztási tanácsadás megyei illetékességgel ellátott szakfeladat. 

A projekt kezdetekor a tárgyi és infrastuktúrális feltételek a feladatellátáshoz meg-
lehetősen hiányosak voltak és erősen amortizálódtak. Az intézmény  rendelkezett 
pszichológiai képességvizsgáló műszerekből, munkapróbákból álló, ún. alapla-
boratóriummal, vizsgáló eszközökkel, ezek azonban már megújításra szorultak,  
hiszen a jogelőd intézmény által 2009. évben kerültek beszerzésre. A pszicholó-
giai vizsgáló műszerek, eszközök megújítását, az azóta továbbfejlesztett változa-
tainak beszerzését, valamint a szakfeladat ellátást segítő jelen követelményeknek 
megfelelő számítástechnikai eszközök, rendszerek beszerzését és használatát a 
pályaválasztási tanácsadás ellátás minőségi fejlesztési alapjának tekintettük. A 
fejlesztések nem csak az eszközpark, hanem a továbbtanulási, pályaválasztási ta-
nácsadás, mint szakmai munka minőségének javítását támogató, a pályaválasztási 
tanácsadás ellátásban használt specifikus eszközök, szakmai anyagok  és a szak-
emberek kompetenciáinak bővítését is igényelték. A projekt keretein belül beszer-
zésre kerültek WISC-IV gyermek intelligenciateszt-készletek, WAIS intelligen-
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ciateszt-készletek a hozzá kapcsolódó képzésekkel, Standard Progresszív Mátrix 
tesztcsomagok (SPM) J. C. Raven, Motiváció-orientációs Kérdőívek (TOM), 
Bochum Munkahelyi Személyiség-kérdőív, GAT verbális-numerikus-absztrakt-té-
ri forgatásos tesztfüzetek, Kéz-koordináció vizsgáló műszer, Szemmérték és meg-
figyelésvizsgáló műszer, Tanulás és emlékezet vizsgáló labirintus teszt műszer és 
Komplex szenzomotoros vizsgáló és konfliktométer.

Célként került kitűzésre a projektben a szakszolgálati intézményben  a minőségi pe-
dagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakszolgálati ellátásban 
tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkentése, aminek megvalósítására állítot-
tuk össze szakmai programunkat. Ebből a célból került kialakításra a megyeszékhe-
lyen működő tanácsadó iroda mellett a megye másik felében a Hatvani Tankerületi 
Központ területén lévő Gyöngyös városban is egy tanácsadó iroda.

Az iskolaválasztási, pályaválasztási tanácsadás ellátáshoz az intézmény pálya-
választási tanácsadó csoportja a jogelőd intézmény szakmai hagyományaira, és 
az azóta, a pályaorientáció segítésére, fejlesztésére kidolgozott új módszerekre, 
eszközökre alapozva alakította ki az ellátás módszertanát, külön-külön tematikát 
kidolgozva évfolyamonként 1-12. évfolyamig. Az ellátási adatokat az 1. táblázat 
mutatja.

Tanév
Szakemberlétszám a 

pályaválasztási tanács-
adó munkacsoportban

Általános iskolai korosztály
Középiskolai 

korosztály
Összesen

egyéni csoportos

2008/2009 2 551 581 1132

2010/2011 2 572 675 280 960

2011/2012 2 557 405 314 1077

2012/2013 1 356 250 125 731

2013/2014 1 345 270 115 730

2014/2015 2 645 799 325 1769*

2015/2016 3 635 933 304 1932*

2016/2017 4 807 1049 706 2562*

2017/2018 4 914 1105 786 2805*

2018/2019 6 777 1307 920 3004*

2019/2020 7 924 1765 1224 3913*

1. táblázat: Ellátási adatok a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretein belül (fő)   
Forrás: saját szerkesztés
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 *A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, mint jogutód intézmény 2013. 
szeptember 1-jei megalakulásával az iskolaválasztási, pályaválasztási tanácsadás 
szakszolgálati feladat megyei szintű feladattá vált. 

A munkacsoport évről évre folyamatosan bővült szakemberekkel, ugyanakkor a 
pszichológiai vizsgáló eszközök, vizsgáló műszerek, informatikai háttér tekin-
tetében ahhoz, hogy megyei szinten biztosítani lehessen a gyermekek, tanulók 
hozzáférését az ellátáshoz, jelentős és intenzív fejlesztésre volt szükség.

Tapasztalataink szerint a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás legtöbb for-
mája kihelyezett ellátásként sokkal előnyösebb és hatékonyabb, hiszen a tanács-
adás szükség esetén sokkal könnyebben több szereplőssé tehető (gyermek, szülő, 
osztályfőnök), illetve kihasználható az iskola infrastrukturális háttere (amennyi-
ben van) és minden esetben rendelkezésre állnak a tanácsadáshoz elengedhetetlen 
dokumentumok (tanulmányi eredmények, szakértői vélemények, stb).

Fontos kiemelni, hogy a külső helyszínen történő ellátást nagymértékben segíti 
a szolgálati gépjármű használata. A tesztek és a tanácsadáshoz szükséges eszkö-
zök tömegközlekedési eszközökkel történő szállítása kivitelezhetetlen lenne. Az 
eszközök szállítása autóbuszon és a buszmegállótól történő esetlegesen több ki-
lométeres gyaloglás miatt szintén kivitelezhetetlen lenne. A pedagógiai szakszol-
gálat szolgálati autója nélkül több településen sem tudnánk biztosítani az ellátást 
a tömegközlekedés hiánya és a 2-3 alkalommal történő átszállás miatti hosszú 
menetidő miatt. Ez a probléma azonban nem csak a tanácsadók, hanem a családok 
és a tanácskérők bejutását is nehezíti a megyeszékhelyen lévő tanácsadóba, illetve 
sokszor meg is akadályozza. A szakellátás iskolában való biztosítása (amennyiben 
az iskola biztosítani tudja a tanácsadáshoz szükséges infrastrukturális feltételeket) 
bizonyos szinten csökkenteni képes a területi egyenlőtlenségek okozta hátrányo-
kat. Ezen okból terveztünk a projekt keretein belül létrehozni egy megyeszékhely-
ről kihelyezett labort, illetve tanácsadó helységet, melyet Gyöngyösön tudtunk 
megvalósítani egy bérleményben.

A szakszolgálattal együttműködve, a projekt megvalósításában részt vettek 
az alábbi iskolák:

• Egri Dobó István Gimnázium
• Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
• Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
• Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola
• Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola Tarnazsadányi Tagintézménye
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AZ ERDŐTELEKI MIKSZÁTH KÁLMÁN ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS AZ ERDŐTELEKI MIKSZÁTH 
KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TARNAZSADÁNYI 
TAGINTÉZMÉNYE

Tanulólétszám a székhelyen: 204 fő
Tarnazsadányi tagintézményben: 150 fő

Erdőtelek és Tarnazsadány község is Dél-Hevesben található, a hevesi kistérség 
települései. A beiskolázási körzetükhöz tartozó családok élete, szociális, anyagi és 
kulturális helyzete évekkel ezelőtt is nagymértékben eltért egymástól. Az utóbbi 
évek gazdasági és társadalmi változásai ezt az eltérést tovább fokozták. A telepü-
lésen élő családok tömegesen váltak munkanélkülivé. Az eddig biztonságban élők 
elvesztették anyagi és egzisztenciális biztonságukat. Sajnos a két község földrajzi 
elhelyezkedéséből és a tömegközlekedés hiányosságaiból adódóan a munkalehető-
ségek is nagyon korlátozottak. 

A Tarnazsadányi tagintézmény a lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 
közé tartozik Heves megyében. Az intézmény integrációs és képesség kibontakoz-
tató felkészítést biztosít a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók részére, mely tanulók aránya mindkét feladatellátási helyen 90% fölötti. 

Az erdőteleki iskola 2005-ben kezdte el az életpálya-építés kompetenciaterület fej-
lesztését a 8. évfolyamon heti 1 órában, rövid ideig próbálkoztak a 7. évfolyamon 
is, de az sajnos kudarcba fulladt.

Az iskolai pályaorientációs munka a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársaival közösen folyik, hogy a 
szakmák kézzel fogható közelségbe kerüljenek a diákok számára. A diákok céglá-
togatásokon, pályaválasztási kiállításokon vesznek részt, amennyiben erre sikerül 
előteremteni az anyagi forrásokat, mert a családokra anyagi tekintetben még mi-
nimálisan sem számíthatnak, a halmozottan hátrányos helyzetük miatt. Az EFOP 
3.2.5-17-2017-00043 projekt lehetővé tette, hogy a céglátogatásokra az érdeklődő 
diákokkal együtt szüleik is részt vehessenek, remélve, hogy így jobban támogatják 
majd gyermekük továbbtanulási szándékát. A projektben tervezett szakkörökkel 
pedig szerettük volna felkelteni a tanulók érdeklődését a természettudományok, 
az informatika, valamint a matematika iránt, továbbá segíteni őket abban, hogy 
középiskolai felvételijük minél jobban sikerüljön és segítségül szolgáljon képessé-
geik fejlesztéséhez.
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A FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA 
Felsőtárkány a megyeszékhelytől 10 kilométerre található közepes méretű nagy-
község. Az intézmény 2013. január 1–től állami fenntartásban, és 2017. január 
1-től állami működtetéssel éli mindennapjait. Az iskola 8 évfolyamos alapfokú, 
alapműveltséget nyújtó összetett oktatási intézmény, mely két intézményegységgel 
rendelkezik: általános iskola és alapfokú művészeti iskola (zeneiskola).

Az intézmény általános iskola egységében jelenleg 198 diák tanul. A diákok 1 %-a 
hátrányos helyzetű, 12 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. Ez az arány enyhén 
csökkenő tendenciát mutat az elmúlt évekhez képest. Minden osztályban heterogén 
a tanulói összetétel. Az esélyegyenlőség biztosítását fontos feladatának tekinti az 
iskola, melyet külön fejlesztő órákon, felzárkóztató foglalkozásokon gyakorlott 
gyógypedagógus nyújt segítséget a diákoknak. Mind a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók, mind az SNI-s tanulók oktatása integrált módon történik.  A 
lemorzsolódással érintett tanulók száma az általános iskola 5 %-a. Továbbtanulási 
mutató 100%-os, a diákok jellemzően a gimnáziumi képzést választják, kisebb 
%-ban a technikumot.

A település jellegéből adódóan is eltérő képességű és szociális hátterű gyermekek 
nevelése azt igényli, hogy a tehetséggondozást és a felzárkóztatást azonos súly-
lyal kezelje az iskola. Az igények és a lehetőségek alapján több szakkör működik, 
melyhez az infrastrukturális feltételek fejlesztésére volt szükség a projektben.

NOSZVAJI FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS  
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Noszvaj a megyeszékhelytől 25 km-re fekvő nagyközség. Jelenleg összetett 
iskolaként működik az intézmény. Az általános iskola jelenlegi tanulói létszáma 
230 fő, zeneiskolai növendékeinek száma 77 fő. Az intézményben 8 évfolyamos 
általános iskola működik. Az intézményben 5% a hátrányos helyzetű tanulók 
aránya. A környező falvakból és még a megyeszékhelyről is járnak ide tanulók. 
Emelt szintű oktatás történik angol nyelvből az 5. évfolyamtól. Az általá-
nos iskolákban szokásos óraszámnál magasabb időtartamban biztosítják 
a magyar nyelv és irodalom, a matematika és az informatikai ismeretek 
elsajátítását is. A diákok sokféle tanórán kívüli tevékenységben vehetnek 
részt ingyenesen az iskola falain belül. Nehézséget okoz azonban a ter-
mészettudományi szakkörök működtetése, mert igen magas anyagköltség 
vonzattal rendelkezik. A továbbtanulási mutatók alapján a 8. évfolyamos 
tanulók kb. 50-60 %-a gimnáziumban, 20-30%-a szakgimnáziumban/
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technikumban, a többiek pedig szakképző iskolában folytatják középis-
kolai tanulmányaikat.
A pályaorientáció sajnos megfelelő szakképzettségű kolléga hiányában a 
projekt kezdetéig nem tudott beépülni az iskola mindennapjaiba. A külső 
szervezet által felkínált programokkal azonban rendszeresen éltek és 
élnek jelenleg is az osztályfőnökök.

AZ EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 
Az Egri Dobó István Gimnázium tiszta profilú általános gimnázium, 
ahol a négy évfolyamos szerkezetben általános tantervű, angol tagozatos, 
biológia tagozatos osztályokban, emelt óraszámú humán (történelem, ma-
gyar specializációval) és az emelt óraszámú matematika, választhatóan 
fizika vagy informatika emelt óraszámú képzésben tanulhatnak a diákok.
Az iskola beiskolázási mutatói, érettségi, felvételi eredményei, tanulmá-
nyi versenyeredményei, a sikeres nyelvvizsgák alapján jelenleg is Heves 
megye legjobb középiskolái közé tartozik. Az iskolai tanulmány átlaga 
évek óta stabil, 4.4. Átlagosan kétszeres a túljelentkezés a meghirdetett 
osztályokba. 
A családok 85 %-a többgyermekes család, de egyre nagyobb arányban 
jelenik meg az egykeresős elvált szülői modell is. Az iskola nem veszé-
lyeztetett a korai iskolai lemorzsolódásban, tanulói összetételük alapján a 
tehetséggondozás a fő profilja az intézménynek.
Az iskola infrastruktúrája, az épület állaga közepesnek mondható. A 
műemléképület felújításra, akadálymentesítésre vár. A magas tanulói 
létszám miatt azonban folyamatosan teremproblémák adódnak. Az iskola ifjúsági 
közösségi térrel, klub helységgel sajnos nem rendelkezik. Az iskola számítógépes 
parkja részben elavult, bár a korábbi években voltak fejlesztések. A csoportfoglal-
kozásokra és a tanórákon kívüli foglalkozások megtartásához szükségessé vált egy 
Pinceklub kialakítása az interaktív oktatás és foglalkozások elősegítése érdekében. 

Elmondható, hogy a projekt elindulásáig a pályaorientációs programok eseti 
jellegűek voltak, illetve elsősorban osztályfőnöki hatáskörben valósultak meg. 
A pályaválasztási felelős pedig elsősorban a tanulók továbbtanulási feladataiban 
nyújtott segítséget. 
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A PROJEKTBEN MEGVALÓSULT SZAKMAI PROGRAMOK
A fentiekben bemutatott eseti és esetleges iskolai pályaorientációs munka miatt 
fogalmazódott meg az igény, hogy tanéveken és évfolyamokon átívelő, 1-12. évfo-
lyamon megvalósuló, egymásra épülő, egymást kiegészítő és rendszeresen ismétlő-
dő programok kidolgozására, egy szakmailag kidolgozott pályaorientációs iskolai 
rendszer keretében.

A szakmai programok tervezéséhez és megvalósításához azonban szükség volt 
pályaorientációs területen képzett pedagógusokra, ezért a projektben résztvevő 
minden intézményből beiskolázásra került 1-1 pedagógus a 4 féléves pályaorientá-
ciós tanár szakirányú továbbképzésre. Ezzel párhuzamosan minden érintett nevelő-
testület számára biztosítottunk egy 30 órás Akkreditált pályaorientációs tovább-
képzést, mely szakmai anyagának elkészítését és megvalósítását is a Szakszolgálat 
szakemberei végezték. Ezen képzések megvalósulásával az intézményekben olyan 
pedagógus kerülhet pályaválasztási felelős "pozícióba", aki valóban rendelkezik 
átfogó és alapos szakmai ismeretekkel az iskolai pályaorientációs tevékenységről. 
Azon pedagógusok pedig, akik a nevelőtestületből a 30 órás Akkreditált pályaori-
entációs továbbképzést elvégezték, segíteni tudják a pályaorientációs tanár szak-
vizsgát teljesített pedagógus szakmai munkáját. 

Az akkreditált pályaorientációs továbbképzés során hangsúlyt kapott a pedagógu-
sok szemléletformálása. Célunk volt, hogy a továbbképzésben résztvevő pedagógus 
képessé váljon az iskolai pályaorientációs tevékenységek támogatására, végzésére 
és fejlesztésére. Ismerje meg a pályaorientáció területén használatos fogalmakat. 
Ismerje meg és a célcsoportnak megfelelően használja a különböző produkció-
felülettel rendelkező önértékelő eljárásokat. A pályaorientáció területén ismerje 
majd fel a saját kompetenciahatárait és ismerje meg a pályaorientáció területén 
tevékenykedő partnerszervezeteket, így képessé válhat együttműködni velük. A 
továbbképzésben részt vevő pedagógus váljon képessé a tanulók életpálya-építé-
si kompetenciáinak fejlesztésére online és offline térben egyaránt. Ismerje meg 
a pályaválasztási érettség fogalmát és váljon képessé a tanulók pályaválasztási 
érettségének a fejlesztésére. A köznevelési és a felsőoktatási rendszer megismerése 
által tájékozódni tudjon a közép- és felsőfokú felvételi eljárás rendszerében, illetve 
pontos információk továbbadására a tanulók és a szüleik részére. Mindezekkel 
elősegítve a végzettség nélküli korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás prevencióját.

A diákok számára tervezett programok megvalósításánál figyelembe vettük a 
diákok életkori sajátosságait és szükségleteit. A pályaorientációs témanap és 
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az MTMI játszóház megvalósítása során az iskola tanulói (7-8. évfolyam esetén 
a szülők is) életkoruknak megfelelően betekintést nyerhettek a pályaorientációs 
programokba:

• 1-2. évfolyamon kiscsoportos foglalkozások során ismerkedtek a legáltaláno-
sabb szakmákkal,

• 3-4. évfolyamon tematikus játszóházakban próbálhatták ki a diákok a legnép-
szerűbb szakmák fortélyait,

• 5-6. évfolyamon a gyerekek a szakmákkal és azok eszközeivel ismerkedtek 
meg, érintve a hiányszakmákat, kiemelten az MTMI területen. Látványos 
kísérletek kerültek bemutatásra, ami lehetőséget biztosított arra, hogy a diákok 
érdeklődőbbé és nyitottabbá válhattak a természettudományok felé,

• 7-8. évfolyamon a szülők bevonásával, meghívott vendégek segítségével be-
szélgettek a hiányszakmákról, a pályaválasztás fontosságáról. A közeli cégek 
képviselői speciális szerszámokkal, eszközökkel és a gyárban folyó munkával 
ismertették meg a tanulókat kicsit közelebbről, ezzel téve tudatosabbá a céglá-
togatásokat.

5-12. évfolyamos tanulóknál megvalósult tanulásmódszertani foglalkozáso-
kon hangsúlyt kapott a személyre szabott tanulástechnika. A tanulók saját képes-
ségeikhez mérten tantárgyi alulteljesítés esetén (kialakulatlan tanulástechnika, 
önbizalomhiány, szorongás, figyelemkoncentráció, kommunikációs nehézség) 
tanulásmódszertani csoportfoglalkozások szervezésével és lebonyolításával segít-
hető. A tanulásmódszertani foglalkozásokon a tanulók tanulástechnikai módszere-
inek, stratégiáinak megismerése és új módszerek elsajátítása, alkalmazása történt.

A pedagógusoknak tartott Akkreditált tanulásmódszertani tréning célja volt, 
hogy a pedagógusok megismerjék az egyénre szabott eredményes tanulás segíté-
sének lehetőségeit, az önszabályozott tanulás támogatásának módszereit és ezáltal 
felkészíthessék tanítványaikat az élethosszig tartó tanulásra.

A pályaorientációs szakkörök megvalósításánál fontosnak tartottuk, hogy a ta-
nulóknak minél jobban fejlődjön az önismerete és pályaismerete, illetve legyenek 
tisztában azzal, hogy a különböző szakmákhoz mely tantárgyak tanulása szüksé-
ges és milyen munkaerőpiaci lehetőséggel találkozhatnak.

Az önismereti foglalkozásokon, tréningeken a tanulók önismeretének fejlesztése 
volt a cél. Az erősségek-gyengeségek, mint fejlesztendő területek beazonosítása, 
valamint a saját tehetség felismerése és gondozása, a szociális kompetenciák fej-
lesztése az alkalmazott munkaformák által. 
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A rendhagyó pályaismereti órák célja a tanulók pályaismeretének bővítése volt 
játékos formában, illetve interaktív előadások során.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a szakkörök tervezésénél az MTMI területekhez 
kapcsolódó témáknak, így került megszervezésre minden iskolában heti vagy 2 
heti rendszerességgel, 4 tanéven keresztül a természettudomásnyi önképzőkör; a 
természettudományi klub; a matek klub; a programozó szakkör; az Öveges nyomá-
ban fizika szakkör; az MTMI szakkör-kacatfizika, konyhakémia; napközis jellegű 
biológia, földrajz és matematika tábor együttműködésben az Eszterházy Károly 
Egyetemmel. Természetesen a felsorolt szakkörök, táborok megvalósításához 
kialakításra került az interaktív élményvetítési tér, vetítés- és világítástechnika 
beszerzése, a tantermek felkészítése az élményvetítésre és az interaktív kísérletek 
bemutatására (fizika, kémia, informatika).

A projekt lehetővé tett még pályainformációs, pályaismeretbővítő programok 
megvalósítását:

• Pályaválasztási szülői fórumok megszervezését.
• Középiskolák látogatását, nyílt napokon való csoportos részvételt, a szülők 

bevonásával.
• Egyetemek napján a felsőoktatási intézmények bemutatkozását a gimnázium-

ban. A cél, hogy a diákok minél több lehetőséggel ismerkedjenek meg utazási 
költség felmerülése nélkül, a jelentkezési lapok kitöltése előtt.

• Ez a pályád?- Matek, fizika, angol, történelem és a  biológia tudományterüle-
teket érintő virtuális térben megvalósuló versenyeket, melyeken a diákoknak 
nem csak ezen területeken meglévő ismereteiket kell bizonyítani, hanem a 
munkaerőpiaci- és pályaismeretüket is. 

• Munkahelylátogatásokat. Több szakmaterületet érintő munkahelyek, cégcso-
portok látogatása, kiemelten az MTMI területhez tartozó szakmák megismeré-
se. A különböző munkahelyek megismerését, személyes tapasztalat szerzését.

A programok megvalósítása során figyelmet fordítottak a pedagógusok, hogy az 
ismereteket a pedagógiai folyamatba ágyazzák. A szakszolgálat szakemberei segítet-
ték a pedagógusokat a diákok felkészítésében és az ismeretek feldolgozásában is. 

A pedagógiai szakszolgálatok közötti szakmai együttműködés kialakítása során, a 
működéshez kapcsolódóan a jó gyakorlatok rendszerbe illesztése és a horizontális 
tanulás volt a cél:

• Pályaválasztási tanácsadás jelene, jövője és fejlesztési lehetőségei - szakmai 
konferencia: A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs szakosztályával 
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és az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködve valósult meg a konferen-
cia, mely a pályaorientációs képzésekről, az iskolai pályaorientáció módszer-
tani fejlesztéséről, a pedagógiai szakszolgálat pályaválasztási tevékenységének 
lehetőségeiről, a sajátos nevelési igényű tanulók továbbtanulási lehetőségeiről 
és esélyeiről szólt. A konferencia célja a pályaválasztási tanácsadás, a pályaori-
entáció multidiszciplináris jellegének bemutatása volt.

• „Iskolai pályaorientáció a gyakorlatban” szakmai műhelymunka: Pályaválasz-
tási tanácsadást végző szakemberek és pedagógusok részvételével szervezett 
szakmai konferencia, mely szakmai témájú előadásokat tartalmazott, iskolai 
pályaorientációs tevékenységek bemutatását és workshopokat, mely során az 
iskolai pályaorientációs tevékenységet segítő jó gyakorlatokat ismerhettek meg 
a résztvevők.

• Tanévindító tudásfórum: 4 tanéven keresztül, szeptember elején egy pályavá-
lasztási információs nap került megszervezésre, ahol az iskolai pedagógusok, 
pályaválasztási felelősök, illetve osztályfőnökök tájékoztatást kaptak a közép-
iskolai felvételi eljárásban történt változásokról. A várható hiányszakmákról, 
az ösztöndíj lehetőségekről és pályaorientációs módszertani lehetőségekről.

• Szakmai találkozók szervezése: Az Észak-magyarországi régióban működő 
pedagógiai szakszolgálatokban pályaválasztással foglalkozó szakemberek ré-
szére rendszeres találkozókat szerveztünk, melynek elsődleges célja a tapasz-
talatcsere volt. A találkozókra egy tanévben 3 alkalommal kerül sor. A talál-
kozók helyszínei voltak: Eger, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza és Salgótarján. 
Fontosnak tartottuk megismerni a területileg igen elhatárolt pályaválasztási 
tevékenységeket, a tanácsadói és a pszichológusi területeken egyaránt.

A szakszolgálatnál dolgozó kollégák széleskörű szakmai továbbképzéseken is részt 
vehettek: Rajzelemzés tanfolyam, WISC-IV tanfolyam, WAIS tanfolyam, Autogén 
Tréning, Metamorfózisok tanfolyam, Tanulásmódszertan tanítása, Coach képzés, 
Kreatív tanulási technikák. 

A szülők, diákok és pedagógusok tájékoztatását kiadványokkal segítettük:

• Szülői iránytű: Hiánypótló kiadvány, mely röviden, érthetően és strukturáltan 
tartalmazta a 8. évfolyamon tanuló diákok és szüleinek teendőit a felvételi 
eljárás során. Segítséget nyújtott a határidők, a felvételi rendszer, az iskolatípu-
sok és az ezekben végbement változásokban való eligazodásban. A hátrányos 
helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű települések és diákok magas 
aránya miatt szükséges a kézzelfogható, nyomtatott kiadványok megjelente-
tése, mert ezen családoknál az internetes hozzáférés erősen korlátozott vagy 
nem is megoldható. 
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• Heves megyei felvételi tájékoztató könyv: A kiadvány őszi megjelenésével 
segíthettük a diákok és a szülők iskolaválasztási döntését. Tartalmazta a heves 
megyei középfokú intézmények képzési kínálatát, tagozatokat, kódokat és a 
felvételi követelményeket. Az eligazodást fogalomtár segítette. Az SNI/BTMN 
tanulók továbbtanulását érintő speciális szabályokat is tartalmazta. Kiemelt 
szerepet kapott a kiadványban az ösztöndíj lehetőségek, az AJTP program és a 
tanulószerződés bemutatása. 

• KISOKOS általános iskolai pedagógusoknak: 4 éven keresztül, 1 tanévben 5 
alkalommal jelent meg a kiadvány. A kiadvány tartalmazta a továbbtanulás-
hoz, pályaválasztáshoz kapcsolódó aktuális híreket, információkat. Tartalma-
zott tanácsadó szakpszichológus általi írásokat, melyek abban is segítették a 
pedagógusokat, hogy a kamaszok pályaválasztási döntéseinek lelki hátterét is 
megismerhessék. Az ötlettár rész pályaismereti, szakmaismereti játékokat tar-
talmazott, melyek beépíthetőek az osztályfőnöki munkába, illetve a tanórákba, 
szabadidős tevékenységekbe, egyszóval segíthetik az iskola pályaorientációs 
munkát.

ÖSSZEGZÉS
A projekt megvalósulása során egyaránt pozitív visszajelzések érkeztek a pedagó-
gusok, a szülők és a gyerekek részéről is. A 4 tanéven keresztül átívelő programok 
közül többnek sikerült szervesen beépülnie az iskolák munkatervébe is. A pedagó-
gusok, nevelőtestületek pályaorientációs képzésben való részvétele és utánkövetése 
segíteni tudja a napi rutinba való rögzülést. Az elkészült kiadványokra érkezett 
visszajelzések egyértelműen láthatóvá tették, hogy az iskolai pályaorientáció 
területén milyen kiadványok, munkafüzetek, segédanyagok hiányoznak és milyen 
jellegű kiadványokra volna még igény. 
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BORSNÉ HORVÁTH EDINA:  
PÁLYAORIENTÁCIÓ AZ ÓVODÁBAN

BEVEZETÉS
A pályaorientációt gyakran azonosítják az általános- és a középiskola végén meg-
hozott döntéssel, azonban ennél lényegesen komplexebb tevékenységről van szó. 
A pedagógusok pályaorientációt támogató szerepe átalakul és kibővül, hiszen nem 
csupán egy egyszeri döntés meghozatalának segítéséről van szó, mivel a pályao-
rientáció egy folyamat. Ez a pályaorientációs folyamat az egyént óvodás korától 
egészen az aktív munkás éveinek végéig kell, hogy kísérje.

A pályaorientációval összefüggő tevékenységet több törvény és rendelet is szabá-
lyozza. A teljesség igénye nélkül ezek közül elsőként a 2011. évi CXC. nemzeti 
köznevelésről szóló törvény 62. § (1) bekezdés szerint megfogalmazva: „a pedagó-
gus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, óvodában a 
gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, iskolában a 
kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos neve-
lési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételé-
vel. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy (…) tanítványai pályaori-
entációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irányítsa.” 

Annak ellenére, hogy a köznevelési törvény és a Nemzeti alaptanterv szerint a 
tanárok egyik feladata a pályaorientáció, ez a terület a tanárképzésen belül nem 
igazán vált magától értetődően oktatandóvá. Az Eszterházy Károly Katolikus 
Egyetem kurzusai között azonban szerepel az önismeret és pályaismeret, valamint 
pályalélektan és pályaismeret, valamint játékanimátor is.

A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények mű-
ködéséről:

3. § (1) *  A pedagógiai szakszolgálatokat az Nkt. 18. § (2) bekezdésében foglalt 
valamennyi szakszolgálati feladat vonatkozásában az intézmények a feladatait a 
megyében és a fővárosban a székhelyintézményben és a tagintézményekben látja 
el. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadót számos más szakszolgálattal együtt 
(pl. gyógypedagógiai, nevelési tanácsadó) a pedagógiai szakszolgálatok közé 
sorolta.

Nagy lépés a pályaorientáció tekintetében a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 5 
§, melynek értelmében egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientáci-
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ós célra használható. Ennek megszervezésében, kivitelezésében és színvonalas 
megvalósításában a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat már több ízben is 
segítette az intézményeket. A rendkívüli vírushelyzetre való tekintettel egy online 
feladattárat dolgoztunk ki 2020-ban, ami 1-12. évfolyamosok számára tartalmaz 
pályaorientációt támogató játékokat és gyakorlatokat.

ÓVODAI PÁLYAORIENTÁCIÓS MUNKA LEHETŐSÉGEI
A köznevelési intézmények között az óvoda sajnos mellőzött a pályaorientációs 
folyamatban. A szabad játékban rengeteg lehetőség rejlik a szakmák megisme-
résére (pl.: konstruáló játék, építő játék, szerepjáték, drámajáték, funkció játék, 
szabályjáték). Gondoljunk csak bele: a fiúk építő-, a lányok fodrászos játékai, 
vagy a mindkét nemnél népszerű éttermes, boltos, orvosos játékok kifejeznek 
egyfajta szakmák iránti érdeklődési irányultságot. A gyerekek megfigyelik a 
mindennapokban a különböző szakmák képviselőit, és nagy pontossággal tudnak 
visszaadni egy-egy foglalkozási szerepet. Ezen kívül az irányított foglalkozások is 
lehetőséget adnak olyan tapasztalatok szerzésére, amelyek később pályaérdeklő-
dés formájában jelenhetnek meg.

Az óvoda egyik nevelési célja, hogy lehetővé teszi és segíti a gyermek személyi-
ségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. 
A sikeres pályaválasztás legfontosabb eleme pedig az, hogy az egyén megfelelő 
önismerettel és pályaismerettel rendelkezzen. Mindehhez elengedhetetlenül fontos 
az óvodapedagógus ötletgazdagságának mértéke abban, hogy a gyermekek milyen 
gyakran és mekkora intenzitással találkozhatnak olyan helyzetekkel, amelyek 
lehetőséget adnak számukra a szakmákkal való ismerkedésre és saját érdeklődési 
körük kialakítására. 

A pályaorientációval összefüggő tartalmak folyamatosan megjelennek az óvodai 
élet mindennapjai és tevékenységformái során. A verselés-mesélés keretén belül, 
mint az egyik tevékenységforma, a vagy "A répa mesével" ismerkednek a gyer-
mekek. Ez a mese kisebbek számára íródott, rövid orosz népmese. A történet va-
lójában a zöldség termesztésről és az együttműködésről szól. A mese feldolgozása 
során, ha az óvodapedagógus kitér a zöldségtermesztő és kertész szakmára, fel-
keltve a gyermekek pályaérdeklődését, hozzájárul a pályaismeretük bővítéséhez 
is.  Kérdéseket tehet fel a kertész szakmával kapcsolatban (Mi csinál a kertész? 
Hol végzi a munkáját? Miből lett a répa? Milyen eszközöket használ? Mitől nőtt 
ilyen nagyra a répa? stb.). 

Az ének-zene, énekes játék, gyermektánc területén is találkozhatnak a gyerme-
kek különböző szakmákkal. „Hej, Vargáné káposztát főz” népdalban már az első 
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versszakban egy tevékenységgel ismerkedhetnek meg a gyermekek. A főzéssel: 
ami gőzzel jár, fakanál kell hozzá. Beszélgetésindító kérdés lehet a gyermekek 
számára: Kinek a munkája a főzés? A szakács szakmával ismerkedhetnek meg a 
gyerek, melyhez a babakonyhát és az eszközeit is felhasználhatjuk. 

Külső világ tevékeny megismerése keretén belül elmegyünk a gyermekekkel a 
boltba, ahol írószert vásárolunk a csoport számára. Az óvodai tevékenységeken 
belül szinte mindenhová beépíthető a pályaismeret, a foglalkozásokkal való ismer-
kedés. 
A haladó, korszerű pedagógiai - pszichológiai kutatások eredményeit felhasználva 
az óvodai nevelésben akkor leghatékonyabb az ismeretek átadása, ha a gyerme-
keknek minél sokoldalúbb, komplexebb, túlzásoktól mentes tapasztalatszerzésre 
és élményszerű átélésre adunk lehetőséget. 

A pályaorientációs tevékenység az óvodában a mindennapok része lehet, és egy 
jó pedagógus megláthatja a lehetőségeket arra, hogy játékos formában segítse a 
gyerekek szakmai érdeklődésének, személyiségének alakulását.

Az óvodákban minden csoportnak van a tanév elején az óvodapedagógusok által 
elkészített heti rendje, amely megtalálható a csoportnaplóban is és a szülők szá-
mára is ismert. Ez tartalmazza, hogy melyik nap, melyik tevékenységi terület áll a 
középpontban (pl.: hétfő – a külső világ tevékeny megismerése). A mindennapos 
mozgás és a verselés, mesélés is része a heti rendnek, de ez nem egyenértékű az 
előre eltervezett fő tevékenységgel. Azt gondolom, ha az óvodapedagógusok az 
irányított tevékenységet kreatívan összekapcsolnák a szakmákkal, a gyermekek 
az óvodás koruk végére nagyfokú pályaismerettel rendelkeznének. Az az óvoda-
pedagógus, aki a szabad játéktevékenységnél figyeli a gyermekek játékát, majd 
bekapcsolódik egy-egy tevékenységbe és összekapcsolja azt a szakmával, olyan 
tudás birtokába juttatja az óvodás gyermekeket, amely későbbi pályaválasztásu-
kat, továbbtanulásukat pozitív módon befolyásolhatja.

A foglalkozások a pályaismeret bővítését, elmélyítését a kínált feladatok tartalmi 
felépítése, egymáshoz kapcsolhatósága révén érik el.

A feladatok módszerei:

• gyűjtés
• csoportosítás – kiválasztás
• párosítás
• rangsorolás
• fogalomtisztázás, definíció megalkotása
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• történet- vagy mondatbefejezés
• összehasonlítás, hasonlóságok – különbségek keresése
• táblázatok, rendszerek létrehozása
• kártyákkal való játék
• rajzolás
• asszociációs játék
• érzékelésen alapuló játékok
• szerepjáték – helyzetgyakorlatok stb.

A tevékenységekben megvalósuló pályaismeret bővítést szeretném bemutatni az 
óvodában a hetirend mentén. Az, hogy az adott óvoda milyen módszert alkalmaz 
egy adott téma feldolgozására (pl.: projekt módszer, témahét stb.) nem befolyásol-
ja a pályaorientáció megvalósulását.

PROJEKT/TÉMATERV

„Hej, a sályi piacon”

Célja: az ősz kincseinek felfedezésén keresztül, szakmákkal való ismerkedés.

A külső világ tevékeny megismerés

Tevékenység, téma: Látogatás a helyi boltba, különösen figyelmet fordítva a 
zöldség-gyümölcsös részlegre. Az áru kiválasztása, vásárlás. A pénztáros-eladó 
szakmával való megismerkedés.

Élmények felidézése: Aki járt már élelmiszer piacon. Különböző őszi gyümölcsök 
darabolása. Kóstolás - letakart gyümölcsök felismerése ízek alapján.

Saját készítésű párosító játékkal: A kereskedelmi értékesítő szakmával (eladó) 
ismerkedés.

Keresd a párját memória játék!

A játék leírása:

1. Keverd össze a képeket!
2. Képpel lefelé fordítva rakd le. Kezdődhet a játék?
3. Egyszerre csak kettőt fordíthatsz fel, ha párt találsz, akkor tedd magad elé és 

folytasd a játékot.
4. Ha nem találtál egyformát, akkor a lapokat tedd vissza a helyére.
5. A játék akkor ér véget, ha minden pár elfogyott.
6. Ha többen játszotok, az nyer, akinek több párt sikerült megtalálni: Ő a memória 

bajnoka!
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7. Plusz pontért nevezd meg, hogy milyen eszközöket látsz a képen.
8. A képek egyforma méretűek, nyomtatás után laminálva vannak.

Ugyanezt a játékot fekete  péter kártyajáték szerint is  játszhatjuk. Ebben az esetben 
ki kell venni egy kártyát, így marad pár nélkül, ez lesz a fekete péter.

Linkje: https://learningapps.org/watch?v=pvm2g5tba2

Eszközök: A játék IKT eszközzel is elérhető, de a gyermekeknek papír alapon hasz-
nálható az óvodában.

Célja: Viselkedési szabályok tudatosítása, köszönés, egymásra való figyelem

Verselés-mesélés

Tevékenység, téma: Találós kérdés verses formában. Ki lehet Ő? (boltos) Az előző 
napi élmény felidézése

A tevékenység fő témája: "A répa" című mese

IKT használatával való mesélés: A répa mese diavetítés formájában van elkészít-
ve. A mese képei jönnek sorba, mely alatt halk zenei aláfestés van. Az óvodape-
dagógus élőben, ahogy a képek érkeznek, mondja a mesét. Az óvodapedagógus 
folyamat- vagy más néven szakaszos olvasás módszerét használja. Közben a 
növénytermesztő szakmával ismerkednek a gyermekek.

A foglalkozás végén felkínált párhuzamos tevékenység:

I. Boltos szerepjáték, előre el van készítve
II. Saját készítésű játék:

Zöldség-gyümölcs párosító (rész és egész)

A gyümölcs kártyák nyomtatva vannak és laminálva.

A játék leírása (kezdő változat):

1. A kártyákat felfelé fordítva rakjuk le
2. Meg kell keresni a félbe vágott gyümölcs párját
3. Meg kell nevezni a gyümölcsöt
4. A megnevezés után viheti el a játékos az adott gyümölcs rész és egész képét.
5. Az nyer, aki a legtöbb gyümölcsöt nevezi és találja meg.

A játék leírása (közép-haladó változat):

1. A kártyákat lefelé fordítva rakjuk le.
2. Két képet lehet egyszerre felfordítani
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3. Ha párt talál a játékos, elveheti. Ha nem talál párt, akkor vissza kell fordítani.
4. Akkor ér véget a játék, ha minden pár elfogyott.
5. Ha többen játsszuk, az nyer, akinek a legtöbb párja lett.

A játék leírása (haladó változat):

A menete megegyezik a középhaladó változattal. Azonban a végén a párokat a játé-
kosok csoportosíthatják! Minden helyes megoldásért egy pont jár!

Csoportosítási lehetőségek:

1. Termőterületük alapján:
• Hazai
• Déli

2. Gyakorlati szempontok alapján:

• Almatermésűek (alma, körte)
• Csonthéjasok (szilva,barack)
• Héjasok (dió)
• Bogyósgyümölcsűek

Linkje: https://learningapps.org/watch?v=phdovn0sn20

Eszközök: Laptop, projektor, színező, színes ceruza 

Célja: A viselkedési szabályok betartása, emlékezet, mondatalkotás fejlesztése

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Tevékenység, téma: Zöldségek, gyümölcsök, termések felhasználásával állatokat, 
terepasztalt készítenek. Az állatorvos szakmával ismerkedés! Maxi Puzzle. Min-
den gyermek kap egy darab maxi puzzlet.

Saját készítésű puzzle linkje: https://www.jigsawplanet.com/?rc=
play&pid=23c7f0f11adb&pieces=25

A játékhoz tartozik egy igazi puzzle formájára vágott (fóliával) megerősített kép, 
valamint az óvodában található orvosi szerepjátékos eszközök. Mindenki kap egy 
eszközt. A játék során az óvodapedagógus mond róla jellemzést (pl.: Ezzel az 
eszközzel nézzük meg, hogy lázas-e valaki! Hőmérő) Aki a ráismer az eszközére, 
nyújtja a kezét és a kezében lévő maxi puzzle darabot beillesztheti, lerakhatja a 
puzzlet tartó kartonra. Nézi, hogy hová illeszkedik. Ha már megvan 4 eszköz, aki 
szeretné felsorolhatja, mik voltak azok. Aki jól elsorolja, jutalom matricát kap. 
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Mindig a legutolsó 4 eszközt kell visszamondani. A végén összeáll a puzzle.

Ezután egy közös terepasztal készítése következik (a rendelkezésre álló zöldsé-
gekből, gyümölcsökből, mellyel utána lehet játszani).

Közben a gyermekek által már ismert dalokat énekeljük. Ezután a mai kornak 
megfelelően hanglemez lejátszóval hallgatjuk a tevékenység közbeni zenét (CD 
lejátszó).

Az elkészült terepasztalon, aki szeretne, játszhat.
Ezzel párhuzamosan felkínált tevékenység még a keresd a különbségeket színező.

Online különbségkereső linkje: https://gombis.hu/g/dr-plssi-klnbsgek

Eszközök: Hozott és vásárolt különböző őszi gyümölcsök, zöldségek. A bolti séta 
közben gyűjtött termések, ceruza, ragasztó, olló, fogvájó, gombostű.

Célja: Problémamegoldó gondolkodás és kreativitás fejlesztése. Tervezés és meg-
valósítás, önálló munkavégzés képességének alakítása. Biztonságos eszközhasz-
nálat képességének alakítása és technikai ismeretek bővítése.

Mozgás

Tevékenység, téma:

I. Járás, futás gyakorlatok: „Sétálunk, sétálunk” „Fussunk, szaladjunk” 

II. Gimnasztika: „Hintáztatás” kargyakorlat – előre, hátra, magasba, le. „Alma-
szedés”-kar, törzs-lábgyakorlat- nyújtózkodás magasba. „Fújja a szél a fákat” 
kar-törzs-lábgyakorlat-törzsdöntés oldalra. „Diószedés” kar-törzs-lábgyakor-
lat-törzsdöntés oldalra, szedegetés. „Árok átlépés” kar-törzs-lábgyakorlat kisebb, 
nagyobb lépések előre. „Árokugrás” kar-törzs-lábgyakorlat, páros lábon ugrás, 
csípőre tett kézzel.

III. Játékok

Futó és fogó játékok
„Erre csörög a dió” , „Mókusok ki a házból”, „Gesztenyegyűjtés” Versenyjátékok 
csapatokban: „Alma adogató”, „Tobozdobáló”, „Tökgurító verseny”, „Burgonya-
ültetés”, „Dióhordás” tenyéren. 

IV. Levezetés:
„Kiszáradt a diófa”, Éneklés

A visszaöltözés után felkínált játék a gyermekek által kedvelt DOBBLE - A kár-
tyák nyomtatva, laminálva, vágva vannak.
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A játék célja: A játékosok megpróbálják a lehető legtöbb lapot összegyűjteni.

A játék menete: Mindenki egyszerre felfordítja a lapját, és megpróbálja megkeres-
ni azt a szimbólumot, ami egyszerre szerepel a húzópakli felső lapján és a játékos 
saját kártyáján.

Az első játékos, aki kimondja a közös szimbólum nevét (például „locsoló kan-
na”), elveszi a húzópakli felső lapját, és azt képpel felfelé saját lapjának tetejére 
teszi. Máris kezdődhet a következő kör – a játékosoknak mindig a saját paklijuk 
legfelső lapját kell összehasonlítaniuk a húzópakli felső lapjával.

A fenti procedúrát ismételjük egészen addig, amíg a húzópakli el nem fogy.

A játék győztese: A játékot az nyeri, aki a legtöbb lapot gyűjtötte a paklijába.

A kicsiknél úgy alakítsuk át a játékot, hogy ők mindig csak egy ikont figyelnek 
(pl.: ásó). Ha azt meglátják, az asztalon rögtön jelzik (pl.: ásó) szó kimondásával. 
Ezen új játékszabály szerint már minden kisgyermek tud dobble játékot játszani. 

Játék linkje: https://view.genial.ly/607b3de32729260d4447f488/interactive-content-dobb-
le-automatizado 

Másik kettő Dobble szakmák és eszközök - linkje: https://view.genial.ly/6076174fe27b3e-
0d4abfba7a/interactive-content-dobble-automatizado

Eszközök: Termések, zöldségek, labda, gyümölcs, hullahopp karika, telefon, 
bluetooth hangszóró

Célja: Egészséges életmódra szoktatás a rendszeres mozgás biztosításával, fizikai 
erőnlét fejlesztése. Versenyjátékok során az együttműködés, alkalmazkodás, 
egészséges versenyszellem erősítése és formálása. Közös öröm átélésének bizto-
sítása.

Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc

Tevékenység, téma:
Új dal:  Hej, a sályi … ÉNO 88.
Ismert dalok, mondókák: Itt a köcsög… ÉNO 38., Körtefa ÉNO 173., Egy üveg 
alma… ÉNO 85., De jó a dió… ÉNO 225., 

Zenehallgatás: Ág, ág, kicsi ág dal (Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 
141.)

A játék alapját már előzőleg elkészítették a gyermekek, maguk színezték ki. Ez a 
lombos fa, amelyben kupakból kirajzolt körök vannak.
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Kell hozzá 3 színű kupak, de színes lapból kivágott koronggal is helyettesíthető. 
És két dobókocka, egy számos és egy színes kocka (csak a 2*piros, 2* sárga, 
2*fehér). Amennyit dobunk és amilyen színnel, annyi olyan színű kupakot, vagy 
korongot kell rátenni a fára. A fehérnél egy állatorvosi, vagy állatgondozáshoz 
használt eszközt kell mondani. A pirosnál egy növény-, gyümölcstermesztéshez 
használt eszközt kell mondani. A sárgánál egy boltban használt eszközt kell meg-
nevezni. Az nyer, akinek a leghamarabb betelik a fája. Kisebbek csak a színkockát 
használják. Itt a cél olyan színű korong rátevése a lombos fára, amit dob a gyer-
mek (ha tud, plusz pontért mondhat egy szakmát, vagy eszközt).

Linkje: https://learningapps.org/watch?v=pzicfxh3n20

Célja: Hallásfejlesztés (halkabb - hangosabb gyakorlása)
tiszta éneklési készség fejlesztése.

A következőkben egy konkrét tevékenységi tervbe építem be a pályaorientációt.

MESÉLÉS – VERSELÉS TERVEZET
A tevékenység előzménye: boltlátogatás, nyelvtörők, anyanyelvi játékok mon-
dogatása szabadidőben, beszélgetés a bolti sétáról. Séta közben megfigyeltük a 
megváltozott időjárási körülmények között a növények változásait.

A tevékenység tartalma/témája: A répa (orosz népmese). 

 - Szerezzenek tapasztalatot a növények növekedésével kapcsolatban, hogy mi 
történik a kis tejfölös dobozba már hamarabb elültetett hagymával.

 - Miért fontos az ember gondoskodó jelenléte a növények fejlődéséhez? Miről 
kell gondoskodni? Feltételek: víz, hőmérséklet, fény.

 - Tudatosítjuk s gyerekekben a növekedéshez szükséges feltételek biztosításá-
nak fontosságát.

 - Beszélgetünk az ember gondoskodó, odafigyelő szerepének fontosságáról, 
környezetünkben a növények esztétikumuk mellett egészségünkre is jótékony 
hatással vannak, tisztítják a levegőt.

 - A gondolkodási műveletek fejlesztése a beszélgetés során.
 - A nyelvi kifejezőképesség fejlesztése a növényi részekkel, a fejlődési fázisok-

kal kapcsolatos szavak megismerésével.
 - A növényápolás, növénygondozás fontosságának megfogalmazódása a hét-

köznapokban.
 - Rendszerezzük ismereteiket, felidézve emlékeiket, tapasztalataikat.
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A tevékenység feladatai:

Nevelési feladatok: erkölcsi érzelmek fejlesztése, a közös mesehallgatással, 
átéléssel együttes élmény nyújtása, a közösségi, érzés erősítése, az egymás iránti 
megértésre, megbecsülésre, türelemre nevelés, önkontroll fejlesztése. Ismerkedés 
a növénytermesztő szakmával a foglalkozás közben és a végén.

Didaktikai feladat: az új mese bemutatása, megismertetése (kicsiknek), ismétlés 
(nagyoknak), a mesei elemek ismétlődésének érzékeltetése a színes előadásmód-
dal.  
Képesség- és készségfejlesztés: hallás utáni szövegértés, rövidtávú memória, 
beszédkészség, szókincsbővítés, metakommunikáció fejlesztése.

Értelmi képességek: a figyelem és a fogalomismeret fejlesztése és bővítése a 
növények fejlődéséről, a növény és az ember kapcsolatának megismertetésével 
képnézegetés közvetlen tapasztalat szerzésével.

Az ok-okozati összefüggések felismertetése a növény és a bőr érzékelésének, ill. a 
többi érzékelő szerv (látás, szaglás) kölcsönhatásával.

• Szociális képességek: A természet megóvására nevelés a növények gondozá-
sáról folytatott beszélgetés során.

• Testi képességek: A „Weöres Sándor: A galagonya...” kezdetű mondókázással 
az egyensúlyérzék fejlesztése körbejárással. Játékos utánzó mozgások gyakor-
lása a növények levélmozgását, száraz hajladozását stilizálva.

• Kommunikációs képességek: Az összefüggő beszéd gyakorlása az összeha-
sonlításokról, és a következtetésekről szóló beszéd alkalmával. Közösség 
előtti megnyilatkozásra való bátorítás.

Alkalmazott módszerek, eljárások: szabad játékból indított motiválás.
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MIT? HOGYAN? MIÉRT?

A tevékenység kifejtése A tevékenység feldolgozása. Fejlesztési feladatok

Szervezési feladatok
Előkészületek a meséhez

Motiváció
Moziba megyünk a gyerekek-
kel. Ziki-zaki zakatol című 
mondókára körbe járjuk 
az óvodát. Megérkezünk a 
moziba jegyek odaadása után, 
ülőhelyek elfoglalása.

A szőnyegen rendet rakunk, majd 
elhelyezem a meseszéket.
Képzeljétek el kaptunk jegyeket: A 
répa című mesére.
Mivel a mese nem az oviban lesz, 
el kell menni, így jön értünk egy ovi 
vonat. Aki szeretne jönni, szálljon 
be a vonatba, úgy, hogy megfogja 
az előtte álló vállát. Bárki „felszáll-
hat” a vonatra, aki szeretne. 
A vonat csak akkor tud jól menni, 
ha közben mondókázunk. Nagyon 
szereti, ha mondókában: a Ziki-za-
ki zakatol című mondókát hallja.
Amikor megérkezünk, mindenki 
mutassa meg a jegyét a jegyelle-
nőrzőnek és foglalja el a helyét a 
nézőtéren, vegyen el egy ülőpárnát 
a jegypénztáros mellől és foglaljon 
helyet a szőnyegen, a nézőtéren.
Amikor elkezdem mondani a Ziki, 
zaki zakatol című mondókát, lehet 
jönni az ovivonatba és indulunk, 
egy kis időre elhagyjuk az óvodát. 
Ha vége a mesének, majd akkor 
jövünk vissza az óvodába.

Kötetlen szervezeti keret

Nyugodt mesei hangulat 
megteremtése.

Differenciálás, egyéni fejlesz-
tés lehetőségei:
A kezdeményezés helyétől 
távol maradók számára is biz-
tosítom a mese követésének 
lehetőségét.

Kommunikációs készség, ki-
fejező képesség, szociális ér-
zékenység, művészi készség, 
finommotorika fejlesztése.

A mese bemutatása: Bevezetés:
Kert közepén nagyapó répa magot 
vetett. Óriásra nőtt a répa nem 
láttak még ilyet.
Hová ültette el nagyapó a répát?
Miből lett a répa?
Mitől nőtt nagyra a répa?

Kommunikációs és beszéd-
készség fejlesztése érdeké-
ben a mesemondás közben 
ügyelek a hangsúlyozásra, 
testtartásra, mimikára, a 
szöveg érthető elmondására, 
a tagoltságra, a tempóra. 

Bonyodalom: Amikor már jó nagyra nőtt a répa, 
apóka ki akarta rántani a földből, 
de nem tudta.
Miért nem tudta kihúzni, mi tartot-
ta a répát a földben?

Mimikai eszközök segítségé-
vel jelzem az erő és, elszánt-
ságot.

Kibontakozás „Segítségül hívta anyókát, ketten 
húzták, de nem mozdult meg a 
répa. Azután már hívták unokát is, 
de szükség volt Bodri kutyára is, 
és Cirmos cicára.”

Az ismétlődő meserészt közö-
sen mondhatjuk a gyerekekkel 
(közösségi érzés fejlesztése).
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Tetőpont: „De a répa még így sem mozdult 
meg. Hívták a legkisebbet is a 
háznál, egérkét.”

Az irodalmi alkotás gaz-
dag stíluseszközei között 
felelevenednek a mesebeli 
csodák, miket a mimikámmal, 
hangszínem váltakoztatásával 
érzékeltetek. Így hangsúlyo-
sabbá válik a fordulat.

Megoldás: „Egérke is beállt, egy jó nagyot 
rántottak a répán, és az kifordult 
a földből.”  

Feszültség oldása – nyugodt 
tempóval, közepes hangerővel 
mesélek, hogy a gyerekek 
megnyugodjanak. 

A tevékenység befejezése: A mese végeztével megbeszéljük 
a növénytermesztő szakmát.
Ki milyen zöldséget-gyümölcsöt 
látott a boltban? Melyiket szereti? 
Hogy néztek ki azok?
Hol teremnek a zöldségek-gyü-
mölcsök?
Ki az, aki a zöldségek-gyümölcsök 
nevelésével foglalkozik? Mikor 
dolgozik? Milyen eszközöket 
használ a munkája közben? Kinek 
van otthon kertje? Szokott segíteni 
a szüleinek (pl.: lehulló levél ösz-
szeszedése stb.)
Ez után visszamegyünk az ovi 
vonattal az óvodába. 
A tevékenység lezárásaként, 
visszavezetem a gyerekeket a 
játékba, fölajánlom nekik saját 
készítésű játékomat Zöldség-gyü-
mölcs párosító (rész és egész)
Valamint boltos szerepjáték 
lehetőségét  illetve a színezés, 
rajzolást is.

Értékelés: differenciáltan, 
a gyermekek pozitívumait 
kiemelve.

ÖSSZEGZÉS
Már a kis ovisokat is érdekli, mit csinálnak a felnőttek, mit is dolgozik anya és 
apa. Megjelenik a gyermekeknél az álmodozás a jövőbeli életükre vonatkozóan. 
„Ha nagy leszek...” Mindenképpen érdemes az ilyen irányú beszélgetéseknek 
nagyobb teret adni, és többféle tevékenységgel szélesíteni a gyerekek ismereteit 
a különböző foglalkozásokkal kapcsolatban. A megvalósítás érdekében érdemes 
figyelembe venni, hogy az óvodai nevelésben a játék, a gyermek vezető tevé-
kenysége. Sok időt töltenek játékkal, emellett az óvodapedagógus által tervezett 
tevékenységek is hangsúlyosak. Következésképpen a játék, a tevékenységekben 
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való részvétel kulcsfontosságú eszközök az óvodáskorú gyermekek pályaismere-
tének bővítésében. 

A fő típusa, ahol a gyerekek közvetlenül a felnőttek szakmáival ismerkednek meg, 
a szerepjáték. A nagycsoportos korú gyermekek jutnak el odáig, hogy igazi, tartal-
mas szerepjátékot tudnak játszani. A szerepjátékban a gyerekek a felnőttek világát 
reprodukálják. Ebben az életkorban már saját maguk teremtenek képzeletbeli 
szituációt. Átalakulnak az őt körülvevő felnőttek képeivé, felvállalva szerepüket, 
és az általuk kialakított játékkörnyezetben adják elő. Itt a legfontosabb, hogy a 
gyermek ismerkedik a mai mesterségekkel, amely hozzásegítheti, hogy azzal fog-
lalkozzon, amit majd élvezettel, örömmel, jól csinál. Ha eljön az idő, azt válassza, 
amit szeret.
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SZIKORÁNÉ SIKE BERNADETT: 
PÁLYAORIENTÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ALSÓ TAGOZATÁN

BEVEZETÉS
A mai magyar iskolarendszerben a középiskolaválasztási döntés és a valódi pá-
lyaválasztás nem esik egy időpontra. E miatt a pályaválasztás szóhasználat nem 
igazán állja meg a helyét az általános iskola befejezése utáni döntés kifejezésére. 
A pályaorientációs folyamat eredménye a pályaválasztási érettség lesz.  Rókusfal-
vy (1969) szerint: „pályaválasztási érettségnek az egész személyiség olyan fejlett-
ségi fokát tekintjük, amely lehetővé teszi a megfelelő pálya adekvát választását, 
másrészt biztosítja a szakmai képzésnek legalább minimális sikerét, és felébreszti 
a tanulóban a szakmai beilleszkedésre való tartós törekvést”. A pályaválasztási 
érettség kialakulásához szükség van reális önismeretre, illetve, hogy az egyén 
testi, értelmi, érzelmi funkciói rendben működjenek.

Mihály Ildikót (2008, 26.o) idézve a pályaorientációs folyamat „jelentősége ma 
talán még nagyobb, mint bármikor az eddigiekben: szerepe ugyanis nélkülözhe-
tetlen nemcsak a munkaerőpiacra való sikeres belépésre történő felkészítésben, a 
munkában való helytállás biztosításában, a munkanélkülieket a munka világába 
visszajuttató segítségnyújtás folyamatában, nem kevésbé az élethosszig tartó tanu-
lás feltételeinek megalapozásában.”

Nem mindegy, hogy ezt a folyamatot mikor kezdjük el az általános iskolás gyer-
mekek életében. Alsós tanítóként rendszeresen szembetalálkozom azzal a ténnyel, 
hogy a gyermekek 10 éves koruk körül nagyon tájékozatlanok a szakmák világá-
ban. Nincsenek tisztában alapvető dolgokkal, nem ismerik még a szüleik foglalko-
zását sem. 

Igaz, az 1995-ben megjelent NAT-ban az Életvitel és gyakorlat műveltségi terüle-
ten belül az egyik fejlesztési feladat a „Pályaorientáció és a munka világa”, de az 
1.-4. évfolyamra nem nevez meg konkrét fejlesztési feladatot. Sajnos a tapasztalat 
is azt mutatja, hogy nem foglalkoznak ezzel a témával az általános iskola alsó ta-
gozatán. Valójában különleges szakértelemmel rendelkező szakemberre sem lenne 
hozzá szükség, hiszen ebben a korban az lenne a lényeg, hogy játékos formában 
ismerkedjenek meg a gyermekek alapvető pálya- és szakmaismerettel.
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Dolgozatomban az aktuális hazai pályaorientációs rendszer egy szeletét, a pályao-
rientáció első meghatározó állomását, azaz az általános iskola alsó tagozatos kor-
osztályának pályaorientációját mutattam be, mely része lehet az életpálya-építési 
ismeretek oktatásának. Az életpálya-építési ismeretek oktatása (career education) : 
"Minden olyan program és tanulási tevékenység, amely segíti az embereket a saját 
életpályájuk és életútjuk alakításához szükséges készségek elsajátításában, mint 
például a pályaválasztási információkhoz és tanácsadáshoz való hozzáférés, és 
azok eredményes használata." (ELGPN, 2013)

A vizsgálat elkészítésére a téma aktualitása sarkallt. Alsós tanítóként folyamato-
san szembesülök azzal a ténnyel, hogy a 9-10 éves gyermekek nagyon tájékozat-
lanok a szakmaismeret területén. Legtöbbjük azzal sincs tisztában, hogy a szülei 
mit dolgoznak. Úgy kerülnek fel felső tagozatra, hogy semmi előzetes ismerettel 
nem rendelkeznek pályaorientáció területén. Fontosnak tartanám, hogy a gyer-
mekek már ebben az életkorban is találkozzanak ezzel a területtel és alapvető 
ismereteket szerezzenek. Szükségük lenne legalább egy minimális szakmaismeret 
megszerzésére. Felső tagozaton a tényleges pályaorientáció során már nincs idő 
ezeknek az alapismereteknek az alapos elsajátítására.

Vizsgálatom elején feltételeztem, hogy a 9-10 éves gyermekek nagyon minimális 
pálya- és szakmaismerettel rendelkeznek.  Pár órás foglalkozás során képesek 
elsajátítani olyan alapvető ismereteket, amelyek segítségükre lehetnek a későbbi 
pályaorientációjuk, pályaválasztásuk során. Ezért indokolt lenne már alsó tagoza-
ton elkezdeni ennek a folyamatnak az előkészítését.

Másik feltételezésem, hogy a kollégák nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel 
és kompetenciákkal a pályaorientációs tevékenységhez. Ennek következménye 
lehet, hogy nem látják szükségességét annak, hogy ezt a pályaorientációs folya-
matot akár már az általános iskola alsó tagozatán megkezdjék.

Hazánkban nem jellemző, hogy az általános iskolákban pályaorientációs tanács-
adó tanárt foglalkoztatnának. Így az osztályfőnökök és szaktanárok - az általuk 
tanított tárgy tartalmi keretein belül indirekt módon - alakítják a tanulók önma-
gukról és a világról alkotott képét és így közvetve a pályaorientációs elképzelé-
süket. Sajnos ez napjainkban az általános iskola alsó tagozatára nem jellemző, 
pedig – meglátásom szerint – nagyon nagy szükség lenne arra, hogy a gyermekek 
már 9-10 éves korukban elkezdjenek ezzel a témával foglalkozni és alapvető 
ismereteket szerezzenek ezen a területen. Sok kolléga – főleg az idősebb korosz-
tály –nem látja ennek jelentőségét és véleményük szerint bőven elég ezzel 6-7. 
osztálytól foglalkozni. Valójában alsó tagozaton nem is „valódi” pályaorientációra 
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lenne szükség, hanem egy, a szakmák világával kapcsolatos alapvető ismereteket 
nyújtó, átfogó pár alkalmas foglalkozásra.

A vizsgálat helyszínéül munkahelyemet, a Felsőtárkányi Általános Iskolát válasz-
tottam. A Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában össze-
sen 26 pedagógus dolgozik. Iskolánk nyolc évfolyamán közel 200 diák tanul.

Vizsgálatomat – az iskolavezetés és a szülők engedélyével - a 2018/2019-es tanév 
második félévében végeztem, 3. és 4. osztályos tanulókkal. A vizsgálat alanyai 
9-10 éves, általános iskolás gyerekek. A vizsgálathoz első körben egy kérdőívet 
használtam. A kérdőívet minden gyermek (44 fő) kitöltötte a két osztályban, majd 
pedig a foglalkozások előtt és után a foglalkozásokon résztvevő gyermekek.  A 
vizsgálatom másik csoportja a saját kolléganőim és kollégáim voltak. Velük (15 
fővel) egy félig strukturált fókuszcsoportos interjút készítettem. 

CSOPORTFOGLALKOZÁSOK, KÉRDŐÍVEK FELÉPÍTÉSE
A gyerekekkel kitöltetett kérdőív első részében néhány személyes adatot kér-
deztem pl. korukat, nemüket. Majd 6 különböző kérdés következett, amelyek a 
szülők végzettségére, saját jövőbeli elképzeléseikre irányultak.

A 4. osztályosok osztályfőnökeként egy pálya- és szakmaismereti foglalkozásso-
rozatot tartottam a gyerekeknek. A foglalkozásokat a délutáni napközi ideje alatt 
tartottam 5 héten keresztül, heti 1 alkalommal. 1-1 alkalomra 2x45 perces foglal-
kozásokat terveztem. 

Minden foglalkozás hangulatteremtéssel, ráhangolódással és célkitűzéssel indult. 
Természetesen a 2. foglalkozástól megtörtént a visszacsatolás is az előző foglalko-
zásra. Ráhangolódásnál mesét néztünk szakmákról (Mekk Elek), akasztófáztunk 
szakmákkal, pályaorientációs ország-város játékot játszottunk, de rajzos feladattal 
is hangolódtunk „Mi leszek, ha nagy leszek” címmel. A foglalkozások fő részé-
ben is minden alkalommal más-más feladattípussal dolgoztunk. Volt, hogy szülők 
jöttek bemutatni saját szakmájukat, volt, hogy a gyerekeknek kellett szerszámokat 
hozni otthonról és azokat kötöttük egy-egy foglalkozáshoz. Olyan szólásokat, 
közmondásokat gyűjtöttünk, amelyekben valamilyen szakma szerepel és utána 
megbeszéltük jelentésüket, majd bemutattuk a szakmákat. Minden alkalommal a 
játékosság volt a középpontban. Játszottunk Ki vagyok én? játékot, szakma mon-
tázst készítettünk, volt foglalkozások puzzle és természetesen nem maradhatott 
el az „Amerikából jöttem” játék sem. A foglalkozások végét mindig egy értékelő 
beszélgetőkörrel zártuk. Itt azokra a kérdésekre kellett a tanulóknak választ adni, 
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hogy hogyan érezték magukat, mivel gazdagodtak és esetlegesen mi nem tetszett 
nekik az adott foglalkozáson.

A FOGLALKOZÁSOK TAPASZTALATAI
A 4. osztály létszáma 20 fő. 1-2 hiányzás (betegség miatt) kivételével a gyerme-
kek minden foglalkozáson részt vettek. Az első foglalkozás alkalmával még elég 
zárkózott volt a csoport, de ahogy telt az idő, úgy változott a lelkesedésük pozitív 
irányba.

A legkedveltebbek a különböző játékok voltak, de nagy élmény volt a szülők 
bemutatkozása is. Örömmel készültek a kiadott feladatokkal, ezek elmondásuk 
szerint nem jelentettek terhet számukra.

A foglalkozások végén újra kitöltettem a gyerekekkel ugyanazt a kérdőívet, 
amelyet a foglalkozások megkezdése előtt is. A két kitöltött kérdőívet összehason-
lítva a következő eredményeket kaptam: a gyermekek 2 fő kivételével meg tudták 
nevezni szüleik foglalkozását és pár gondolatban azt is le tudták írni, hogy konk-
rétan milyen munkát végeznek. A 3. kérdésnél átlagban minimum 10 szakmát 
megneveztek, de olyan tanuló is volt, akinek 22-t sikerült gyűjtenie. A 4. kérdés-
nél mindenki, kivétel nélkül megnevezett egy szakmát, hogy jelenleg mi szeretne 
lenni. A szakmához tartozó kérdésekhez is 90%-os arányban választ adtak. Az 
utolsó táblázatos feladatnál a 20 főből 18 fő a táblázatot teljes egészében helyes 
információkkal, 2 fő kisebb hiányosságokkal töltötte ki. 
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1. ábra: Szülők foglalkozásának megnevezése  Forrás: saját szerkesztés
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2. ábra: Szakmák megnevezése  Forrás: saját szerkesztés

Félig strukturált fókuszcsoportos interjú pedagógusokkal:

Az interjú résztvevői nemek szerint: nő 12 fő, férfi 3 fő.
Beosztásuk szerint: tanár 8 fő, tanító 6 fő, zenetanár 1 fő.

Az interjún résztvevő tanítók és tanárok nagy többségének a pályaorientáció a to-
vábbtanulás előkészítését jelenti. Feladatként jelölték meg, hogy a pályaorientáci-
ón belül a szakma- és pályaismeret területén megfelelő információhoz jussanak a 
tanulók, felkészítsük őket a megfelelő pályaválasztásra. Ide sorolták a különböző 
szakmákkal kapcsolatos tájékozódást, keresgélést, a különböző szakmák közötti 
eligazodást. Nem egy egyszeri eseménynek tekintik, hanem egy folyamatnak, 
amely a megfelelő döntést segíti elő.

Kíváncsi voltam arra is, hogy kollégáim milyen képzések keretében találkoztak 
már a pályaorientáció fogalmával.

Az interjún résztvevő 15 főből, 10 fő nem találkozott a főiskolai képzései során 
ezzel a fogalommal. A maradék 5 fő (mind az 5 fő felsős tanár és mindannyian 
voltak már 8. osztályos osztályfőnökök) pedig valamilyen továbbképzés vagy az 
osztályának szervezett pályaorientációs program keretein belül találkozott vele. 
Arra a kérdésemre, hogy mikor lenne célszerű elkezdeni a pályaorientációt, 3 fő 
kivételével a vélemény az volt, hogy legkésőbb az alsó tagozat 4. osztályában sze-
rencsés lenne már elkezdeni ezt a folyamatot, de az alapozás akár már korábban 
is elkezdődhetne. A maradék 3 fő szerint nem kell még ezt a korosztályt ezzel is 
terhelni, elég az általános iskola felső tagozatán foglalkozni ezzel a témával.
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Az interjún résztvevő tanítók és tanárok az alábbi tevékenységeket sorolnák a 
pályaorientációba: pályaorientációs napok szervezése, pályaorientációs vagy 
továbbtanuláshoz kötődő előadásokon való részvétel, filmvetítések egyes szak-
mákhoz kapcsolódóan, üzemlátogatásokon és pályaválasztási kiállításokon való 
részvétel biztosítása, csoportos foglakozások tartása.

Az alsós tanítók elmondásuk szerint nem végeznek pályaorientációs tevékenysé-
get. A felsős tanárok közül is csak azok, akik épp osztályfőnökök. Ők leginkább 
az osztályfőnöki órák keretein belül beszélgetéssel, a felvételeivel kapcsolatos 
tudnivalók átadásával. Különböző pályaorientációs rendezvényeket látogatnak 
meg a gyerekekkel, melynek tapasztalatait a következő osztályfőnöki órán meg is 
beszélnek. Segítség a pályaorientációs nap szervezésében és lebonyolításában.

Arra a kérdésemre, hogy szerintük elegendő idő jut-e a pályaorientációra szintén 
megoszló válaszok érkeztek az alsós- illetve felsős kollégáktól. A tanítók szerint 
egyáltalán nincs idő erre a tevékenységre, pedig indokolt lenne pár órában már 
az általános iskola alsó tagozatán is. A felsős tanárok elegendőnek tartják a heti 1 
osztályfőnöki órát és a különböző rendezvényeket. 

Abban a kérdésben, hogy kinek mit jelent a sikeres pályaorientáció, nagyon nagy 
volt az egyetértés. A sikeres pályaorientáció mindenkinek ugyanazt jelenti, csak 
más-más megfogalmazásban. A gyermek számára megtalálni azt a szakmát, ami a 
legközelebb áll hozzá, megfelel a képességeinek és sikeres felnőtt válik belőle. 

Arra a kérdésemre, hogy hogyan ítélik meg a gyerekek szakmaismeretét a 9-10 
éves korosztálynál leginkább az alsós tanító kollégák válaszát vártam, hiszen a 
felsős tanárok nem dolgoznak ezzel a korosztállyal, így nem is tudják megítélni 
tájékozottságukat. A tanító kollégák véleménye az volt, hogy szinte semmiféle 
szakmaismerettel nem rendelkezik ez a korosztály. Sokszor a saját szüleiknek 
munkájával sincsenek tisztában. Azokat a szakmákat ismerik talán kicsit jobban, 
amikkel találkoznak a mindennapokban (sofőr, orvos, tanár, bolti eladó, rendőr 
stb.). 

Válaszukban azt is kifejtették, hogy ebben a korosztályban lenne érdemes elkez-
deni ezt a folyamatot, mert életkorukból adódóan kíváncsiak és befogadóak a gye-
rekek. Fel lehet kelteni az érdeklődésüket és folyamatosan bővíteni a tudásukat.

A felső tagozaton tanító kollégák egyetértettek abban, hogy a pályaválasztás előtt 
álló fiatalok tájékozatlanok, annak ellenére, hogy egyre több pályaorientációs 
programon vesznek részt. Ezeket a programokat „jó bulinak” tarják, mert akkor 
nem kell tanítási órákon részt venni, de az ott elhangzott információk kevesekben 
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ragadnak meg. Nagy részük a saját családjukban előforduló szakmákról is csak 
kevés információval rendelkezik. Nem is tudja pontosan, hogy mit dolgoznak a 
szülei. Másik nehézség szerintük, hogy nem reálisan látják saját képességeiket 
és ez irreális pályaválasztáshoz vezet. Életkorukból fakadóan nem tudnak még 
távlatokban gondolkodni, hosszabb távra tervezni. Pályaválasztási döntéseiket 
legnagyobbrészt a szülők hozzák meg. A szülők viszont kevés számban szoktak 
részt venni a pályaorientációs programokon, így az aktualitásokat nem ismerik, és 
sokszor azt sem, mit tud a gyermek egy-egy intézményről, szakmáról, vállalatról.

A 15 fő résztevő közül mindösszesen 3 fő (mindhárom fő felső tagozaton tanító 
tanár) nem tartja indokoltnak, hogy a gyerekek már az általános iskola alsó tago-
zatán elkezdjenek ismerkedni a pályaorientációval. Ők a következő gondolatokkal 
érveltek: „Szerintem számukra még épp elegendő, ha a családtagjaik, rokonaik 
szakmáiról szereznek benyomásokat, információkat családon belül.” 

„Elegendőnek gondolom az 5. osztálytól kezdődően. Az alsó tagozatos gyerek-
nek a felsőtagozat jelenti az újabb kihívást. A felsős gyerekek már elég közelinek 
érzik az időt arra, hogy a szakmákkal ismerkedjenek. De azt is fontosnak tartom, 
hogy szakmát ismerő szakemberek és ne az osztályfőnökök feladata legyen a 
szakmaismereti felkészítés.”

„Véleményem szerint a gyerekeket ebben a korban nagyon kevéssé izgatja az 
egyes szakmák ismerete. Az olvasmányaikból, mesékből, otthoni beszélgetések-
ből, így is úgy is megismernek szakmákat. De nekik még nem erre kellene készül-
ni, hogy majd ha nagyok lesznek…. Szerintem az általános iskolának nem szabad, 
hogy célja legyen szakmai-pályaismeretek oktatása alsó tagozatban, inkább abban 
kell segíteni a gyerekeket, hogy a bennük rejlő képességeket ismerjék meg, hoz-
zák felszínre, fejlesszék.”

A maradék 12 fő egyetértett abban, hogy szükség lenne már 3-4. osztályban elkez-
deni ezt a folyamatot. Válaszukat az alábbiakkal indokolták: A mai gyerekek ke-
vésbé gyakorlatiasak, kevesebb személyes tapasztalatból eredő tudást birtokolnak 
az őket körülvevő világról, mint az előző generációk. Több számukra a „készen” 
kapott információ, amit elsajátítanak, de nem tapasztalnak meg. A tanító kollégák 
úgy ítélik meg, hogy ez a korosztály már képes befogadni az e fajta információ-
kat. A fő indok minden esetben a hiányos ismeret volt. 
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A csoportos foglalkozások előtt kitöltetett kérdőívvel, a foglalkozások megtartásá-
val sikerült az első hipotézisemet igazolnom. 

A kitöltött kérdőívek bizonyítják, hogy az általános iskola alsó tagozatos diákjai 
(azon belül is a 3. és 4. osztályosok) nagyon tájékozatlanok szakma- és pályais-
meret területén. Nagy százalékuk még saját szüleik foglalkozásával sincs tisztá-
ban, nem hogy egyéb szakmákat ismerne. Egy 5 alkalomból álló foglalkozás is 
nagyon sokat segít az ismeretek bővítésében. Ez a korosztály már nyitott és befo-
gadó ebben a témában. Játékos formában nagyon sok új ismeret átadható nekik.

A foglalkozások végén újra kitöltött kérdőívek azt igazolják, hogy fogékonyak 
voltak a téma iránt, sokat fejlődött és bővült ismeretük ebben a témában.

Másik feltételezésem az volt, hogy a kollégák nem rendelkeznek megfelelő 
ismeretekkel és kompetenciákkal a pályaorientációs tevékenységhez. Ennek 
következményeként nem látják szükségességét annak, hogy ezt a pályaorientációs 
folyamatot akár már az általános iskola alsó tagozatán megkezdjék. Ez a hipotézi-
sem csak részben igazolódott be. A feltételezésem első fele az interjú folyamatán 
beigazolódott, viszont még így is a többség indokoltnak látja az alsó tagozatos 
pályaorientációt. 

Ha egy pályaválasztás előtt álló tanulónál hiányos a  pálya- és szakmaismeret, 
akkor az problémát jelent és az egész pályaorientációs folyamatot megállíthatja. 
Pálya- és szakmaismeret hiánya esetén az önismeret, az öndefiníció kialakítása 
nem tud kapcsolódni valamelyik pálya, szakma jellemzőihez. Ahhoz, hogy ezt 
a problémát elkerüljük, a hiányt megelőzzük, arra van szükség, hogy a tanulók 
megalapozott szakma- és pályaismerettel rendelkezzenek a pályaorientációs 
folyamat megfelelő szakaszában. Véleményem és a kutatásban részt vett kollégák 
véleménye szerint is, ez csak úgy valósulhatna meg sikeresen, ha a pályaorientáci-
ós folyamat – leginkább szakma- és pályaismerettel – már az általános iskola alsó 
tagozatán elkezdődhetne.
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LUDA SZILVIA: PÁLYAORIENTÁCIÓS 
TEVÉKENYSÉG AZ ERDŐTELEKI MIKSZÁTH 
KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

BEVEZETÉS
Az általános iskola 8. osztályosai életük talán első legfontosabb döntését hoz-
zák meg a továbbtanulási jelentkezés során. Ahhoz, hogy döntésük megalapozott 
legyen, szükségük van önismeretre (miben vagyok ügyes? mi érdekel? milyen 
körülmények között szeretek tevékenykedni?), pályaismeretre (mit csinál a szakma 
képviselője? hogyan, kivel, mivel, hol dolgozik?); tisztában kell lenniük a közép-
iskolák kínálatával (iskolatípusok, választható szakok, felvételi követelmények) 
és nem árt, ha arról is van tudomásuk, hogy a szakma megszerzése után milyen 
esélyeik lesznek a munkaerőpiacon. Sokszor a segítségükre siető szülők sem tudnak 
eligazodni a kérdések rengetegében.

Az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola pedagógusai arra törekszenek, 
hogy végzős tanulóik ne csak az utolsó évben találkozzanak a fent említett kérdé-
sekkel; és igyekeznek segíteni mind a diákokat, mind a szülőket a felmerülő problé-
mák megoldásában.

A VIZSGÁLAT HELYSZÍNÉNEK BEMUTATÁSA
Erdőtelek az Észak-magyarországi régióban, Heves megyében fekszik. Jogállása 
szerint község. A legközelebbi város Heves, amely 14 km-re található Erdőtelektől. 
A szomszédos falu, Tenk kb. 4 km-re van a településtől. Területe 45 km2, teljes 
népessége 3144 fő (2017-es adatok alapján).

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer adatai 
alapján Erdőtelek társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezmé-
nyezett, valamint jelentős munkanélküliséggel sújtott település a 105/2015 (IV.23.) 
Korm. rendelet szerint.

A 2011-es népszámlálási adatok alapján a község lakosságának 91,6%-a magyar-
nak, 15,3%-a roma nemzetiségűnek vallotta magát. Gazdasági aktivitás szerint a 
település lakosainak 26,3%-a foglalkoztatott, a 10,6%-a munkanélküli, 34,7%-a in-
aktív kereső, 28,4%-a pedig eltartott. A népesség több, mint 60%-a nem rendelkezik 
középfokú végzettséggel, mely nagyban hozzájárul a magas munkanélküliséghez.

A településen az 1720-as évek óta működik általános iskola, mely 1953 óta viseli 
Mikszáth Kálmán nevét. Fenntartója az Egri Tankerületi Központ. 2015-ben az 
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épület külsőleg megújult, energetikai szempontból korszerűsödött. A 8 évfolyamos 
oktatás 16 osztályteremben folyik, ebből 6 rendelkezik interaktív táblával, a teljes 
épületben elérhető az internetkapcsolat.

A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA
A pályaorientációs tevékenység bemutatása

A pedagógusok mindegyike részt vesz az intézmény pályaorientációs tevékenységé-
ben, melynek fő koordinátora a humán munkaközösség vezetője. A konkrét felada-
tok megbeszélése nevelőtestületi értekezleteken történik. Nagy hangsúlyt helyeznek 
arra, hogy diákjaik életkoruknak megfelelően, fokozatosan, egyre növekvő időtar-
tamban ismerkedjenek önmagukkal, a szakmákkal, a munkaerőpiaci igényekkel.

A pályaválasztás előkészítése már alsó tagozatban megkezdődik a szakmákkal (és 
képviselőikkel) való ismerkedés, filmnézés, tanulmányi séták és beszélgetések for-
májában a továbbtanulási igény kialakításának céljából. 

A fentieken kívül a következő eseményekben valósul meg az intézmény pályaorien-
tációs tevékenysége:

 - részvétel a pályaválasztási kiállításon (8. évfolyam)
 - szülői értekezlet a továbbtanulással kapcsolatban a végzős osztályokban (egy 

általános tájékoztatás az első félévben, majd a tanulók által kitöltött jelentkezési 
lapok ellenőrzése, jóváhagyása január végén)

 - pályaorientációs nap szervezése és lebonyolítása (2017-ben még csak a felső 
tagozaton, 2018 novemberétől már a teljes iskolát bevonva)

 - részvétel a Kutatók éjszakáján (7-8. évfolyam) és a Szakmák éjszakáján (6-7. 
évfolyam)

 - csoportos pályaválasztási foglalkozás a 7. évfolyamon (6 tanórában), egyéni 
tanácsadás (szülő részvételével) a 8. osztályosoknak a Heves Megyei Pedagógi-
ai Szakszolgálat jóvoltából

 - pályaválasztási osztályfőnöki óra a hiányszakmákról és a tanulószerződésről a 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársának előadásában

 - minden évben szorgalmazzák (az időpontokról tájékoztatást adnak), hogy nyol-
cadikosaik vegyenek részt a középiskolai nyílt napokon

 - a központi írásbeli felvételi vizsgára felkészítőt tartanak a szaktanárok magyar 
nyelv és matematika órákon a 8. évfolyamon

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 tovább bővült az 
Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola pályaorientációs kínálata.
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Lehetőség nyílt eszközök vásárlására, melyek segítségével a diákok cukrász- és 
péksüteményeket készíthettek, robotokat szerelhettek, pályaismeretet bővítő társas- 
és memóriajátékokat próbálhattak ki. Az iskola falait hónapokig díszítették a gye-
rekek által csoportmunkában készített szakmabemutató plakátok, a tornateremben 
versenyző kis pincérek, kőművesek, tűzoltók fényképei.

A témanapon, a pályaválasztási szülői fórumon és a pályaorientációs szakkörön is 
igénybe vették meghívott előadók segítségét, mely alkalmakkor mind a tanulók, 
mind a szülők, szakembereknek tehették fel kérdéseiket szakmákkal, pályaválasz-
tással, továbbtanulással kapcsolatban.

A pályázatnak köszönhető programokat az 1. táblázat mutatja be:

Tanév: 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Tanulók száma tanév 
végén: 187 204 221 208 213

ebből HHH: 64% 58% 44% 50% 77%

Tanulmányi átlag: 3,51 3,60 3,44 3,57 3,68

Kitűnő tanulók száma: 20 17 17 14 18

Bukott tanulók száma: 35 39 38 39 17

Végzős tanulók száma: 12 14 19 29 21

Felvételt nem nyert 
tanulók: 2 - - - -

Gimnáziumba felvett 
tanulók: - - - 1 3

Szakgimnáziumba 
felvett tanulók: 3 3 9 12 7 (techni-

kum)

Szakközépiskolába 
felvett tanulók: 5 10 9 16

11 (szak-
képző 
iskola)

Szakiskolába felvett 
tanulók: - 1 1 - -

Központi írásbeli felvéte-
li vizsgát írt: 3 2 4 14 11

2. ábra: Továbbtanulási eredmények az elmúlt 5 tanévben   Forrás: saját szerkesztés
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KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA
2018 decemberében kérdőíves vizsgálat történt a 4-8. osztályosok körében. Ez a 
kutatás tükröt tartott az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola pályaorien-
tációs tevékenysége elé, iránymutatást adott a jövőre nézve.

A 17 kérdésből álló kérdőív a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és 
Vállalkozáskutató Intézet 2014 óta évente megismételt kutatásait vette alapul, 
mely az általános iskolák hetedik osztályos tanulóinak továbbtanulás és szakma-
választás iránti érdeklődését vizsgálja. 

Összesen 102 kérdőív került kitöltésre 4 – 8. osztályig, évfolyamonként 16 – 25 
fő között. A kutatásban 44 lány (43,1%) és 58 fiú (56,9%) vett részt.

A kiterjedt vizsgálat eredményei közül csupán a hipotézisek szempontjából ér-
demlegesek rövid bemutatására vállalkozunk, melyek a következők:

1. Az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola tanulóinak továbbtanulási 
terveire nagy hatással van szüleik végzettsége, foglalkozása (az alacsony vég-
zettségű szülők gyermeke legfeljebb az érettségi megszerzését tűzi ki célul, 
a szakképzettségen túl), felmenőikhez hasonlóan szívesebben választanak 
fizikai munkát a szellemivel szemben.

Az első hipotézis igazolást nyert, hiszen a továbbtanulási statisztikák alapján 
látható, hogy a tanulók többsége szakképzésre jelentkezik; elenyésző a gimnázi-
umban (és később a felsőoktatásban) továbbtanulók száma. A 102 tanulói kérdő-
ívnél hasonló eredmények láthatók: a megkérdezettek 82,4%-a szakképesítésre 
akar jelentkezni, és csupán 17,6%-a szeretne diplomát szerezni. Ebből 7 esetben 
a tanuló nem tudta a szülő végzettségét, 3 diák pedig eleve diplomás felmenőkkel 
rendelkezik. Így 8 esetben lehet egyértelműen kimutatni, hogy a gyermek többre 
szeretné vinni, mint szülei. A tanulók a fizikai munkát (épület- és szerkezetlaka-
tos, mezőgazdasági gépésztechnikus, rendvédelem, eladó, cukrász, fodrász stb.) 
részesítik előnyben a szellemivel szemben.

2. Pályaválasztásuk fontos mozgatórugója a pénz, az anyagi biztonság. 

A második hipotézis részben került igazolásra, mert a munkavállalással kapcsola-
tos motivációt feszegető kérdésre adott válaszok szerint a tanulók 39,2%-a biztos 
munkahelyet, 32,4%-a pedig sok pénzt szeretne a jövőben. A hiányszakmákat 
csak a diákok töredéke választja, amennyiben egybeesik az érdeklődési körükkel. 
A pályaorientáció során nagy hangsúlyt kap az önismeret fontossága, ezért az 
anyagi érdekek helyett, inkább azt nézik, szívesen dolgoznának-e az adott szak-
mában. Leszögezhetjük, hogy a pénz valóban motiválhatja a továbbtanulókat, de 
nem a mennyisége, hanem a rendszeressége a fő szempont.

3. Bár a tanulók jóval otthonosabban mozognak a digitális világban, mint szü-
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leik, továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikkel mégis szívesebben fordulnak 
válaszért családtagjaikhoz, tanáraikhoz, mint az internethez. 

A harmadik hipotézis is bizonyítást nyert, hiszen a „Honnan szerzel információt a 
továbbtanulással, szakmákkal kapcsolatban?” kérdésre az 1. ábrán látható arány-
ban érkeztek válaszok. 
Látható, hogy a tanulók többsége szívesebben kérdez a családtagjaiktól (81,4%), 
tanáraiktól (78,4%) vagy a rendezvényeken résztvevő szakértőktől (56,9%), 
minthogy az interneten nézzen utána a pályaválasztással kapcsolatos információk-
nak. Meglepő, hogy a barátoktól ugyanennyien (49%) érdeklődnek csak, hiszen 
kamaszkorban nagyobb szokott lenni a kortársak befolyása.

4. A tanulók minél több pályaorientációs programon vesznek részt, annál tudato-
sabb a pályaválasztásuk:

 - hónapokkal a jelentkezési határidők előtt tudják, hol szeretnének tovább-
tanulni;
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1. ábra: Információforrások szerepe   Forrás: saját szerkesztés

 - továbbtanulási terveikben összefüggés mutatkozik az érdeklődési körük, 
képességeik és a választott szakma között,

 - több foglalkozást tudnak felsorolni.

A negyedik hipotézis bizonyítására a kutatás során összefüggéseket kerestünk a 
továbbtanulási szándék (tudja-e hány évig kell tanulnia a vágyott szakmához?), a 
választott középiskola (valóban folyik-e ott megfelelő képzés?) a szakmaválasz-
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tás, a szabadidős tevékenységek és a képességek között. Egyezésnek vettük, ha a 
diák olyan iskolát jelölt meg, ahol valóban tanulható az adott szakma, helyesen 
jelölte meg a képzési időt és még a hobbija, képességei is egybevágtak a foglal-
kozással. Továbbá figyelembe vettük, hogy a tanuló az évfolyamátlagához képest 
hány pályát tudott felsorolni az utolsó feladatnál. Amennyiben hasonló vagy jobb 
eredményt hozott, mint kortársai, a tudatos tanulók közé soroltuk. Az így született 
eredményt a 2. ábra mutatja be.

A 4. és a 6. évfolyamon mindössze 1-1 tanuló felelt meg a kritériumoknak; 
ötödikben és hetedikben 4, illetve 5 diák készült tudatosan a pályaválasztásra; a 
végzősök több mint 60%-a már decemberben kész továbbtanulási tervvel rendel-
kezett.

PÁLYAORIENTÁCIÓ A DIGITÁLIS OKTATÁS IDEJÉN
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A 2019/2020. tanév második felében a koronavírus-járvány miatt elrendelt digitá-
lis tanrend még inkább megmutatta, hogy milyen nagy szükség van pályaorientá-
ciós szakemberre az intézményben.

Az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola pedagógusai zárt Facebook-cso-
portokban tartották a kapcsolatot a diákokkal (ezt a felületet tudták a legtöbben 
használni), a végzős tanulók hetente kaptak információt a továbbtanulásukkal 

2. ábra: Tudatos pályaválasztás   Forrás: saját szerkesztés
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kapcsolatban. Az első napok az ideiglenes felvételi sorrendek magyarázatával, 
a módosítási lehetőségek feltérképezésével teltek. A pályaválasztási felelős a 
középiskolák honlapjait, Facebook-oldalait napi szinten követte, szükség esetén 
telefonos segítséget kért.

A felvételi eljárás eredményéről szóló levelek érkezésével megszaporodott a 
privát üzenetek száma, hiszen sokszor nehezen értelmezték a tanulók (vagy akár a 
szüleik) a hivatalos megfogalmazást. Segítségre szorultak az űrlapok kitöltésében, 
időpontok kérésében (NEK-adatlap, orvosi alkalmassági vizsgálatok), a kijárási 
korlátozás miatt többször is újra kellett tervezni a kialakított stratégiákat. A beirat-
kozás mikéntje is középiskolánként eltérő volt, így ebben az esetben is a személy-
re szabott segítségnyújtás bizonyult a leghatékonyabb módszernek.

A tapasztalatokat figyelembe véve, a tanulságokat levonva készült az iskola a 
2020/2021. tanévre. Készen álltak arra, hogy diákjaiknak akár hagyományos for-
mában, akár digitális tanrendben hatékony segítséget nyújtsanak a pályaorientáció 
területén.

ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK
A kutatás bizonyította, hogy az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola pá-
lyaorientációs tevékenysége a lehetőségekhez képest eléri célját. A diákok minél 
több pályaorientációs programon vesznek részt (főleg 7. évfolyamtól) annál több 
az ismeretük önmagukról, a középiskolákról, a szakmákról, és ezeket képesek 
komplexen kezelni.

Látható, hogy a pályaorientációs programok hatással vannak a tanulók közép-
iskolai jelentkezésére; ezért távlati célként megjelölhető minél több középfokú 
közoktatási intézmény, szakma bemutatása a rendezvényeken.

A tervek között szerepel a szülők fokozottabb bevonása a pályaorientációs folya-
matba, akár már alsó tagozaton is. A tapasztalatok alapján a hátrányos helyzetű 
diákoknak (és szüleiknek) fontos, hogy többször is találkozzanak egy-egy témá-
val, és legyen, akihez fordulhatnak kérdéseikkel.

A pályaorientációs napok rendezése során érdemes a tanulók érdeklődésére, ké-
pességeire, kíváncsiságára építeni.

IRODALOMJEGYZÉK
 - Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet kutatásai a pályaorientáció terén: https://gvi.

hu/kutatasaink/palyaorientacio (letöltés: 2021.02.14.)
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BOLDOG BEÁTA: TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS 
PÁLYAORIENTÁCIÓ LEHETSÉGES KAPCSOLATA 
PÁLYAORIENTÁCIÓS SZAKEMBEREK KÖRÉBEN 
VÉGZETT VIZSGÁLAT ALAPJÁN

„Az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit nem szívesen csinálnak”   
(Johann Wolfgang von Goethe)

BEVEZETÉS

Arról, hogy mi a tehetség fogalma, többféle meghatározás született (Balogh 2011, 
Duró 2004. Izsóné-Hujberné 2015), azonban minden esetben jellemző, hogy az 
átlag feletti képesség, a kreativitás és a feladat iránti elkötelezettség az alapja a 
definíciónak. A különböző meghatározások többsége a Joseph Renzulli modelljét 
tekinti alapnak. „A legáltalánosabb meghatározás szerint a tehetség gyermek- és 
serdülőkorban olyan pszichológiai és testi előfeltételeket jelent, amelyek kiváló 
tanulást (a szó legtágabb értelmében) és teljesítményt tesznek lehetővé, míg felnőtt-
korban biztosítja a magas szintű eredményességet valamilyen társadalmilag hasznos 
területen” (Duró 2004. 31-32.p.)

1. ábra: Renzulli három körös modellje   Forrás: Balogh 2011, 13.o
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A tehetséggondozási folyamat talán két legfontosabb eleme a tehetségazonosítás és 
a fejlesztés. Jelen esetben az első és kétségkívül meghatározó lépés vizsgálandó.

Sok olyan szubjektív tényező van, amelyik akadályozza a tehetségfelismerést és 
ennek következménye sokszor a képesség alatti teljesítés.  Ilyen esetek:

• Pygmalion effektus: a gyermek a környezet elvárásaihoz történő igazodását 
jelenti 

• deviáns magatartás: a pedagógusban negatív érzéseket generál, ezzel elfedve 
az azonosítás lehetőségét

• a tanuló hátrányos szociológiai helyzete 
• deviáns család 
• a település adottságai
• kisebbségi hovatartozás
• magatartás-problémák, amelyek önmagában a tehetségességből adódnak
• kétszeresen kivételes tanulók: mentális vagy egészségügyi problémák ne-

hezítik a beazonosításukat. Ők olyan átlag feletti képességekkel rendelkező 
gyermekek, akik „hivatalosan valamilyen tanulási zavarral – mint diszlexia, 
központi auditív feldolgozási rendellenesség, vizuális információ-feldolgozá-
si zavar – vagy Asperger-szindrómával, figyelemzavarral vagy egyéb olyan 
tanulási stílussal vagy eltéréssel diagnosztizáltak, mely megnehezíti a hagyo-
mányos tantermi körülmények közötti tanulást” – fogalmazta meg 2008-ban 
Neuman (Harmatiné et al., 2014, 11.o)

A pályaorientáció során a tanuló megismeri önmagát, személyiségét, elsősorban 
érdeklődését, képességeit, munkamódját, tájékozódik a pályák világában egyéni 
igényeinek megfelelően és értékei mentén. Nem egy egyszeri esemény, hanem 
egész életen át tartó folyamat (Kenderfi et al. 2011). 

Brooks (2015) arra figyelmeztet, hogy nagy figyelmet kell fordítani a tehetségesek 
pályaorientációjára. Öt problémacsoportot fogalmaz meg:

1. Több területen is kivételes képességekkel rendelkezők: problémát okoz, hogy 
sokszor nem tudják kiválasztani, hogy igazán mi érdekli őket és nem tudnak 
ennek kibontakoztatására fókuszálni.

2. Korán megjelenő tehetségjegyek: ráállva a korán megjelent tehetségjegy ki-
bontakoztatására, a teljesebb életet adó lehetőség kihagyását eredményezi.

3. Karrier sztereotípiák és elvárások: magas intellektusú emberek felé elvárás, 
hogy iskolázottak legyenek. Ez az elvárás elterelheti a figyelmet szintén az 
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egyén igényeinek, értékeinek legmegfelelőbb lehetőségekről.
4. Szegényes életpálya karrierértékelési lehetőségek: az érdeklődési és képes-

ségvizsgálatok azt az eredményt mutatják és hozzák ki, hogy ezek az egyének 
bármire alkalmasak, így nem adnak útmutatást. 

5. Perfekcionizmus és „potenciál” átok: sokan azért választják azt a területet, 
amelyen elindulnak, haladnak, mert úgy vélik ezt a legkönnyebb elsajátíta-
niuk, itt kapják a legtöbb támogatást, itt érhetik el a leghamarabb és legköny-
nyebben a sikert.

A pályaorientáció és a tehetséggondozás olyan területei a pedagógiának, amelyek 
komoly figyelmet kapnak mind a pedagógus szakma, mind a kormányzati irányí-
tás, mind a közvélemény körében.

Hogyan tudják egymást minél hatékonyabban segíteni, erősíteni? A mindennapi 
pedagógiai munka során hogyan tudnak együttműködni? A beazonosítatlan tehet-
ség kihasználatlan képességekhez vezethet. „Továbbra is megtérülő befektetés a 
tehetségek támogatása: a válaszadók 70,2%-a véli úgy, hogy a tehetséges emberek 
növelik Magyarország hírnevét, 61,3%-uk szerint pedig ők az ország sikerének 
a motorjai”- derül ki a Matehetsz által készíttetett közvélemény-kutatásból, mely   
során két korosztályt, 18-59 éves felnőtteket és 16-19 éves fiatalokat kérdeztek 
a tehetségről. (Tehetség.hu, 2020.) Mind az egyén, mind a társadalom számára 
veszteség, ha egy adott területen tehetséges ember nem találja meg, s ezért nem 
tudja betölteni hivatását. Talán ebben van a tehetséggondozás és a pályaorientáció 
közös gyökere.

A pályázat keretei között végzett kutatásom arra igyekezett választ adni, hogy a 
jelenlegi rendszerben, a tehetséggondozás és a pályaorientáció, mint szakszolgá-
lati feladatok, kapcsolódnak-e egymáshoz, illetve szükséges-e, lehetséges-e ilyen 
pontok találása. Érdemes-e a két feladat közös lehetőségeit keresni?

VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA
Kutatási hipotéziseim a két szakszolgálati szakterület viszonyára vonatkoztak.

Első feltételezésem szerint a szakszolgálati tehetséggondozás és a pályaorientá-
ciós protokoll fogalomhasználata és felépítése jelentős hasonlóságot mutatnak és 
vannak kapcsolódási pontok a feladatellátásban.

Második feltételezésem szerint a két szakszolgálati terület rendelkezik olyan 
eszközökkel, amelyek mind a két területen használhatóak.

Harmadik feltételezésem szerint a pályaválasztási tanácsadó munkatársak mun-
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kájuk során használják a tehetségazonosítás eszközeit.

Munkám során dokumentumelemzést és félig strukturált fókuszcsoportos inter-
jú elemzését használtam. A dokumentumelemzéshez „A kiemelten tehetséges 
gyermekek, tanulók gondozásának szakszolgálati protokollját” és „A tovább-
tanulási, pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati protokollját” választottam. 
Megvizsgáltam, hogy a protokollok utalnak-e a másik területtel való koordinált 
feladatvégzésre, található-e jelzés vagy feladatkijelölés a közös munka vagy a 
másik területen történő feladatvégzés szükségességére vagy lehetőségére. Milyen 
hasonlóságok, egyezőségek vannak az ellátás során. Kvalitatív és kvantitatív 
vizsgálatot is végeztem.

A félig strukturált csoportos interjú elkészítésére 2019. 06. 07-én került sor az 
EFOP-3.2.5-17-2017-00007 azonosítószámú, „A pályaorientációs tevékenység 
fejlesztése a Miskolci Tankerületi Központban” című projekt keretében megvaló-
sult, a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett 
Pályaválasztási Tanácsadók Regionális Szakmai Találkozója elnevezésű rendez-
vényen. A résztvevők mindegyike pedagógiai szakszolgálatnál dolgozik pálya-
választási tanácsadóként. A kollégáktól leginkább arra igyekeztem választ kapni, 
hogy vannak-e ismereteik a tehetségfejlesztés folyamatáról és hogyan vélekednek 
a két terület közös lehetőségeiről. A tehetségazonosítás lehetőségeit fel tudják-e, 
fel akarják-e használni a pályatanácsadás szakemberei? Mennyire vannak tisztá-
ban azzal, hogy a tehetségazonosítás is egy folyamat? Választ kerestem arra is, 
hogy milyen eszközöket használnak munkájuk során.

A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA
Dokumentumelemzéssel sikerült első hipotézisemet igazolnom. Mindkettő 
protokoll felépítése hasonló, az „Alapprotokoll” által meghatározott alcímek és 
szerkezet alapján történik. A tehetségfejlesztés protokollja leírást ad a feladatellá-
tás elvárásairól, míg a másikra inkább az ajánlás hangvétele a jellemző. Mindkét 
szakterület esetén pedagógusi végzettség szakirányú végzettséggel kiegészítve 
vagy tanácsadó pszichológusi végzettség szükséges a feladat ellátásához. Az 
infrastrukturális háttér elvárásai megegyezést mutatnak: alkalmazotti/tanácsadói 
szoba, csoportszoba, informatikai háttér. Ezt egészíti ki a 2. dokumentumban a 
személygépjármű. Alap módszerként a beszélgetést jelöli meg. A felhasználha-
tó kérdőíveket és teszteket pontosan meghatározza mindkét dokumentum, ezek 
között sok azonosat találunk. Vizsgálatom arra mutat rá, hogy a tehetség protokoll 
nyitottabb a pályaorientáció felé, még fordítva kevés utalást találunk a másik 
szakterületre. 
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Második feltevésem, hogy a két szakszolgálati terület rendelkezik olyan eszkö-
zökkel, melyek mind a két területen használhatóak, szintén beigazolódott.

2. ábra: Protokollok egymás területeire történő utalása    Forrás: saját szerkesztés

Tehetségazonosítás Pályaválasztási tanácsadás

Intelligenciatesztek
WISC-IV, Woodcock-Johnson, 
WAIS, IST 2000R, CTONI-2, 
GAT

WISC-IV, WAIS, RAVEN Színes 
és Progresszív Mátrixok, MAWI 
MAWGYI-R, SON, IST, Wood-
cock-Johnson Teszt, Leiter Teszt

Kreativitástesztek

Torrance tesztek a kreativitás 
mérésére, Tóth-féle kreati-
vitásbecslő skála (TFKB), 
Barkóczi-Klein-féle feladatsor

Képességvizsgáló eljárások, 
kérdőívek

Pieron, d2, Révész-Nagy 
figyelmi teljesítményt vizsgáló 
eljárások, emlékezetvizsgáló 
eljárások, Mill-Hill szókincs-
teszt

Mcquarrie Teszt, Révész-Nagy 
Teszt, Fogalomcsoportosítás I és 
II, ÁKVK- Általános Képesség Vizs-
gáló Kérdőív, Tájoló- Képességek, 
KSK- KépességStruktúra Kérdőív, 
UnGame kommunikációs játék 
Pieron, d2, d2-R, Bender-B

Személyiségvizsgáló projektív 
tesztek

TAT, CAT, Rorschach, Szondi, 
rajzvizsgálatok

TAT, CAT, Rorschach, Szondi, rajz-
vizsgálatok, Lüscher, Metamorfózi-
sok Tesztje, Négy Szín Teszt
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Az előbb említettek szerint alapeszközként jelöli meg mind a két dokumentum a 
beszélgetést, valamint a következő táblázatban felsoroltakat:
A megjelölt eszközök között sok közöset találunk. Ezek WISC-IV, Woodcock-Jo-
hnson, WAIS, IST 2000R, TAT, CAT, Rorschach-, Szondi-teszt, rajzvizsgálatok, 
Cattel, BFQ, FPI, CPI, Megküzdési Módok Preferencia Kérdőív, Rotter Kontroll-
hely kérdőív, Stressz-Megküzdés Kérdőív, STAI, Pieron, d2.

Az interjú elemzése során a szakemberek is egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy 
a beszélgetés a tanuló megismerése céljából fontos módszerük.

A harmadik hipotézisem, hogy a pályaválasztási tanácsadó munkatársak munkájuk 
során használják a tehetségazonosítás eszközeit, részben igazolódott be. Vannak 
eszközök, módszerek, amelyeket mindkét területen használnak.  Az interjúból 
az derült ki, hogy szakszerű tehetségazonosítást a megkérdezett pályaorientációs 
munkatársak csaknem 90%-a (14 fő) nem tartja feladatának. A szakemberek 2/3-a 
(10 fő) azért nem, mert már felvállalhatatlannak tartja leterheltsége miatt, míg 
egyharmada (4 fő) véli feleslegesnek. A tehetségazonosítás legfontosabb általuk 
alkalmazott módszerének a beszélgetést tartják. Úgy gondolják, hogy további 
eszközök használatára nincs szükség. Úgy vélik, amennyiben tehetséggyanús 
ellátottal találkoznak, arról kell ismeretekkel rendelkezniük, hogy hová irányítsák 
a tanulót. Ezek fejlesztő programok, szakiskolák, művészeti iskolák és tagozatos 

2. ábra: A tehetségazonosítás és a pályaválasztási tanácsadás során alkalmazható tesztek, eljárások, kérdőívek   
 Forrás: saját szerkesztés

Személyiségvizsgáló kérdő-
ívek

Cattel, BFQ, FPI, CPI, Meg-
küzdési Módok, Preferencia 
Kérdőív, Rotter Kontrollhely 
kérdőív, Stressz- Megküzdés 
Kérdőív, STAI, motivációt vizs-
gáló kérdőíves eljárások

Cattel, BFQ, FPI, CPI, Megküzdési 
Módok Preferencia Kérdőív, Rotter 
Kontrollhely Kérdőív, Stressz-Meg-
küzdés Kérdőív, STAI, Leary

Érdeklődési kérdőívek

Holland, Skawran I-II, MÉK-Munka 
Érdeklődés Kérdőív, Tájoló- Ér-
deklődés, PÉK-Pálya Érdeklődés 
Kérdőív, DÉK-Differenciált Érdek-
lődés Kérdőív, Irle-Csirszka-féle 
Érdeklődésvizsgálat

Értékkérdőívek

Super-féle Munkakérdőív, Érték 
Kérdőív-Munkavállalás (Super 
rövidített változata), Érték Kérdőív- 
Pályaválasztás

Munkamód-kérdőívek
Hogyan szeretek dolgozni?-kérdő-
ív, Hogyan dolgozom?-kérdőív, A 
munkám ... -kérdőív
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osztályok. A tehetségazonosítást nem tekintették elsődlegesen feladatuknak, illet-
ve a nem ez irányú szakvégzettséggel rendelkezők tájékozatlanok a tehetséggon-
dozás területeivel kapcsolatban.

ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK
A szakirodalomban (Brooks 2015, Chen 2016) egyértelmű információk talál-
hatók arról, hogy a tehetséges személy pályaorientációja számos esetben nem 
valósul meg, illetve olyan pályára áll rá, amely az egyén számára nem ideális. A 
szakemberek (Brooks 2015, Kenderfi et al., 2011) az értékek vizsgálatát fontos-
nak tekintik a pályaorientáció során. Brooks (2015) kiemeli, hogy a tehetségesek 
esetén kiemelten fontos ennek vizsgálata. Nem feltétlenül a kivételes képessé-
geikre kell alapozni, mert lehetséges, hogy értékeiknek megfelelő más területen 
lenne nagyobb az elkötelezettségük, és ezáltal nagyobb az esélyük a sikerre, jobb 
életminőségre. A szakirodalmi áttekintés számomra azt bizonyította, hogy fontos a 
két szakterület közötti együttműködés. 

Bár a hipotéziseim között nem szerepelt, de a szakirodalom tanulmányozása 
(Szakképzés 4.0. 20.o) és a csoportos interjú feldolgozása során fogalmazódott 
meg bennem az, hogy a pályaorientáció, pályaválasztás sikerességének egyik 
mérője, hogy a tanuló elvégzi-e a választott képzést.

A szakemberek kifejezetten felhívják rá a figyelmet, hogy a magas általános in-
telligenciával, képességekkel rendelkező diákok olyan akadályokkal találkoznak, 
amelyek hatással lehetnek a pályaválasztásukra, életpálya fejlődésükre (Chen és 
Wong, 2016). Azt láthatjuk, hogy mind hazai, mind nemzetközi igény mutatkozik 
arra, hogy a tehetségazonosítás része legyen a pályaorientációnak. Chen (2016) és 
munkatársai kifejezetten hangsúlyozzák a pályatanácsadók felelősségét, jelezve 
hogy együttes segítség kidolgozására van szükség. Brooks (2015) olyan eszkö-
zöket mutat be, amely a tehetségesek pályaorientációjában segítséget adhatnak. 
Ilyenek például a lehetséges életek feltérképezése (az ügyfél véletlenszerűen 
írja le a különböző pályákat, amelyekről egész eddigi életében álmodozott, ezek 
között keresnek összefüggéseket együtt), a hároméves kor körüli irányultság 
megkeresése, esszé írása és az értékek azonosítása is nagy segítség. Ezek olyan 
eszközök, módszerek, amelyek a pályaorientáció folyamatába jól beilleszthetők és 
a hatékonyságot, a sikerességet növelik.

Úgy gondolom, hogy munkám során igazolást nyert az, hogy a pályatanácsadás so-
rán egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tehetségek (tehetségígéretek) segítésére. 
A területen dolgozó szakemberek közül többen még nem látják ennek a fontosságát, 
de már politikai és tudományos szinten egyértelműen megfogalmazódott az igény.
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IVÁDY TÍMEA: PROJEKTÍV MÓDSZEREK AZ 
EGYÉNI ÉLETPÁLYA-TANÁCSADÁSBAN

ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS, ÉLETPÁLYA-TANÁCSADÁS
Rókusfalvy Pál 1969-es megfogalmazása szerint: „A pályafejlődés a személyiség 
fejlődésének egyik oldala. Azt mutatja, hogy az ember munkáján, hivatásán 
mint sajátos eszközön keresztül hogyan fejezi ki, hogyan fejleszti, valósítja meg 
önmagát. Így a pályafejlődés is már gyermekkorban megkezdődik, s az egyes 
életszakaszokban más és más értelmet nyer.” (Rókusfalvy, 1969, 37.o)

Életpályánk alapvetően rólunk szól, személyiségünk, képességeink, érdeklődési 
köreink, a világról alkotott képünk, értékrendszerünk folytonos változásával 
alakul, formálódik. Az életpálya-építés egy gyermekkorban kezdődő, élethosszig 
tartó folyamat. E folyamat során megjelenő választási, döntési helyzetek, 
feladatok megoldásában, krízisek, pályaválasztási, pályaváltási, pályakorrekciós 
nehézségek, elakadások esetén nyújt támogatást az életpálya-tanácsadás. Abban 
az esetben, ha tájékoztatásnál, útmutatásnál többre van szükség a körülmények, 
ellentétes szempontok és belső konfliktusok megértéséhez, a pszichológiai 
tanácsadás nyújt segítséget.  A pszichológiai tanácsadás célja egészséges 
személyek támogatása racionális döntések meghozatalában, céljaik hatékonyabb 
elérésében; a viselkedés optimalizálása (Ritoók, 2009). Munkaerő-piaci- és 
pályaismeretek átadásán, az információk elemzésén túl magában foglalja a 
tanácskérő személyiségében rejlő erőforrások mozgósítását egy adott probléma 
megoldása érdekében. 

A tanácsadói helyzet a folyamatosan változó külső környezethez, körülményekhez 
(társadalmi, munkaerő-piaci és az oktatási rendszer változásai) való rugalmas 
alkalmazkodást és életpálya-építési kompetenciákat kíván erősíteni. Felkészíteni 
igyekszik az egyént az aktív, önálló információszerzésre és feldolgozásra, 
az életpálya önálló menedzselésére, valamint segíti a különféle alternatívák 
megfontolását a jövőképben, saját életcélok és munkaértékek megfogalmazását. 
Feladata az autonómia, a döntési képesség, a problémamegoldó készségek, továbbá 
a személyes hatékonyság és a differenciált, reális önismeret fejlesztése. Fontos, 
hogy a tanácskérő felismerje az őt segítő és hátráltató belső és külső tényezőket: 
erősségeit, hiányosságait, a környezetében rejlő lehetőségeket és akadályokat, 
vágyait, félelmeit, érdeklődési köreit, céljait, és mindezen tartalmakat összhangba 
állítva képes legyen önmagát kifejezni, megvalósítani pályáján. 
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AZ EGYÉNI ÉLETPÁLYA-TANÁCSADÁS ESZKÖZEI – 
PROJEKTÍV TECHNIKÁK
Ritoók a tanácsadás fogalmát a következőképp definiálja: „…olyan interperszon-
ális, elméleti alapú, etikai és jogi normák által irányított szakmai tevékenység, 
amelynek jellemzője, hogy viszonylag rövid távú, intenzívebb eljárásokat és 
dinamikus módszereket alkalmaz. … Nem a korrekciós tevékenységet, a hiányok 
elrendezését, a súlyos dezintegráció rendezését tekinti céljának (mint a terápia), 
hanem a személyiség kibontakoztatását.” (Murányi, 2006, 226-227.o)

A tanácsadás legalapvetőbb eszköze, egyben a legfontosabb tanácsadói módszer 
a segítő beszélgetés. Célja a tanácskérőben lejátszódó folyamatok, élmények 
fokozatos felderítése és megértése. A segítő kapcsolatban a felek egyenrangúak. A 
beszélgetést a tanácskérő kérdései, problémái, kommunikációs stílusa határozzák 
meg, míg a tanácsadó részéről nélkülözhetetlen a folyamatos értő jelenlét és figye-
lem, az empátia, a hitelesség, a feltétel nélküli elfogadás, az ő feladata a beszélge-
tés menetének kézben tartása és a folyamat koordinálása.

A pszichológiai tanácsadói munka ugyanakkor több ponton kiegészíthető, haté-
konyabbá tehető egyéb, az önreflexiót előmozdító eljárásokkal, eszközökkel. Az 
életpálya-tanácsadás esetében a személyiség, az érdeklődés, a képességek, a mun-
kamód, a motivációk és az értékek feltérképezése érdekében különféle tesztek, 
kérdőívek, számítógépes programok, pszichológiai vizsgáló műszerek használa-
tosak. A tanácsadási folyamat kezdeti szakaszában a rapport kiépítése, a munka-
szövetség kialakítása mellett a hozott problémák és lehetőségek felderítése a cél. 
Ezt a problémafeltáró munkát nagyban segítheti az első interjút követő, a személy 
pszichés funkcióinak színvonalát, hatékonyságát feltáró mérőeszközök használata. 
Az így nyert adatok alapján felállítható a tanácskérő aktuális állapotát összefogla-
ló helyzetértékelő diagnózis, mely egyben a tanácsadói munka fókuszát is kijelöli 
(Kissné, Mogyorósy, 2019).   

A tanácsadók sokszínű eszköztárában különös lehetőségeket kínálnak a projektív 
személyiségvizsgáló módszerek: konkrét rákérdezéssel kevéssé megragadható 
mechanizmusokat, a személyiség mélyebb rétegeit fedezhetjük fel velük. A projek-
tív technika kifejezés Frank (1939) nevéhez fűződik: „Valamely projektív technika 
a személyiség tanulmányozásának olyan módszere, mely az alanyt egy helyzettel 
állítja szembe; az alany e szembeállításra aszerint fog felelni, hogy az a helyzet az 
ő számára mit jelent és a felelet közben mit érez... Egy projektív technika lényeges 
jellege abban áll, hogy azt váltja ki az alanyból, ami különböző módokon személyes 
világát és személyiségének folyamatát fejezi ki.” (id. Szilágyi, 2011. 50.o) 
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A projekció mechanizmusán alapuló tesztekben a tanácskérő strukturálatlan, többér-
telmű ingerekre szabad asszociációkat adhat. Mivel nincsenek nyilvánvaló vála-
szok, a reakciók a személyiség sajátos vonásait tükrözik, lehetőség nyílik az egyéni 
érzések, motivációk, vágyak, szükségletek kivetítésére. A konkrét képességterüle-
teket vizsgáló teljesítménypróbákkal szemben projektív eljárásokkal a személyiség 
egészéről kaphatunk képet. A módszereket Lindzey (1959) a következőképp cso-
portosította: tintafoltokra vagy szavakra adott asszociációk (pl. Rorschach-próba); 
mondat- vagy történet befejezés; történetkonstrukció (pl. TAT és CAT); kártyarende-
zés vagy –választás; játék- és rajztesztek (pl. Világjáték, Emberrajz-próba) (Rózsa, 
Kő, Oláh, 2006).

E tesztek megismerése és használata rendkívül időigényes, alkalmazásukhoz több-
nyire speciális képzés szükséges, a válaszok kiértékelése sokszor nehéz és összetett, 
teret ad szubjektív vélemények megjelenésének, így a hibalehetőség is fennáll. 
Ugyanakkor a projektív módszereket ért kritikák mellett érdemes mérlegelni azok 
előnyeit is. Ilyen lehet a tesztekre adott válaszok egyedisége: a tanácskérő csak a sa-
ját élményvilágára tud hagyatkozni, így izgalmas, kreatív gondolkodási folyamatok, 
lényeges háttértényezők világíthatóak meg e módszerek segítségével.

A teljesség kedvéért fontos rámutatni, hogy a projektív eljárások főként klinikai 
mérőeszközként – a diagnózis felállításában, a kezelési terv elkészítésében, a terá-
pia hatékonyságának meghatározásában – használatosak, valamint terápiás célok 
is megvalósulhatnak segítségükkel. Ugyanakkor a tanácsadói folyamatban a pszi-
chológiai működés felmérésére is használható eszközök. A következőkben két, 
az életpálya-tanácsadás során jól alkalmazható verbális és nonverbális projektív 
módszer kerül bemutatásra, melyek a személyiség megismerésén túl az önreflexi-
ót és az adott életprobléma mélyebb megértését is nagymértékben elősegítik.

A PROJEKTÍV RAJZVIZSGÁLAT
Talán a legszélesebb körben használt nonverbális projektív eszközök a projektív 
rajztesztek. A rajzolás az egyik legősibb kifejezési forma, az egyik legfontosabb 
művészi kifejezési mód. Az egyedfejlődés során is korán megjelenik, nem csoda, 
hogy a pszichológia is régen felfigyelt erre a különleges expresszív viselkedési, 
önkifejezési formára, mely a személyiség egészét tükrözi.

A klinikai gyermek-pszichodiagnosztikában a rajztesztek alkalmazása szinte 
elkerülhetetlen, hiszen az érzelmek, gondolatok szóbeli kifejezéséhez megfelelő 
verbális szintre, absztrakciós képességre van szükség, melyekkel a gyermekek 
bizonyos kor alatt nem, vagy csak kis mértékben rendelkeznek. De fiatalok és 
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felnőttek esetében is igen hatékony eszköz lehet a rajzkészítés az egyén működés-
módjának megismeréséhez, nehezen verbalizálható tartalmak kifejezéséhez. 

Projektív eljárásként a rajzteszt egyik fontos jellemzője, hogy az instrukció minimális 
információt ad, próbálja a lehető legkisebb mértékben befolyásolni a rajzolót, utat 
engedve a szabad önkifejezésnek (Vass, 2013). Az alkotás folyamatába bevonódott 
egyén rajzaiban sajátos szimbólumokon keresztül jelenhetnek meg aktuális érzései, 
feldolgozandó kérdései, melyekkel kapcsolatban izgalmas felismerésekre juthat az al-
kotó. A tanácsadás során fontos feladat az egyén támogatása abban, hogy maga fedez-
zen fel összefüggéseket, a tanácsadó és a tanácskérő közös értelmezési munkája során 
világosabbá váljanak, kifejezésre kerülhessenek a személy céljai, vágyai, motivációi. 

Gyakran használt rajzos feladatok az emberalak, a család, az állatok, a fa vagy a 
ház ábrázolása, az Ember esőben vagy az Elvarázsolt család rajz. Valid, bemért 
pszichodiagnosztikai tesztekről van szó, standard eszközökkel, technikával, instruk-
cióval. Ugyanakkor, ahogy azt Vass Zoltán is hangsúlyozza, „egy rajz nem rajz”: 
egy probléma számos módon kifejezésre kerülhet grafikusan, és minden képi jelzés 
többféle jelentéssel bírhat - ezért az értelmezéshez több alkotást is érdemes kérni a 
személytől. Erre lehetőséget adnak az összetett rajztesztek is, például a Ház-, fa-, 
emberrajz-teszt. 

Kezdetben az intellektuális képességek mérésére, majd a személyiség megisme-
résének eszközeként használt Ház-, fa-, emberrajz-teszt Buck (1948) nevéhez 
fűződik. A teszt első fele egy kreatív, nonverbális rész: külön lapokra egy ház, 
majd egy fa, végül egy ember rajzát kérjük az egyéntől, és közben feljegyezzük, 
mennyi idő alatt készültek el a képek, a részletek milyen sorrendben kerültek 
megrajzolásra, és mit figyeltünk meg a személy viselkedésére vonatkozóan. A 
teszt második részében (utóteszt) a tanácskérő először szabadon asszociálva, majd 
előre összeállított kérdésekre válaszolva mutatja be rajzait. 

A projektív rajzok pszichológiai értelmezésére dolgozta ki Vass Zoltán a hétlépé-
ses képelemzési módszert (SSCA), a mintázatelemzést. A módszer első alapelve 
szerint egy rajz önmagában nem értelmezhető, csakis az anamnézis, heteroa-
namnézis, tesztviselkedés és az aktuális klinikai állapot összefüggéseiben lehet 
elemezni, a kontextus ismerete nem nélkülözhető. A második alapelv arra hívja 
fel a figyelmet, hogy kizárólag mintázatokat, konfigurációkat érdemes számításba 
vennünk, izolált rajzi jegyek helyett összefüggések megragadása a cél. A módszer 
a képelemzés folyamatát szakaszokra bontja.
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1. ábra: Ház-, fa-, emberrajzok

A rajzelemzés során a részletes anamnézisből, a kontextus elemzéséből, a kép ke-
letkezésének megfigyeléséből, a rajz több lépéses (objektív és intuitív, egészleges 
és a részleteket érintő) elemzéséből, és az alkotás elkészítését követő irányított 
beszélgetésből (utóteszt) nyert adatokat és felismeréseket szintetizálva keresünk 
mintázatokat, melyek segítenek megfogalmaznunk a kép pszichológiai jelentés-
tartalmát, esszenciáját. Az önmagában is gazdag képi jelzéseken, szimbólumokon 
túl tehát az anamnézisből nyert adatok, a rajzolás során megfigyelt viselkedéses 
megnyilvánulások, szóbeli megjegyzések és a személy képről megfogalmazott 
gondolatai mind az elemzés részévé válnak. Elemei a teljes képnek, mely a vizs-
gálat során végül kirajzolódik (Vass, 2013). (Például fokozott teljesítménymoti-
vációra utaló jegyek lehetnek, ha azt látjuk, hogy az egyén hosszasan, kontrollált 
mozdulatokkal készíti, gazdagon díszíti rajzait, jól kidolgozottak az apró részle-
tek; szokatlanul nagyméretűek rajzai, átlépi a lap határait; idealizált az emberáb-
rázolás; és az anamnézis során kiderül, hogy magas intelligenciaszinttel és kitűnő 
tanulmányi eredményekkel rendelkezik a tanácskérő.)

A projektív rajzvizsgálat izgalmas, kreatív eleme lehet a több alkalmas egyéni 
életpálya-tanácsadás folyamatának. Megvilágíthatja többek között olyan, az élet-
pálya-építés szempontjából lényeges pszichés funkciók, mint a kontroll-képesség, 
a kompetencia, a működési hatékonyság, az önbecsülés vagy a fejlődési potenciál 
működési színvonalát. Továbbá komplexebbé teheti a tanácsadó beszélgetések, 
tesztek és kérdőívek alkalmazása során kialakult összképet; felszínre hozhat 
nehezen megfogalmazható tartalmakat; továbblendíthet megakadt tanácsadási 
folyamatokat.
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METAMORFÓZISOK TESZTJE
A személyiség megismerésének egy másik érdekfeszítő eszköze Jacqueline Royer 
francia pszichológus Metamorfózisok tesztje, mely segítségével az egyénről 
szimbolikus azonosulásai révén kaphatunk még összetettebb képet. A vizsgálóesz-
közt Szőnyi Magda fordította magyar nyelvre és az eredeti szerzőhöz (Jacqueline 
Royer) hasonlóan a pályaválasztási tanácsadás területén használta serdülő korosz-
tály esetében. 

Az életpálya-tanácsadás során egy adott élethelyzetben megjelenő elakadás 
felszámolása a cél, a tanácskérő támogatása szituációs vagy fejlődési problémájá-
nak megoldásában jellemzően 3-6 alkalmas folyamatot igényel. Viszonylag rövid 
idő áll tehát rendelkezésre, hogy hatékonyan tudjunk segítséget nyújtani komoly 
döntések meghozatalában, a tanácskérővel megismerni, tisztázni, elemezni a 
problémakört, támogatni őt abban, hogy önmaga számára megfelelő megoldási 
alternatívákat találjon és azok előnyeit és hátrányait mérlegelve cselekvési terve-
ket készítsen. Ezért a tanácsadás során használni kívánt eszközök kiválasztásakor 
érdemes figyelembe venni azok összetett hatását, ideális esetben az eljárás maga 
is megvilágít összefüggéseket, lehetőséget ad az önismeret fejlődésére. „J. Royer 
„metamorfózisok” tesztjénél már maga a tesztfelvétel is –diagnosztikus értékén 
túl– bizonyos terápiás értékkel is bír, mint felismerés, rádöbbenés, konfrontáció.” 
(Szőnyi, 2005, 17.o)

A metamorfózis átalakulást, átváltozást jelent. Metamorfózis-történetekkel sűrűn 
találkozhatunk különböző mitológiákban: az istenek alakot váltanak, vagy az 
embereket változtatják át más lényekké. A formaváltozások a legkülönfélébbek 
lehetnek (jelenthetnek felemelkedést vagy bukást, jutalmat vagy büntetést), bizo-
nyítva az emberi fantázia sokszínűségét, és azt a gondolatot, hogy az alakváltozás 
nem feltétlenül jelenti a mély személyiség átalakulását. A Metamorfózisok tesztje 
verbális projektív teszt, segítségével képet kaphatunk az egyén érték- és motiváci-
ós struktúrájáról, mely az életpálya-tanácsadás során kiemelt jelentőséggel bír. 

A teszt három részből áll:

• Először a tanácskérőt megkérjük, képzelje el, hogy egy mesebeli varázsló 
átváltoztatja őt egy állattá, tárggyá, növénnyé… stb., de ő döntheti el, milyen 
állat, tárgy, növény…stb. szeretne lenni. Ez az első, pozitív rész az aspiráci-
ókról, azonosulásokról szól. 20 kategóriában kell a vizsgálati személynek vá-
lasztania és arra kérjük, indokolja is döntéseit. A választásokban megjelennek 
az egyén törekvései, vágyai, melyeket részben már sikerült megvalósítania, 
míg a magyarázatokból kiderül, mi akadályozza meg, hogy teljesen elérje a 
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kitűzött célt, mi okoz feszültséget számára, vagy mit keres.

• Ezt követően arról kérdezzük a tanácskérőt, mi nem szeretne lenni semmi-
képp. A második, negatív részben megjelennek a taszítások, ellenazono-
sulások. Megismétlődik az előző 20 kategória, ellenkező előjellel és ezt is 
indokolni kell. Megmutatkoznak a bűntudattal teli érzések, melyek zavarják 
a vizsgált személyt: mitől fél, mi az, amit kerül, mitől próbál szabadulni. A 
magyarázatokból felszínre kerülhetnek a leginkább gyötrő, elutasított gondo-
latok, amiről mégis úgy érzi az egyén, hogy valójában jellemzőek rá. 

• Végül a harmadik, kiegészítő részben a kérdések már tudatosabb válaszadásra 
késztetnek. A tanácskérő számára ismertek a társadalom által elfogadott, elvárt 
válaszok ezekre a kérdésekre, így vizsgálhatóvá válik az egyén konformitása, 
őszintesége, a magatartás kontrolláltsága. 

A kategóriákra adott válaszok és az egyén motivációs struktúrája ( a „miért” 
kérdésekre adott válaszok) elemezhetőek formális-strukturális és tartalmi szem-
pontok alapján. A kategóriák egy adott pszichés téma felé irányítják a tanácskérő 
gondolatait, ezért érdemes felfigyelni például a kategóriához nem illeszkedő 
válaszokra, egy kategóriában adott több válaszra, pozitív kérdésre adott negatív 
válaszokra, vagy egy adott kategória visszautasítására „nem tudom” / „bármelyik 
lennék” reakciók formájában. A latenciaidő nélkül adott válaszok vagy a meg-
nyúlt reakcióidő is jelezheti, hogy az egyén számára nehéz lehet a személyes 
megnyilvánulás az adott területen. Eredeti és banális, szokványos megoldási 
lehetőségekkel is találkozhatunk, ezek arányának összegzése adja a képzelőerő 
eredetiségének indexét. A felkínált 20 kategória tartalmilag 4 csoportba sorolha-
tó, így a tesztet kitöltő személy érzékenységéről, társas beállítódásáról, valamint 
az énerőről és a személy jövőjére vonatkozó elképzeléseiről kaphatunk összetett 
képet.

Az elemzés során megvizsgálhatjuk a motivációk mennyiségét, minőségét és 
változatosságát. A motivációk számának összegzéséből kiderül a képzelőerő 
gazdagságának indexe; a minőségi elemzés során különféle motivációs típusokat 
különböztetünk meg, és vizsgálhatjuk ezek arányát; míg a változatosság tanulmá-
nyozása a többször felmerülő, azonos és változó motívumok összegzésével jár. 
A személy több vágyát, célját is megfogalmazhatja, de a túl nagy változatosság a 
pszichés erők instabilitását fedheti. Ugyanakkor a különféle választásokhoz adott 
ismétlődő, azonos motívumok különös szükségletet jeleznek, például ha olyan 
eltérő szimbolikus jelentéssel bíró kategóriák esetében, mint az állat, a létesít-
mény és az emberi testrész is ugyanazzal indokolja az egyén a válaszait. Végül a 
motivációk tartalmi elemzése, összerendezése lehetővé teszi a motivációs profil 
megrajzolását.
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A játékos instrukció hatására csökken a megnyilatkozás feszültsége, a személy 
lehetőséget kap, hogy szabadon használja fantáziáját, képzeletben megvalósíthatja 
titkos vágyait. A kívánságok és nehézségek szimbólumok formájában való kifejezé-
se a megkönnyebbülés érzésével járhat, mintha a varázslat segítségével a tanácskérő 
részben el is érte volna céljait. Továbbá a projekciók a tudatosítást is nagymértékben 
előmozdítják, sokszor már a teszt felvétele során. A válaszok a személyiség azon 
részeit mutatják meg, melyek átalakulóban vannak, melyek a magatartásnak irányt 
adnak. A tesztből megtudhatjuk, a tanácskérő mivel tud azonosulni, hogyan szeret-
ne változni, mi motiválja, mi segíti őt ebben, milyen belső erőket tud mozgósítani, 
illetve milyen korlátai, akadályai vannak a fejlődésének. 

Az egyén szimbólum és motivációs struktúrájának feltérképezése során a pozitív 
és negatív oldal értelmezése csak együtt lehetséges, a két ellentétes pólust tenge-
lyek kötik össze. A cél, hogy megtaláljuk ezt a közös szálat, a közös vonást, ami 
összeköti a két pólust, hogy megtudjuk, milyen erők mozgatják a személyt az 
adott kategória vonatkozásában. Például az ösztönöket szimbolizáló állat kate-
gória esetében egy szép, szelíd, szabad madárral szemben elutasítottként megje-
lenhet egy csúnya, idegesítő, szobába zárt rovar, melyek közt ugyanakkor közös 
vonást is felfedezhetünk. Az is előfordulhat, hogy az ellentétpárok nem azonos 
kategóriában jelennek meg, például egy szabadság-kötöttség tengely az állat és a 
ruhadarab esetében adott választásokat és magyarázatokat is összeköthet.

A tesztfelvétel végén Szőnyi (2005) azt javasolja, fogalmazzuk is meg a tanácskérő-
nek, hogy ez a varázsló szimbolikus értelemben benne lakik az emberben, hang-
súlyozva az egyén saját szerepét abban, hogy mit tud megvalósítani elképzelései-
ből.  Részben az egyénen is múlik, mit érhet el céljaiból, vágyaiból, amit a pozitív 
részben megfogalmazott; és hogyan tudja leküzdeni, elkerülni mindazt, amitől tart 
és fél, amit esetleg hibájának érez, amit a negatív részben megjelenített.

A teszt tükröt állít a tanácskérő elé, megmutatja erősségeit és gyengeségeit, de az 
egyén maga kontrollálhatja, milyen közelről szeretné látni ezt a képet, megfogal-
mazhatja vágyait, és eldöntheti, hogy végül mit valósít meg lehetőségeiből. Így ez 
az önismeretet is fejlesztő projektív eljárás nem csak a problémafeltárás során, a 
tanácsadói folyamat kezdetén, hanem a munkaszakaszban is jól használható. Ebben 
a fázisban először a vágyott helyzet kerül előtérbe, a beszélgetések a jövőre irá-
nyulnak, mit szeretne elérni, mire van szüksége a tanácskérőnek, és ehhez milyen 
változásokat tart szükségesnek, majd végül reális célok, megvalósítható, konkrét 
tervek kerülnek megfontolásra.

Összegzésként, érdemes újra hangsúlyozni, hogy a projektív tesztek értelmezéséhez 
– így a projektív rajztesztekhez és a Metamorfózisok teszthez is – elmélyült tudás 
és ismeret szükséges, valamint csakis más módszerekkel együtt ajánlott alkalmazni 
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őket, a pontatlanságok, tévedések elkerülése érdekében. Ha a tanácsadás során le-
hetőség nyílik a fentiekben bemutatott mindkét eszköz alkalmazására, érdekes lehet 
összevetni a nonverbális és verbális tesztekben kapott szimbólumokat, motívumo-
kat, viselkedéses jegyeket, így keresve közös szálakat, mintázatokat a válaszokban. 
A projektív mérőeszközökkel nyert információk kiegészítik, színesítik a személy-
ről a tanácsadási folyamat során kirajzolódó képet, közös nyelvet biztosítanak a 
tanácskérő és a tanácsadó számára, segítik a közös gondolkodást és irányt mutatnak 
a további közös munkához. Valamint hozzájárulnak a tanácskérő önexplorációjának 
támogatásához, segítik az aktuális élethelyzetében elakadt egyént a gondolkodás, vi-
selkedés és érzelmek szintjén felismerni az összefüggéseket, annak érdekében, hogy 
az adott problémára a legmegfelelőbb megoldást kidolgozhassa és hatékonyabban 
tudjon működni a továbbiakban.
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DR. KENDERFI MIKLÓS ÉS FEDERICS IBOLYA:  
A GÖDÖLLŐI PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁRKÉPZÉS 
MODELLJE.  A PÁLYAÉPÍTÉS ISKOLÁJA

AZ ISKOLA SZEREPE A TANULÓK 
PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN
A pályaválasztás fontos szerepet játszik a tanulók életében, hiszen arról kell dönte-
niük, hogy milyen területen kívánják folytatni tanulmányaikat, mely képzési típus a 
legmegfelelőbb számukra, céljaik, terveik megvalósításához. Ezért is fontos, hogy 
a tanulók megfelelő mennyiségű és minőségű pályaorientációhoz, vagy pályape-
dagógiához jussanak tanulmányaik alatt, amelyek eredményeként  kialakulnak az 
életpálya-építéssel/ vezetéssel kapcsolatos kompetenciáik. Ez egy tervszerű, tuda-
tos munka, mely része az iskolai nevelési folyamatnak és fontos szerepet játszik a 
tanuló felkészítésében. Középpontjában a tanuló áll, akit segíthet az osztályfőnök, 
a pályaválasztási felelős, a szaktanárok és az iskola igazgatója egyaránt, optimális 
esetben egyfajta partnerségben, netán integrált együttműködésben.

Az iskolai pályaorientációs tevékenység során fontos szempont, hogy a megvalósu-
ló programok hozzájáruljanak a tanulók életpályájának és életútjának alakításához, 
valamint az ehhez szükséges készségek kialakulásához. E folyamatot nagymér-
tékben segítik például a pályaválasztási információkhoz és tanácsadáshoz való 
hozzáférés, és azok eredményes használata. Fontos, hogy már egész fiatalkorban 
elinduljon ez a folyamat, melyhez elengedhetetlen segítséget nyújthat a gyermeket 
körülvevő támogató környezet, kiemelten a család és természetesen az iskola. Az 
intézmények tanévrendjében egy tanítás nélküli munkanap is lehetőséget ad arra, 
hogy pályaorientációs-nap keretében a tanulók évről évre különböző pályaorien-
tációs témájú feladatokkal foglalkozzanak, illetve programokon vegyenek részt az 
oktatási intézmények valamennyi évfolyamán. Fontos szempont azonban, hogy az 
erre a napra tervezett programok módszertanilag is illeszkedjenek a pályaorientáció 
témájához. Mindehhez segítséget nyújthatnak a különböző szervezetek (kereskedel-
mi és iparkamara), intézmények (pedagógiai szakszolgálatok), akiknek fő feladata a 
tanulók pályaorientációjának segítése. 
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A pedagógus, mint osztályfőnök fontos szerepet játszik az iskolai pályaorientáció 
folyamat során. Pályaorientációs témájú programok keretében segítheti növendé-
keit, hogy kellő felkészültséggel választhassanak az előttük álló lehetőségek közül 
továbbtanulásukkal kapcsolatban. Fontos azonban, hogy a pedagógus is megbíz-
ható és pontos információkkal rendelkezzen a gyermekekről, érdeklődéseikről, 
képességeikről, magatartásukról, érzelmi, akarati életük, motivációjuk hátteréről 
és pályaismeretükről. Mindezek feltérképezéséhez a legmegfelelőbb eszköz olyan 
programok szervezése, tanórába beültetett feladatok, gyakorlatok alkalmazása, 
ahol a tanulók kötetlen, játékos formában kipróbálhatják képességeiket, fejleszt-
hetik önismeretüket és  juthatnak pályainformációkhoz.  

A pedagógus küldetése e területen, hogy a tanuló iskolai életszakaszában meg-
teremtődjenek azok a feltételek: ismeretek, képességek stb., amelyek alkalmassá 
teszik az egész életen át tartó, tudatos és aktív életpálya-építésre. A tanároknak 
lehetőségük van tudásukat fejleszteni a pályaorientáció területén, ahol elsajátít-
hatják azokat a szakmai alapokat, kompetenciákat, melyek által megtaníthatják 
tanulóikat az információszerzés és feldolgozás technikáira, hozzásegítve őket 
saját életpályájuk és életútjuk alakításához.

A „GÖDÖLLŐI PÁLYAORIENTÁCIÓS ISKOLA” ÉS A PÁ-
LYAORIENTÁCIÓS TANÁRKÉPZÉS 

A hazai pályaorientáció területén dolgozó szakemberek részvételével rendeztek 
konferenciát Gödöllőn 2018 áprilisában, a pályaorientációs tanárképzés nagykorúvá 
válása alkalmából. Itt hangzott el először a „Gödöllői Pályaorientációs Iskola” kife-
jezés, mely a lassan három évtizedes múltra visszatekintő „Gödöllői Iskola” egyik 
szakmai műhelyének tekinthető. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társada-
lomtudományi Kar Humántudományi Intézetének (és jogelődjeinek – legkorábban 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézet) gondozásában közel 30 éve 
működő tanácsadó szakok (munkavállalási tanácsadó főiskolai szak, később szak-
irány, valamint emberi erőforrás tanácsadó mesterszak) és a pályaorientációs tanár 
szakirányú továbbképzési szak közös szellemi tőkéjét és termését hívjuk „Gödöllői 
Iskolának”. Ebből kiemelve a pályaorientációs tanári továbbképzés kapcsán össze-
gyűjtött elmélet és gyakorlatrepertoárt nevezték el az érintettek „Gödöllői Pályaori-
entációs Iskolának” (Kenderfi, 2018).
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A pályaorientációs tanárképzés célja olyan szakemberek kiképzése, tanárok 
továbbképzése, akik az interdiszciplináris szemlélet birtokában megtanítják 
tanulóikat az információszerzés technikáira, hozzásegítik őket a tudatos dön-
téshez (pl. a pályaválasztás és a munkavállalás esetén) és a valósághoz igazított 
életpálya tervezéséhez. Nem mehetünk el szó nélkül a pályaorientáció fogalmának 
valamiféle tisztázása mellett. Szempontunkból legkönnyebben értelmezhető az a 
gondolat, miszerint a pályaorientáció az életpálya szervezését támogató folyamat, 
melynek során a kiterjedt és minőségi információnyújtás révén biztosít az egyén 
számára lehetőséget a tájékozódásra. Hazánkban a korai definíció (Szilágyi - Völ-
gyesy, 1996) elsősorban a tanulók esetében értelmezi ezt a tevékenységet. A mai 
összetettebb szemléletmódot számos kutatás alapozta meg, amelynek eredménye-
képpen a pályaorientáció nemcsak a tanuláshoz/képzéshez kapcsolódik, hanem 
a fogalom életpálya szemléletben való értelmezése egy olyan folyamatot jelent, 
amiben a személy a munka világához való viszonyában meghatározható élménye-
ket/tevékenységeket is kapcsol.

A mai nevén pályaorientáció szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő 
szakirányú továbbképzési szakot 20 évvel ezelőtt indították először Gödöllőn. Itt 
kell megjegyeznünk, hogy a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttkép-
zési Kara és az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja 
jogosult a Gödöllő Iskola által tematikusan összeállított és akkreditált képzést 
folytatni, azonban tudomásunk szerint egyik se indította még. Az évek alatt négy 
szemeszterre bővített képzésen a SZIE-n mindeddig a 10 évfolyamból összesen 
206 fő szerzett diplomát, vagy pályaorientáció területen pedagógiai szakvizsgát. A 
képzésnek nagy lökést adtak a különböző uniós programok, kiemelten a TÁMOP 
2.2.2. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” (2008 
– 2010) és az EFOP – 3.2.5-17 a „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek 
és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében”. A két pályázat finan-
szírozásában az ország egész területéről több, mint 60 fő vehette át az oklevelét 
2010-ben, illetve 2019-ben.

A mintatanterv alapján a pályaorientációs tanár szakról (a továbbiakban is egysze-
rűsített nevén említve a szakot) elmondható, hogy a gyakorlatorientáltság jellem-
zi. A hallgatók szakmai gyakorlatok során sajátítják el a módszertani ismereteket. 
A belső alkalmak során védett környezetben gyakorolhatják a hallgatók az egyéni 
beszélgetés fortélyait, megismerhetik a strukturált csoportfoglalkozás módszerét, 
annak technikáit, eszközeit, valamint azok használatának fogásait. A külső gya-
korlatok alkalmával pedig kellő felkészítést követően van lehetőségük valóságos 
körülmények között a szakma legfőbb metódusaival próbálkozni. 
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I. szemeszter II. szemeszter III. szemeszter IV. szemeszter

Pályaorientáció elmé-
lete I.

Pályaorientáció elmé-
lete II.

Speciális nevelési 
ismeretek Munkaerőpiac

Alkalmazott pszicho-
lógia I.

Alkalmazott pszicho-
lógia II.

Szakmai identitásfej-
lesztés

Integráció és szegre-
gáció

Közigazgatási vezetési 
ismeretek I.

Közigazgatási vezeté-
si ismeretek II.

Közigazgatási vezetési 
ismeretek III.

Diplomamunka 
készítés

Életúttervezés Pályaorientáció mód-
szertana I.

Pályaorientáció mód-
szertana II.

Pályaorientáció 
módszertana III.

Szervezés és vezeté-
selmélet Pályaelemzés I. Pályaelemzés II. Gyakorlat IV.

Intézmény és kör-
nyezet

Nevelési és oktatási 
intézmény hatékony-

sága I.

Nevelési és oktatási 
intézmény hatékony-

sága II.

Gyakorlat I. Gyakorlat II. Gyakorlat III.

Forrás: saját szerkesztés a 2021-ben érvényben lévő mintatanterv alapján

STRUKTURÁLT CSOPORTFOGLALKOZÁS ÉS AZOK 
BEÉPÜLÉSE A PÁLYAORIENTÁCIÓS FOLYAMATBA
Hazánkban az első egyetemi jegyzet Pályaorientáció címmel 1996-ban jelent meg 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (a mai Szent István Egyetem jogelődje) 
Gazdaság és Társadalomtudományi Karán, a Tanárképző Intézet gondozásában. A 
Szilágyi – Völgyesy szerzőpáros a pályaorientációs tevékenység kapcsán hat álta-
lános módszert (felvilágosítás, előadás, filmvetítés, látogatás, csoportos beszélge-
tés és csoportos foglalkozás) említ, melyek többségében fellelhetőek a pedagógiai 
rendszerek keretében emlegetett oktatási módszerek között a szakirodalomban. 
Tanulmányunkban mi a felsoroltak közül az utolsót, a csoportos foglalkozást 
kívánjuk bővebben tárgyalni. Fontos a módszerrel kapcsolatban megemlíteni, 
hogy ebben az esetben nem csupán a tanártól (vagy csoportvezetőtől) tanulhatnak 
a tanulók (vagy csoporttagok), hanem egymástól is. Ez egy tematikusan előre 
felépített foglalkozássorozat, melyeket alkotó alkalmak során meghatározott 
tartalmak kerülnek feldolgozásra. Minden egyes foglalkozásnak meghatározott 
forgatókönyve van, melyet a vezető a célcsoport igényeihez igazítva tervez meg. 
Az ő feladata különböző feladatokkal készülni és gondoskodni a megvalósításhoz 
szükséges taneszközökről.

A Pályaorientáció szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 
továbbképzési szak mintatanterve 2020-ban a SZIE-n
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A munka- és pályatanácsadók képzésének egyik alapja Szilágyi Klára 2000-ben 
megjelent könyve, melyben foglaltak áthatják a végzett tanácsadók mindennapos 
praxisát. A csoportos foglalkozás kapcsán a SZIE-n folytatott kutatásokra hivat-
kozva itt már egy szabályozott, ún. strukturált csoportfoglalkozás kap kiemelt 
hangsúlyt. A jelző abból adódik, hogy kötött felépítésű a foglalkozás, ami jellem-
zően öt elemet tartalmaz. Az oly sokszor idézett Szilágyi-féle leírást most némi 
kiegészítéssel adjuk közre:

1. Hangulatteremtés
A tervezett tematikus egységet feldolgozó foglalkozás bevezetésekor valami-
féle könnyed hangulatú, játékos gyakorlat, mely segíti a csoportfoglalkozásra 
való megérkezést és az egymásra hangolódást. Kapcsolódást mutathat az 
alkalom (óra) témájával.

2. Célmeghatározás 
Az előző foglalkozás tartalmára szóbeli visszautalást követően a csoportve-
zető megfogalmazza az előttük álló alkalom célját annak érdekében, hogy 
tudatosuljon a résztvevőkben mi vár rájuk, mit kell tenniük magukért.  

3. Ismeretfeldolgozás
Az előre meghatározott tartalmú foglalkozás során egymás után következnek 
a témához rendelt különböző gyakorlatok, változatos feladatok.

4. Személyes hozam
A résztvevők megfogalmazzák a foglalkozás során nyert egyéni tanulságai-
kat, hogy mit kaptak a csoporttól.

5. Következő alkalom előkészítése
A csoportvezető előre utal a következő alkalomra és azzal összefüggésben 
esetleg valami önálló feladatot is ad. 

A tematikusan felépített strukturált csoportfoglalkozások feladatai éppúgy egy-
máshoz igazítottak, mint az egész pályaorientációs folyamat egyes elemei, az azt 
felépítő alkalmak. Az adott foglalkozás utolsó mozzanataként a csoportvezető 
megfogalmazza a következő alkalom célját, a feldolgozandó témát. Ez a két alka-
lom közötti kapcsolat visszaköszön a következő időpontban, a célmeghatározás 
során az előzményekre való visszautaláskor. Egy pályaorientációs folyamat többféle 
foglalkozásból állhat. A csoportfoglalkozások mellett például be lehet tervezni egy 
látogatást a helyi pályaválasztási kiállításra. Ezt az alkalmat is elő kell készíteni és 
le kell vonni az egyéni tanulságokat. Kutatásaink azt mutatják, hogy az ilyesfajta 
külső helyszíneken tett tanulmányi (pályaorientációs) kirándulások, látogatások nem 
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illeszkednek semmiféle folyamatba (Kenderfi, 2020) mivel sok esetben se előz-
ményük, se eredményük. A személyiségjellemzőkhöz igazított, tudatos, célirányos 
információgyűjtés hiányában maradnak azok rendezetlen halmazként, feldolgozat-
lan élményként.

A 2. számú táblázatunkban a Báthory-féle tanítás-tanulás rendszerszemléleti 
modellje (1985) és a strukturált csoportfoglalkozás folyamatának összehasonlítása 
mentén szemléltetjük a pedagógiai folyamatba beépíthető pályaorientációs foglal-
kozások tematikus felépítését. 

A Báthory-féle tanítás-tanulás rendszerszemléleti modellje
és a strukturált csoportfoglalkozás folyamatának összehasonlítása

Blokkséma

Tanítás-tanulás 
modell

Bevezetés (bemeneti tényező) Folyamat Eredmény (kimeneti tényező)

Strukturált cso-
port- foglalkozás

Hangulat- te-
remtés

Cél- meghatá-
rozás

Ismeret- fel-
dolgozás

Személyes 
hozam

Következő 
alkalom elő-
készítése

2. sz. táblázat  Forrás: saját szerkesztés

A tanítás-tanulás modellje alapvetően három szakaszból áll.

1) A bevezetés során a tanár gondoskodik a tanulókkal való megfelelő kap-
csolat kialakításáról (ez a strukturált csoportfoglalkozásban a hangulatterem-
tés), valamint a figyelem felkeltése végett felidézi az előzetes ismereteket és 
megfogalmazza az adott foglalkozás célját (a célmeghatározásnak felel meg). 
2) A folyamat nem más, mint az ismeretek feldolgozása, mely történhet 
különböző, változatosan alkalmazott módszerekkel, eszközökkel, munkafor-
mákkal és feladattípusokkal. 
3) Az eredmény a modell harmadik szerkezeti eleme. Ennek során a tanórán 
elhangzottak összefoglalása történik (gyakran a tanulók kérdései, észrevételei 
mentén), melyet célszerű kapcsolni a korábbi ismeretekhez és a következő 
alkalomhoz. Csoportfoglalkozás során is ezek történnek, amikor minden 
résztvevő kifejezi egyéni hozadékát (személyes hozam), majd a csoportveze-
tő utal az ezután jövő foglalkozásra.  
Mindezek tükrében azt mondhatjuk, hogy a strukturált csoportfoglalkozás, 
mint a pályaorientáció területére kidolgozott és alkalmazott módszer ele-
mei megfeleltethetőek a pedagógiai szakirodalomban egyik leggyakrabban 
emlegetett modell tényezőinek. Bármelyik elem hiányában nem mondhatjuk 
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teljesnek a tanítás-tanulás folyamatát, ami pedig nem segíti, hogy az érintett 
tartalmak koherens egésszé álljanak össze, hogy beépüljenek a tanulók tudá-
sába. 

Az alábbiakban rá kívánunk mutatni egy pályaorientációs folyamat során a kü-
lönböző alkalmak egymásra épülésére. Az 1. sz. ábrán szemléltetett példánkban 
szerepel három strukturált csoportfoglalkozás és egy látogatás a pályaválasztási 
kiállításon. (Itt kell megjegyeznünk, hogy a külső alkalmak biztos időpontja 
jellemzően előre tudható. Ehhez a dátumhoz érdemes igazítani a felkészítést, mely 
a pályaorientációs tanár/tanácsadó tervezési készségének próbája, valódi szakmai 
kihívása.)

Egy példa a pályaorientációs folyamat elemei közötti kapcsolat bemutatására

1.sz. táblázat  Forrás: saját szerkesztés

A következő példa, egy pályaorientációs folyamat önmagában is értelmezhető 
komponense, melynek részletezése során csupán a témánk szempontjából releváns 
elemek hangsúlyozása kerül előtérbe. Azt próbáljuk meg szemléltetni, hogyan 
lehet az egymást követő alkalmakat összekötni, feltéve, ha van közöttük tartalmi 
kapcsolat. A csoportvezető tanár/tanácsadó lehetséges közléseit adjuk közre ennek 
demonstrálására.

X. sz. foglalkozás (strukturált csoportfoglalkozás)
Célmeghatározás: Múltkor láttuk az érdeklődés szerepét a pályaválasztásban, 
most megnézhetjük közelebbről, hogy kit mi is érdekel igazán, amely talán 
meghatározó lehet a döntését illetően is…



95

Következő alkalom előkészítése: Legközelebb megnézzük, hogy a mai napon 
kimunkált érdeklődésünkhöz mely pályák passzolnak leginkább…

X+1. sz. foglalkozás (strukturált csoportfoglalkozás)
Célmeghatározás: Az elmúlt héten kísérletet tettünk a saját érdeklődési kö-
rünk tisztázására. Most ehhez próbálunk meg pályákat rendelni, megnézzük 
hol, milyen képzés biztosít számunkra ezen a területen széleskörű informáci-
ókat, amellyel kellő felkészítést követően el is tudunk majd helyezkedni… 

Következő alkalom előkészítése: Jövő héten megyünk a pályaválasztási kiállí-
tásra, ugye nem felejtettétek el! Szívesen vesszük, ha valamelyik szülőtök is 
velünk tartana, biztos helyet tudunk szorítani mindenkinek. Ott lehetőségetek 
lesz megismerni a különböző intézmények széles képzési palettáját. Sok iz-
galmas dolgot fogtok látni, próbáljatok meg minél több információt gyűjteni, 
különösen a mai foglalkozás során kiválasztott képzésekről…

X+2. sz. foglalkozás (látogatás)
Célmeghatározás: Ugye emlékeztek, az elmúlt alkalommal megbeszéltük, 
hogy ki milyen képzés(ek)ről szerez információkat! A korábban közösen 
kidolgozott szempontok szerint próbáljatok minél több hírt hozni… 

Következő alkalom előkészítése: Látom mindenki nagyon aktív volt, gratulálok! 
Jövő szerdán lehetőségünk lesz részletesebben megbeszélni a tapasztaltakat. Ne 
felejtsétek el magatokkal hozni jegyzeteiteket…

X+3. sz. foglalkozás (strukturált csoportfoglalkozás)
Célmeghatározás: Hosszú volt az elmúlt keddi nap, remélem nem csak jól 
éreztétek magatokat, hanem sok hasznos információval lettetek gazdagabbak. 
A mai nap ezeknek a feldolgozását kezdjük meg közösen…

Következő alkalom előkészítése: Ma megismertük mélyebben a különböző 
képzéseket, legközelebb ezekhez kapcsolódó pályák képviselőivel való be-
szélgetésre készülünk fel. Gondolkozhattok előre, hogy miket kérdeznétek…

Természetesen ezek az ismertetett alkalmak szabadon tervezhetőek az adott reális 
lehetőségek figyelembevételével. Lényegesnek tartjuk a kellő előkészítését és a 
feldolgozását minden alkalomnak, kiemelten a megszokottól eltérő programokra. 
Ilyenek például a látogatások (pályaválasztási kiállítás, szakmák éjszakája, nyílt 
nap), előadások (szülő, netán öregdiák által tartott), vagy filmvetítés. Mindig 
szükség van a tanuló célzott információszerzését és aktivitását segítő megfigyelési 
szempontokra, melyek aztán a csoportos formában az individuális feldolgozást is 
támogatják. 
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A VÁLTOZATOSSÁG, MINT A FOGLALKOZÁSOK 
ALAPVETŐ KRITÉRIUMA
Különböző érdeklődésű és képességű tanulók eligazodását kívánjuk támogatni 
a pályák világának széles palettáján önismeretük tükrében. Ennek a pedagógiai 
tevékenységnek már a tartalma is kíváncsivá teszi az erre nyitott diákot, de ezt 
az odafordulást még a változatos módszertani repertoár alkalmazásával is lehet 
fokozni.

A pályaorientációs foglalkozások sokszínűségét jelzi, hogy a hazai szakirodalom-
ban nincs egyértelmű és következetes szóhasználat a terület módszertanát illető-
en. Keverednek a fogalmak, melyek közötti határok gyakran elmosódnak, vagy 
éppen egészen hasonló tartalommal rendelkeznek. Találkozhatunk hagyományos 
módszerekkel, melyek közül számos megfeleltethető a pedagógiai irodalomban 
gyakran leírt tanulási-tanítási folyamatban alkalmazott oktatási módszereknek. A 
témánk szempontjából releváns tartalmak megismerését sokban segítik az alter-
natív megoldások, például a különböző iskolán kívüli foglalkozások (látogatások) 
üzemben, pályaválasztási kiállításon, vagy éppen nyílt napon. Speciálisan ezen a 
területen használhatóak az önértékelő eljárások, melyek hagyományosan a tanulói 
segédletek közé sorolhatóak. A számítógéppel támogatott információátadás is 
önálló módszerként értelmezhető. A 2020-as év kiemelt jelentőségű a fejlesztések 
szempontjából, hiszen a pandémia új kihívásokat jelentett ebben a szakmában is. 
A személyes jelenlétet igénylő formák átalakultak a karanténoktatás lehetőségei-
hez igazodó módon. A rendkívüli feladat innovatív megoldásokat eredményezett 
az elkötelezett szakemberek körében (Tajtiné et al, 2020). A digitális módszertani 
eszközt fejlesztők mellett számottevő azoknak a száma is, akik a hagyományos 
fizikai térben hoztak új példákat. Erről a 2020-ban harmadik alkalommal kiírt 
Euroguidance Pályatanácsadói Díjra beadott pályázatok tanúskodnak. Itt jegyez-
zük meg, hogy a díjazott pályamunkák fele a Gödöllői Pályaorientációs Iskolához 
köthető személyektől származik, akik az ország minden részéből próbálnak jó 
gyakorlatokkal szolgálni. Jelen tanulmánykötet is az egyik ilyen kiemelt jelentő-
ségű szakmai műhely, a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási 
Tanácsadó intézménye pályaorientációs tevékenységének bemutatását célozza, 
jellemzően a közösen kimunkált gyakorlatokra, eszközökre.

A korábban részletesen tárgyalt és módszerként emlegetett strukturált csoportfog-
lalkozás során alkalmazott feladattípusok tárháza is egyre bővül. Szilágyi 2000-
ben 15-öt sorol fel könyvének első kiadásában, melyet a negyedik változatban 
25-re bővít. Kenderfi (2006) a hátrányos helyzetű fiatalokkal folytatott csoport-
foglalkozások tanulságaként összesen 34-nek adja a rövid leírását. Mindezeket 
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azért említjük, hogy rámutassunk a sokszínű lehetőségekre a csoportozás terüle-
tén. Itt kívánjuk megemlíteni, hogy a feladattípusok mellett a munkaformákban 
is hoz újítást, mert a megszokottak (frontális, egyéni, pár, kiscsoport, közös) 
mellett gyakori az akvárium helyzet (pl. szerepjáték során néhányan kipróbálnak, 
vagy begyakorolnak egy viselkedést, melyet a többiek előre megadott szempon-
tok szerint megfigyelnek). Ebben a tanulmányban kifejtett elemekkel kívánunk 
hozzájárulni ahhoz a folyamatosan megújuló módszertani repertoárhoz, melyet a 
Pályaválasztási Tanácsadás Regionális Szakmai Munkaközösség tagjai folyamato-
san újítanak, aktualizálnak, bővítenek.
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TAJTINÉ LESÓ GYÖRGYI: GAMIFIKÁCIÓS 
LEHETŐSÉGEK A SZAKSZOLGÁLAT ÁLTAL 
VÉGZETT PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ 
MUNKÁBAN

BEVEZETÉS
A XXI. században a tanulási környezetben bekövetkező változások számos pe-
dagógiai és társadalmi kérdést felvetnek, melyekre jelenleg még nincsenek teljes 
mértékben kidolgozott és validált válaszaink. A megoldások keresését nehezítik 
a kihívások komplex összetétele, mert ezen átalakulások nem csak a pedagógia, 
hanem életünk valamennyi színterét befolyásolja és annak pozitív, illetve negatív 
következményeivel is számot vet. 

A pályaorientáció aspektusából is több dimenzión keresztül vizsgálhatjuk a tanulók 
sajátosságait, úgymint az információhoz jutásuk esélyeit és mértékét, a tanulmányi 
eredményességüket és motivációjukat. Jelen tanulmány terjedelme csak a digitális 
munkarendben megvalósuló, a pályaorientáció területéhez kapcsolódó információ-
hoz jutási sajátosságok, és a diákok pályaorientációs folyamatba épített gamifikáci-
ós eszközrendszerhez való viszonyának rövid áttekintését teszi lehetővé.

A pályaorientációt Szilágyi (2004) és Kenderfi (2011) egy olyan folyamatnak írják 
le, amelyben a tanuló saját, egyéni igényeihez igazodva, azt figyelembe véve segíti 
a számára megfelelő pálya, szakma kiválasztását, és teszi mindezt a lehető legszé-
lesebb információnyújtás révén. Tágabb értelmezésben az életpálya-tanácsadás: "a 
tanácskérő támogatása az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében az érdeklő-
désének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
pályaterv kialakításában és megvalósításában, amelynek keretében a tanácskérő a 
pályaválasztáshoz vagy a pályamódosításhoz kap segítséget" (Borbély-Pecze, 2016. 
65.o).

Kenderfi (2006) ezt kiegészítve azt hangsúlyozza, hogy magát az információszer-
zést is tanulni kell. Fel kell tudni ismerni, hogy pontosan milyen információkra van 
szükségünk, hogyan tudjuk azokat begyűjteni, kezelni és önmagunkra vonatkoztat-
va feldolgozni.

Osborn és munkatársai (2019) tanulmányukban két alapvető struktúrát illesztettek 
össze a Cognitive Informative Processing (CIP) modellen belül: az információfel-
dolgozás piramisát és a CASVE ciklust. CIP modelljükben összefoglalják, hogy 
a felelősségteljes döntések meghozatalához szükséges az információfeldolgozási 
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képességek egész életen át tartó folyamatos fejlesztése. Ezen képességeket három 
hierarchikusan egymásra épülő tartományokból építik. (1. ábra)

Az általuk ábrázolt három szint: 

 1. ábra: Az információfeldolgozási területek piramisa a karrier döntéshozatalban   
Forrás: Sampson, JP, Jr., Peterson, GW, Lenz, JG és Reardon, RC (1992)

1.szint:A piramis legalsó szintjén, az alap tudásbázisokat láthatjuk, úgy mint az 
önismeret (érdeklődés, képességek, érték, munkamód) és élettapasztalatok folya-
matos tudatosítása, illetve a pályaismeret, mely a munka világára és a szakmák/
foglalkozások tartalmának minél alaposabb megismerésére vonatkozik.

2.szint: Erre az alapbázisra épül a CASVE ciklus, mint a következő szint. Az 5 
lépésből álló CASVE ciklus magába foglalja az információfeldolgozási és döntés-
hozatali képességeket is.

 2. ábra: A CASVE öt szakasza (C: kommunikáció, A: elemzés, S: szintézis, V: értékelés, E: végrehajtás)   
Forrás: Sampson, JP, Jr., Peterson, GW, Lenz, JG és Reardon, RC (1992)

A CIP modellben való továbblépés előtt érdemes röviden áttekintenünk Sampson 
(1992) 5 lépésből álló CASVE modelljét, melynek első lépésében a (kommuni-
káció) az információk befogadása és kódolása történik. Az azt követő elemzés 
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szakaszában meghatározásra, pontosításra kell, hogy kerüljön a probléma és 
annak okai, mellyel keretbe helyezhetővé válik a továbbhaladás iránya. A követ-
kező szakaszban, a szintézis során, a cselekvési lehetőségek feltárása és azoknak 
kezelhető, áttekinthető számú alternatívákra szűkítése kell, hogy megtörténjen. 
Innen tovább lépve az értékelés szakaszában minden egyes alternatíva kiértékelés-
re és rangsorolásra kerül, személyes preferencia és szimpátia alapján. Végrehajtás 
során a kiválasztott alternatívához rendelt cselekvési terv minél részletesebb ki-
dolgozása és megvalósítása történik. A cselekvési terv konkrét lépésekben vég-
rehajtható és célorientált. A körforgást, az eredményességet az biztosítja, hogy a 
végrehajtás után a kommunikációs fázisban újra értékelésre kerül az adott döntési 
helyzet, ami meghatározza az újabb továbbhaladási irányt. 

3.szint: A CIP modellben a piramis csúcsán a végrehajtó, megvalósító tartomány 
helyezkedik el, mely átfogó metakognitív elemeket tartalmaz. Ezen metakognitív 
komponensek ellenőrzik a kognitív startégiák kiválasztását és figyelemmel kísérik 
a problémamegoldó stratégia eredményességét (Osborn és mts, 2019).

A fenti modellből is látható, hogy az információfeldolgozás képessége is tanul-
ható. Az egész életen át tartó tanulás (lifelong learning), mint megközelítési mód 
előtérbe helyezte a folyamatos tanulást, a tanuló szerepét és a tanulási folyamat 
eredményességét. A tanuláshoz fűződő érzelmi viszony pedig erősen befolyásol-
ja a tanulási teljesítményt és a tanuláshoz való viszonyt. A pedagógiai értékelés 
módja erősen befolyásolhatja a tanulási motiváció irányát. Az értékelés minősítő, 
osztályozó jellegének túlhangsúlyozása sokszor kudarcok, szorongások oka lehet 
és negatívan hathat az egész életen át tartó tanulás kialakulására, illetve negatívan 
befolyásolhatja vagy akár gátolhatja is a realitásorientációs törekvéseket (Bor-
bély-Pecze, Suhajda, Kenderfi, Tajtiné Lesó és Juhász, 2020).

Az információs társadalom és a digitális kultúra elterjedése komoly hatást gyako-
rol a tanulási környezetre és a kultúra megváltozására egyaránt, továbbá befolyá-
solja a tanulók információszerzési módszereit és eszközeit (Komenczi,  2009).

Elmondható, hogy létrejön egy olyan virtuális környezet, melyben a felhasználók 
egyben tartalomszolgáltatókká is válnak és még aktívabb szereplői lehetnek a saját 
tanulási folyamataiknak. Ez a változás megfigyelhetően hatást gyakorol a tanu-
lási-oktatási eszközök változására is. A tanulás online térbe való egyre nagyobb 
mértékű áthelyeződése folyamatosan növeli a tanulóközösségek szerepét és ezzel 
párhuzamosan megfigyelhető a közös érdeklődési körön belül a kölcsönhatás, a 
tudásmegosztás és együtt tanulás (Benedek, 2012).
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Szűts (2020) hangsúlyozza, hogy nemcsak a pedagógusok körében, hanem a 
pedagógia minden területén fontos és szükséges lenne az a szemléletváltás, mely 
szerint az IKT és az egyéb technológiák többé már nem csak „egy eszköz” az 
oktatásban, hanem alapjaiban határozza meg a tanítás-tanulás folyamatát, mely 
egyszerre igazodik az információs társadalom és a munkaerőpiac folyamatosan 
változó világához és elvárásaihoz. Véleménye szerint a szemléletváltás során ter-
mészetesen figyelembe kell venni a digitális pedagógia előnyeit és hátrányait egy-
aránt. A sokszor emlegetett negatív hatások előfordulását nem vitatja, úgy mint a 
leegyszerűsítő gondolkodás, a társas kapcsolatok erodálódása. A  figyelemzavar 
felerősödhet a multitasking következményeként, jellemző lehet a címszavas kere-
sések és a lényegi információ elraktározásának nehézsége, amit digitális demenci-
aként említ. Kiemeli azonban, hogy megfelelő odafigyeléssel ezek megelőzhetőek 
lehetnek és a pozitív hozadék miatt mindenképpen megéri alkalmazni, hiszen az 
online térben, a hibázásnak sokkal kisebb a szociális veszélye, mint személyes 
jelenlét során. A digitális pedagógia felerősítheti és hatékonyabbá teheti az önálló-
ság, az önszabályozó tanulás fejlesztését; pozitív hatást gyakorolhat a kreativitás-
ra; gyorsabb információszerzést tesz lehetővé, melynek feldolgozása kollaboratív 
eszközökkel növelheti a horizontális együttműködést a diákok között.

VÁLTOZÓ TANÍTÁSI-TANULÁSI KÖRNYEZET
A járványhelyzet miatt kialakult 2020. tavaszi digitális munkarendben, majd a 
2020. őszi hibrid oktatásban bizonyos kulcskompetenciák megléte, és azok fejlett-
ségi szintje még nagyobb jelentőséggel bírnak, mint eddig bármikor és ugyanak-
kor innovációs hajtóerőként is működnek több területen. 

Mindezen folyamatok mellett megváltoztak a tanulás-tanítás és a pályaorientáció 
klasszikus módszerei is, mint a majdnem kizárólagosan működő interaktív szemé-
lyes jelenlét, aminek csak kiegészítő eleme volt az infokommunikációs technoló-
gia (Tajtiné Lesó, Borbély-Pecze, Juhász és Kenderfi, 2020).

A szakemberek digitális kompetenciája nem csak a számítógép kezelését jelenti, 
hiszen a pedagógusnak azzal is tisztában kell lennie, hogy a digitális technológiák 
hogyan állíthatók a kommunikáció, a kreativitás és az innováció szolgálatába, 
továbbá ismerniük kell az általuk kínált lehetőségeket, a tanuláskezelő rendsze-
rek (Learning Management System-LMS)  kezelését, azok korlátait, hatását és a 
használatukban rejlő kockázatokat (Fazekas, 2014).

 Az iskolában lévő tanár többé már nem az információ kizárólagos forrása, sokkal 
inkább a tanulási folyamat facilitátora, ez így tehát maga után vonja a tanári szere-
pek megváltozását is. A karantén alatti digitális oktatás ennek a tanári szerepválto-
zásnak egy szembetűnő példája volt.
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A pedagógus feladata most már többek között az okos tanulási környezet megte-
remtése lett, melyen értelemszerűen nem az infrastruktúrát értjük, hanem az adap-
tív technológiák használatát és a pedagógiai folyamatok olyan tervezését, mely 
magában foglal olyan innovatív tulajdonságokat, képességeket, amelyek segítik a 
megértést és javítják a tanulói teljesítményt.

Ebből következik, hogy az okos tanulási környezet a digitális tanulási környezet egy 
olyan magas szintje, amelynek az a célja, hogy könnyű, hatékony és a tanuló részé-
ről elkötelezett tanulási módok kialakítását tegye lehetővé (Huang et al, 2013).  

A technológia „intelligenciáját” a tanulók személyes képességeire való reagálás, a 
tanulók egyéni tanulási stílusának, stratégiájának megértése, valamint a kognitív 
képességek értékelése adja. A konstruktivista tanulásszemlélet szerint az előzetes 
tudás rugalmas használatára van szükség ahelyett, hogy „előrecsomagolt” sémákat 
hívnának elő a diákok (Spiro, Feltovich, Jacobson, & Coulson, 1991). A játékos 
tevékenységeken keresztüli tanulás sokkal pozitívabb érzelmeket képes generálni, 
ami hatással lehet a tanulási motiváció pozitív irányba való elmozdulására. Ebből 
is látható, hogy az élethosszig tartó tanulás valós igénye generált egy tanári sze-
repváltozást, ami sokkal nagyobb kreativitást és aktivitást vár el a pedagógustól és 
a diáktól egyaránt.

A pedagógus szerepváltozása szükségszerűen együtt kell, hogy járjon a tanulói sze-
repek megváltozásával is, melyre a digitális munkarendben több példát is láthattunk. 
Nőtt a tanulói autonómia és a felelősség (elvárása) a saját tanulás megszervezéséért. 
A tanuló passzív szereplőből aktívvá vált, és megfelelő szintű digitális kompeten-
ciára volt szüksége az IKT eszközök használatában, az információ elérésben és 
felhasználásban. Sok esetben a tanuló felelőssége lett az optimális tanulási kör-
nyezet kialakítása. Felvetődik a kérdés, hogy a „digitális átállás” „túlélői” lesznek 
majd a szelekció nyertesei, akik képesek lesznek az adaptációra? Azok a tanulók, 
akik valamilyen okból nem tudnak alkalmazkodni ehhez a változáshoz még inkább 
lemaradnak, lemorzsolódnak? A Nagy (2008) által már vizsgált digitális egyenlőt-
lenségek és esélyegyenlőtlenségek fokozódása a digitális munkarend kapcsán igen 
erősen tapasztalható volt.

Hermann (2020) vizsgálatában bemutatja, hogy a digitális munkarendben lévő 
diákok online elérhetősége erős összefüggést mutat a szülők iskolai végzettségé-
vel. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező anyák felső tagozatos gyerme-
keinek közel 50%-a, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkező anyák gyermeke-
inek csak 5%-a nem volt elérhető az online oktatásban. Ezekben az arányokban a 
területi egyenlőtlenségek is leképződnek, mert az Észak-Magyarországi régió több 
megyéjében a diákok 35%-ához nem vagy alig jutott el az online oktatás, míg a 
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fővárosban, illetve a Nyugat-Dunántúlon ez az arány 10% alatti. Tovább erősíti a 
problémát, hogy az elérhetőségi és a területi hátrányok mellett a tanulmányi teljesít-
ményben mutatott arányok is komoly eltérést mutatnak, ugyanis az adatokból egyér-
telműen látható, hogy az online oktatásból kimaradt, nem elérhető diákok 40%-a, a 
csak korlátozottan elérhető tanulók közel 30%-a matematikából egyes vagy kettes 
osztályzatokkal rendelkezik. A lifelong learning első „vesztesei” így azok a diákok 
lehetnek, akik a vártnál hamarabb lépnek ki és hagyják el az oktatást, mert segítség 
nélkül nem tudnak változtatni a berögzült passzív tanulói szerepükön vagy a körül-
ményeik nem teszik lehetővé alkalmazkodásukat.

Elmondható, hogy az Alfa és a Z generáció számára teljesen természetes közeg az 
okoseszközök használata (telefonok, tabletek) és az internet. Az online térben való 
jelenlét azonban legtöbbször együtt jár egy információdömpinggel és gyakran kont-
roll nélküli tartalmakkal is. A Web 2.0 eszközökön alapuló alkalmazások, appok, 
social media napi szintű használata számukra természetes, mindennapi tevékenység 
és nagyon gyakran ez jelenti számukra a társasági életük legfontosabb eszközét 
(Tóth-Mózer, 2013).

Ez a korosztály már nagy eséllyel gyermekkorban találkozott számítógéppel, ezek 
az eszközök és az online tér a mindennapi életükben meghatározó szerepet játszik, 
még a szegregátumokban is (Twenge, 2017).

GAMIFIKÁCIÓ A PÁLYAORIENTÁCIÓS MUNKÁBAN
A pedagógiában is egyre gyakrabban használt gamifikáció (játékosítás) célja, hogy 
a tanítási-tanulási folyamatokat érdekesebbé, motiválóbbá és ezáltal eredménye-
sebbé tegye. Az ismeretelsajátítási folyamatokban való aktív részvétel elérésének 
egy lehetséges eszköze a gamifikáció, melyben elkerülhetetlen a tanuló aktívabb 
részvétele, hiszen gyakran észrevétlenül válik a saját tanulási folyamatának irányí-
tójává. A játékosítás tudatos beépítése a pedagógiai folyamatban hatékonyabb tudás 
elsajátítást eredményezhet (Mező, 2015). 

A gamifikáció nem „csak” egy játék, hanem konkrét ismeretanyag átadását lehe-
tővé tevő pedagógiai eszköz (Fromann és Damsa, 2016). Amennyiben az iskolai 
pályaorientációra, mint évfolyamokon átívelő, transzdiszciplináris ismeretbőví-
tésre és pedagógiai folyamatra tekintünk, akkor a gamifikáció a pályaorientációs 
folyamat elengedhetetlen eszköze lehet, amellyel minden tanulócsoport sajátossá-
gai figyelembe vehetők. 

Ki kell emelnünk, hogy a gamifikáció elterjedését nagymértékben nehezíti a ma-
gyar nyelvű gamifikált pályaorientációs témájú médiainformatikai eszközrendszer 
szűkössége, illetve bizonyos területeken a teljes hiánya.
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Az online játékokkal szembeni negatív előítéletek túlburjánzása miatt fontos meg-
említenünk az elvitathatatlan pozitívumokat is. A digitális, online játékok számos 
képesség fejlesztésére alkalmasak lehetnek. A multiplayer játékok fejlesztik a 
szociális képességeket, a tervezés és együttműködés képességét, hiszen csak a 
társakkal közösen lehetnek sikeresek az adott játékban és együtt kell működniük a 
közös cél elérésének érdekében. A szimulációs játékok a tárgyi világ megismeré-
sét fejlesztik; az akciójátékok a gyorsaságot, a megfigyelőképességet, a szem-kéz 
koordinációt; a logikai játékoknál a problémamegoldó gondolkodás, a kreativitás, 
a szabálykövetés, ami elengedhetetlen képesség; a stratégiai játékok a tervezést, a 
céltudatosságot és a kitartást; a szerepjátékok pedig az empátiát, a kreativitást és 
a problémamegoldó készséget fejlesztik, mert a játék sikere minden esetben ezen 
képességek minél magasabb szintjén múlik. Így elmondhatjuk, hogy a digitális já-
tékok jórésze közvetve vagy közvetlenül az életpálya-építésben is fontos szerepet 
játszó képességek, kompetenciák fejlesztését segíti.

A GAMIFIKÁCIÓS SZEMPONTRENDSZER
A gamifikáció óriási előnye, hogy a program nem enged csalni, nem enged át-
ugrani nem tetsző feladatokat vagy megoldatlanul hagyni egy problémát, mert a 
szintek egymásra épülnek. Minden szint egy középtávú célként jelenik meg, mely 
a megfelelő számú pont összegyűjtésével teljesíthető. A szintek teljesítése lineáris, 
minden szint végén kap a játékos egy serleget és az összes serleg begyűjtése után 
kapható meg a fődíj.

Sheldon (2012) úgy fogalmazza meg, hogy ez az értékelési mód könnyen értel-
mezhető, egyszerű és motiváló. A pontok, serlegek, díjak felhalmozása a fejlődés 
érzetét keltik a tanulóban és gyengébb teljesítmény esetén is ösztönző és sikerél-
ményt adó.

Komoly pozitívuma a játékosított rendszereknek, hogy újrajátszhatóak, így tanítva 
rá a helyes megoldásra a tanulót miközben nem válik számára unalmassá, egy-
hangúvá az ismétlés. Az újrapróbálkozás pedig a kitartást és a frusztrációtűrést is 
fejleszti.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulóknál az egyik talán legnagyobb előnye a 
gamifikációs feladatoknak, az a személyre szabottság, mert minden tanuló saját 
tempójában dolgozhat, saját megoldási módokat próbálhat és dolgozhat ki, illetve 
minden apró siker jutalmazásra kerül, ami a folyamatos pozitív megerősítést biz-
tosítja számukra.
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A PÁLYAORIENTÁCIÓS VIDEÓJÁTÉK
A gamifikált pályaorientációs videójátékunkat a digitális oktatáshoz kapcsolódóan 
hoztuk létre, mert ez a forma közel áll az általános iskolás korosztály számító-
géphasználati szokásaihoz, hiszen sokat játszanak gépen, viszont nagyon kevés a 
pályaorientáció témájú videójáték, főleg, ami ingyenesen elérhető. 

A videójáték a pedagógusok, osztályfőnökök és pályaválasztási tanácsadók munká-
ját is segíti, mely kapcsolódhat pályaorientációs naphoz, osztályfőnöki órához vagy 
informatika órához egyaránt. A videójáték elérhető az iskolákba kiküldött online 
pályaorientációs feladatgyűjteményen keresztül, illetve a Heves Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat honlapján. A feladatvégrehajtáshoz nem szükséges szakember 
jelenléte, de az eredmények és a tapasztalatok megbeszélése szakemberrel eredmé-
nyesebb lehet. 

A videójátékot kipróbáló gyerekek, akik kitöltötték a visszajelző kérdőívünket 
(N=795 fő), kihívásként fogadták a játékot, a pálya egyes részeit nehezen tudták 
megoldani, de azt a visszajelzést adták, hogy ne könnyítsünk rajta mert éppen 
ettől lesz izgalmas. Elmondásuk alapján sok érdekességgel találkoztak, főleg a 
szakmákhoz kapcsolódó veszélyforrások pálya elem volt számukra ismeretlen és 
elgondolkodtató. Alapjában véve, néhány próbálkozás után sikeresen végig vitték 
a játékot. A gyerekektől kapott visszajelzések nagyban segítették a munkánkat, és 
minket is megerősítettek abban, hogy érdemes továbbfejlesztenünk a játékot.

A módszertani fejlesztés során két online videójátékot készítettünk 1-4. és 5-8. 
évfolyamra, melyeknek egyetlen eszközigénye a billentyűzet, ami a főhős irányí-
tásához szükséges. Fontos volt figyelnünk arra, hogy a feladatok megfeleljenek 
az életkori sajátosságoknak, így adva optimális kihívást a diákoknak, ami sikerél-
ményhez juttatja őket.

A pontgyűjtés lehet gyorsabb és lassabb a tanuló ügyességétől függően, de min-
denképpen motiváló a pontok, serlegek gyarapodása. Helytelen válasz esetén nem 
kapnak büntetést, se negatív visszajelzést, viszont időkorlát nélkül újra és újra pró-
bálkozhattak, így a rátanulási idő rugalmas lehet és a feedback folyamatos.

A pályaorientációs videójáték elkészítésével az volt a célunk, hogy bemutassunk né-
hány szakma tartalmát, jellemzőit úgy, hogy közben találékonynak és kreatívnak kell 
lenni a gamernek, mert nem elég tudnia a jó választ, figyelnie kell a pályához tartozó 
utasításokat is. Ezek a pályainformációk a feladattal kapcsolatos segítségen túl, folya-
matos pozitív megerősítést adnak a gyerekeknek, és bíztatják, bátorítják őket. 

A videójáték, amellett, hogy az ismereteket bővíti, képességfejlesztő hatással is ren-
delkezik, mert a „főszereplő” irányítása többek között szem-kéz koordinációt, gyors 
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reflexeket és ujjügyességet is igényel. Mindkét kalandjáték a gamefroot-on készült, 
öt pályából áll, melyet egy karakter segítségével járhatnak végig a gyerekek.

 3. ábra: Pályaorientációs „Rage Game” haladó szint (képernyőkép)   
A videójáték az alábbi ingyenesen használható linkről elérhető felületen készült: 

https://make.gamefroot.com/

Az elkészített két videójáték között a nehézségi fok a különbség. Az alsós korosz-
tálynál egyszerűbb, ismertebb szakmákra kérdeztünk rá, igazodva a valószínűsít-
hető ismereteikhez, a felső tagozatos diákok számára már kevésbé ismert szakmák 
és nagyobb kihívást jelentő jellemzők is bekerültek a játékba.

A feladatok összeállítása kapcsán arra törekedtünk, hogy a „kaland során” a gye-
rekek bejárják a pályaismeret főbb területeit.

A haladó játék első szintjén a szakmákhoz szükséges képességeket és készsé-
geket kell kiválasztaniuk. „A pályák különbözősége eltérő képességstruktúrát 
kíván” (Szilágyi, 2007, 136.o). A választások során, akár magukra is ismer-
hetnek a gyerekek, például, ha valaki kreatív, akkor meg tudja nézni milyen 
szakmákhoz szükséges/hasznos ez a képesség.

Második szinten azt kell eldönteniük, hogy az adott szakmához milyen vég-
zettség szükséges. Ezzel bővíteni szerettük volna az iskolatípusokra vonatko-
zó ismereteiket. 
Harmadik szinten veszélyforrások vannak felsorolva, és ki kell választaniuk, 
hogy melyik szakmához tartozhatnak. Ehhez nagy segítségükre lehet a Nem-
zeti Pályaorientációs Portál szakmákat bemutató kisfilmjei: https://palyaori-
entacio.munka.hu/altalanos/film
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Negyedik szinten a munkamód a fő téma. „A munkamód egy olyan össze-
tett pszichológiai tulajdonságunk, amely a munka sajátosságaiból fakadó, 
a munka tárgyi és személyi körülményeiből következő egyéni megoldások 
összességén alapszik. A munkamódot nagymértékben meghatározza az egyén 
érzelmi viszonya a munka tárgyához és a munkamozzanatok gyakorlása 
során bekövetkező öröm és elégedettség élménye” (Csirszka, 1966, 159.o In. 
Szilágyi, 2007). Ezen a szinten is a felsorolt szakmáknál ki kell választaniuk 
melyik munkamód, vagy munkarend a jellemző.

Ötödik szinten azt kell eldönteni, hogy a négy szakmakör (Humán, Gazdasá-
gi, Műszaki, Agrár) közül melyikbe tartozik az adott szakma. „Ezek a szak-
macsoportok karakteresen különböznek egymástól a megmunkálandó anyag, 
a munkavégzés helye, a munkavégzés műszerezettsége, eszközigényessége és 
a munkavégzésben domináns munkatársi kapcsolatok tekintetében” (Szilágyi, 
2007. 9.o).

ÖSSZEGZÉS
Látható, hogy a gamifikáció, mint módszer eredményesen alkalmazható a pálya-
orientációs munkában és a szakszolgálatok által végzett továbbtanulási, pálya-
választási tanácsadó munkában is. Az EFOP 3.2.5 projekt keretében beszerzésre 
került IKT eszközök lehetővé tették a videójáték elkészítését és a későbbi felhasz-
nálását egyaránt.

Az általunk elkészített pályaorientációs videójáték alkalmasnak bizonyult a 
kiemelt figyelmet igénylő tanulók mellett a heterogén tanulócsoportokkal való 
foglalkozásra is, mert optimális terhelés, ideális beszintezés és megfelelő jutalmi 
rendszer kialakításával képes növelni a feladatvégrehajtáshoz szükséges moti-
vációt, egyéni haladási tempót és az eredményességet. Kiemelten fontos volt a 
tervezésnél a komplex transzparens értékelés, hiszen maga a folyamat kell, hogy 
élményt nyújtson, miközben  a gamer a pályaorientációhoz, azon belül is kiemel-
ten a pályaismerethez kapcsolódó ismereteket sajátítja el.
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MELLÉKLETEK

1.számú melléklet

A fővárosban, megyékben működő továbbtanulási, pályaválasztási tanács-
adókban pedagógus munkakörben foglalkoztatottak minimális létszáma 
(15/2013. (II.26) EMMI rendelet) 

Megye Jogszabályi minimum (fő)
OH adatai 2018. 10. 01-jei 

állapot (fő) 

Bács-Kiskun megye 11 3

Baranya megye 10 2

Békés megye 9 3

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 16 5

Főváros 23 11

Csongrád-Csanád megye 7 6

Fejér megye 9 5

Győr-Moson-Sopron megye 7 2

Hajdú-Bihar megye 10 3

Heves megye 7 7

Jász-Nagykun-Szolnok megye 9 5

Komárom-Esztergom megye 6 2

Nógrád megye 6 3

Pest megye 18 0

Somogy megye 8 3

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 2

Tolna megye 6 1

Vas megye 7 3

Veszprém megye 10 1

Zala megye 6 0

összesen 198 67
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