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Országjáró
Törökné Ivicz Ágnes: 
Mi válasszunk pályát, vagy a pálya minket?

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2013-ban is kiemelt ér-
deklődés mellett zajlottak a szeptembertől november 
végégig – összesen 49 helyszínen – megrendezett pá-
lyaválasztási kiállítások. 

2013-ban közel 127 ezer érdeklődő fordult meg a ren-
dezvények standjainál, akiknek közel kétharmada az ál-
talános iskolák 7. és 8. osztályos diákjai közül került ki. 

A kiállítók köre is igen széles volt: 1051 középfokú és 
83 felsőfokú oktatási intézmény, 76 iskolai rendszeren 
kívüli képző intézmény, 66 civil szervezet, 469 mun-
káltató, 97 önkormányzat, valamint 71 egyéb szervezet 
vett részt a kiállításokon.

A munkaerőpiacon a tudás az egyik legjobb érdek-
érvényesítő eszköz, amire alapozva a megfelelően elsa-
játított szakismeret és rugalmasság jó alkupozíciót je-
lenthet a munkavállalók számára. Következésképpen, 
aki gondosan tervez, körültekintően választ, az meg-
alapozhatja a későbbi karrierjét.

Korosztálytól függetlenül nem könnyű feladat elha-
tározni, hogy milyen foglalkozást, életpályát válasz-
szunk. Ilyenkor különösen fontos, hogy objektív ténye-
ken, megfelelő ismereten alapuljon a döntésünk.

A pályaválasztás komplex feladat, hiszen többfé-
le igény, követelmény, hatás összehangolását jelenti. 
A pályaválasztási tanácsadás elsődleges célja, hogy a 
fi atalokat – mindezek fi gyelembe vételével – támogas-
sa a helyes döntés meghozatalában.

Jelentős hangsúlyt kell fektetni az általános iskolai 
oktatásban és nevelőmunkában a pályaorientációra, 
illetve a pályaorientációban érintett célcsoportok szé-
leskörű és naprakész tájékoztatására.

A munkanélküliség növekedésével egyre általá-
nosabbá vált, hogy az állandóan szélesedő és változó 
munkaerőpiac kereseti oldalán a korábban szerzett 
ismeretek sokszor elavulttá, vagy teljesen feleslegessé 
váltak és akadtak olyan szakmák is, amelyek teljesen 
megszűntek.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat éppen ezért te-
kinti egyik kiemelt feladatának, hogy a fi atalok pá-
lyaválasztásában, pályaorientációjában minél haté-
konyabb segítséget tudjon nyújtani. Ennek segítése 
érdekében kerülnek megrendezésre az immár hagyo-
mányosnak mondható pályaválasztási kiállítások.

A 2013-as őszi kiállítások átfogó képet nyújtottak 
a megyék iskolarendszerű és iskolarendszeren kí-
vüli képzési hálózatáról, az egyes intézményekben 
megvalósuló képzési programokról, a lehetséges to-
vábbtanulási irányokról, a gyakorlati szakképző he-
lyekről, továbbá a munkaerő-piaci igényekről és le-
hetőségekről. 

A kiállítások szervezése kapcsán a munkaügyi köz-
pontoknak egyik kiemelt célja volt, hogy a gazdaság ál-
tal igényelt szakképesítésekre irányítsák a fi gyelmet. 

A munkaügyi központok a kiállítások szervezése-
kor folyamatosan arra ösztönzik a kiállító iskolákat, 
munkáltatókat, hogy a fi atalok számára gyakorlatias, 
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általuk oktatott szakmák, tananyagok jellegzetes-
ségeit, a hozzájuk kapcsolódó munkafolyamatokat, 
munkaeszközöket, az elsajátításukhoz szükséges ké-
pességeket, készségeket, valamint a megszerzett ké-
pesítésekkel betölthető munkaköröket. A résztvevők 
szakmai bemutatókon ismerhették meg az egyes szak-
mák, például a női szabó, a kozmetikus, a lakatos, a 
kőműves, a szociális gondozó és ápoló, illetve számos 
egyéb foglalkozás fortélyait.

A kiállításokon fontos szerepet kaptak a bemutatkozó 
vállalatok is. Megismerésükkel a látogatók képet kap-
tak környékük munkaerő-piaci helyzetéről, egy-egy 
vállalat szervezeti struktúrájáról, fontosabb munka-
köreiről.

A munkaügyi központok az előző évekhez hasonló-
an, ám évről évre egyre nagyobb számban szerveznek 
üzemlátogatásokat. 2013-ban 11 137–en vettek részt 
ezeken a pályaorientációt gyakorlati szempontból segí-
tő bemutatókon; ez közel 1000 érdeklődővel több, mint 
a megelőző évben. Az üzemlátogatáson részt vevő kol-
légák és a diákokat kísérő pedagógusok egyöntetű véle-
ménye szerint a gyakorlati tapasztalatok, a személyes 
élmények jelentősen segítik és erősítik a pályaválasz-
tás előtt álló fi atalokat a megalapozott, számukra opti-
mális döntésben.

A sikeres pályaválasztás segítése érdekében a ren-
dezvényeken kiemelt fi gyelmet kapott a tanulók reális 
önismeretének fejlesztése. Az önismeret bővítése ér-
dekében lehetőség nyílt a személyre szabott pálya-ta-
nácsadási módszerek és eszközök igénybevételére.

A kiállítások keretein belül az érdeklődők pályais-
mereti szakkönyveket, foglalkoztatási kézikönyveket 
olvashattak, a videó-bemutatón pedig több száz szak-
mával is megismerkedhettek. Számítógépes program 
segítségével meghatározhatták a számukra megfelelő 
pályaköröket, a pályaorientációs kérdőív kitöltésének 
segítségével pedig iránymutatást, illetve megerősítést 
kaphattak döntéseik helyességét illetően. (13 909-en 
töltöttek ki elektronikusan vagy papír-ceruza for-
mában kérdőívet, ami közel kétezer fővel több, mint a 
tavalyi évben.) Ezen kívül információkat kaphattak 
a www.eletpalya.munka.hu címen elérhető Nemzeti 
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Pályaorientációs Portál internetes pályaorientációs és 
pályaválasztási tanácsadó rendszeréről is.

A felnőtt kísérők, a szülők az aktuális képzési kíná-
latról, a képzésekkel kapcsolatos egyéb információkról 
kaptak tájékoztatást képzési tanácsadással foglalkozó 
munkatársainktól. 

A rendezvény szakmai programját szórakoztató, 
fi gyelemfelkeltő programok, kulturális műsorok, játé-
kos vetélkedők, különleges bemutatók színesítették.

Törökné Ivicz Ágnes
pálya- és munkatanácsadó

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Befektetés Ösztönzési Főosztály
szolgáltatási szakreferens

A szerző


