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Az idei őszi pályaválasztási kiállítások (PVK) idő-
szakában a TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt munka-
társai számos vidéki és budapesti helyszínen nyújtot-
tak színes szakmai programot az érdeklődők számára. 
Ezek keretében a pályaorientációs szolgáltatások se-
gítettek a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló 
általános, közép- és felsőfokú oktatási intézmények 
tanulóinak, a szülőknek és a tanároknak a szakmavá-
lasztáshoz kapcsolódó információk megismerésében, 
illetve a megfelelő szakmai elképzelés kialakításában. 
A kiemelt projekt szakemberei kérdőívek segítségével 
pályatanácsadást nyújtottak, valamint hozzájárul-
tak, hogy a résztvevők megismerjék a pályaorientáci-
ós és életpálya-tanácsadáshoz kapcsolódó eszközöket 
(például önértékelő kérdőíveket, szakmaválasztást se-
gítő fi lmeket, leírásokat és tájékoztatókat).

A Budapest Főváros Kormányhivatala Munka-
ügyi Központ az ősz során egy nagyszabású pálya-
választási programsorozatot bonyolított le, amelybe 
a TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt munkatársai is 
bekapcsolódtak. A rendezvénysorozat nyitó állomása a 
Corvin Plazában megszervezett Pályaválasztási Kiál-
lítás volt (2013. október 3-4.). A rendezvényen közel 60 
fővárosi iskola képviselője jelent meg kiállítóként, akik 
látványosan, interaktív módokon mutatták be az elsa-
játítható szakmákat. A munkaügyi központ tanácsadói 
tizenhét Pályaorientációs Ponton „Merre Tovább? Me-
lyik úton?” elnevezésű kompetencia kérdőívvel várták 

a pályaválasztás előtt álló diákokat. A kérdőívhez kap-
csolódó tanácsadás során a diákok megismerhették, 
hogy mely képességterületen a legkiemelkedőbbek, és 
ezen képességeket milyen szakmákban lehet a legjob-
ban kamatoztatni. 

A PVK-n kívül a diákok a város több pontján úgyne-
vezett „Pályaorientációs Pont road-show”-n vehettek 
részt, ahol pályaorientációs kérdőívekkel várták őket a 
tanácsadók. A road show nyolc helyszíne közül kettőn 
(Csili Művelődési Ház, 2013. október 21-22. és Arany-
tíz Kultúrház, 2013. október 11.) a kiemelt projekt ta-
nácsadói is részt vettek. 

A szülők és az osztályfőnökök részére tartott 
„Pályaválasztási szakmai tízórai” nevű programon 
Török Réka szakmai vezető (Aranytíz Kultúrház, ok-
tóber 17.) és Garay Magdolna pályaorientációs szak-
referens (Kesztyűgyár Közösségi Ház, október 30.) 
mutatták be előadásaikban „A pályaorientáció rend-
szerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című 
kiemelt projektet, a második akciótervi időszak meg-
kezdése óta elért eredményeket, valamint a Nemzeti 
Pályaorientációs Portált.

Azokon a budapesti program-helyszíneken, amelye-
ken a kiemelt projekt szakemberei is részt vettek − a 
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Köz-
pont szakembereivel közösen − összesen majdnem 800 
fő vett részt pályaválasztási tanácsadáson, és közel 
1300 kérdőívet töltöttek ki.
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Idén ősszel a kiemelt projekt munkatársai a fővárosi 
helyszínek mellett 11 vidéki helyszínen is részt vettek a 
pályaválasztási kiállításokon, egyes helyszíneken ön-
álló, máshol az adott munkaügyi központ, illetve kiren-
deltség szakembereivel közös kiállítóhelyen. 

Október 15-én Miskolcon a pályaválasztás elősegíté-
se, a szakképzés és a munkaerőpiac közötti összhang 
jelentőségének bemutatására rendezett konferencián 
Török Réka szakmai vezető ismertette a kiemelt projekt 
eredményeit.

A kiemelt projekt szakemberei októberben Fonyódon, 
Ráckevén, Székesfehérváron és Veszprémben; novem-
berben pedig Miskolcon, Tatán, Zalaegerszegen, Szek-
szárdon, Keszthelyen, Nyíregyházán, valamint utolsó 
helyszínként Ózdon vettek részt a helyi pályaválasztási 
kiállításokon szakmai programjukkal. 

Az érdeklődőknek a vidéki helyszíneken is lehető-
ségük volt a pályaorientációs kérdőív kitöltésére, és 
az eredmények közös megbeszélésére. Ezen kívül kü-
lönböző játékos feladatokban (Szakma-roulette, Szak-
ma-kerék és Szakma-totó) is kipróbálhatták magukat a 
vállalkozó szellemű fi atalok, melyekkel bővült pályais-
meretük. A Nemzeti Pályaorientációs Portál funkcióit 
is kipróbálhatták.

A kiemelt projekt szakemberei a PVK-k szerves ré-
szét képező szakmai fórumokon is aktívan részt vettek 

előadásaikkal, melyeken bemutatták a Nemzeti Pálya-
orientációs Portál funkcióit, valamint a kiemelt projekt 
tevékenységeit és eredményeit. 

A vidéki helyszíneken összesen több mint 700 diák 
vett részt pályaorientációs tanácsadáson, és − a helyi 
munkaügyi központok és kirendeltségek szakembe-
reivel közösen − közel 220 kérdőívet töltöttek ki. Segítő 
együttműködésüket ezúton is nagyon köszönjük!

Az őszi pályaválasztási kiállítások sorozata 2013-ban 
véget ért. A pályájukat tervező, döntés előtt álló diáko-
kat jövőre újra számos érdekes szakmai program vár-
ja szerte az országban. A pályaválasztás azonban nem 
csak egy egyszeri döntés eredménye, hanem egy hosz-
szabb folyamat része, ezért az egész iskolaév során fon-
tos, hogy időt szakítsunk az önismeret növelésére és a 
pályaismeret bővítésére. A Nemzeti Pályaorientációs 
Portál által kínált öntájékozódási lehetőségek sokat se-
gíthetnek ebben a folyamatban.
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