
14 Életpálya-tanácsadás 

Jó gyakorlatok
Jó gyakorlatok

Deák Klaudia:
Pályaorientáció – út a jövőbe
Egy középiskolai pályaorientációs program bemutatása

A válság derekán, a növekvő munkanélküliség ide-
jén és a munkaerőpiac folyamatos átalakulásakor nem 
lehet aktuálisabb kérdés, mint az, hogy a felnövekvő 
nemzedék képes lesz-e az egész életen át tartó tanulás 
irányainak megtalálására, a gyors reagálásra és a mo-
bilitásra. Az oktatási rendszer folyamatos megújulása 
közepette a középfokú képzés felnőtt életre történő fel-
készítő szerepének jelentősége megnőtt, s ma egy iskola 
nem adhat elégséges ismeretet a munkaerőpiacra tör-
ténő belépés támogatása nélkül. Az általános ismeretek 
megtanulása és a kitűnő bizonyítvány mellett lényeges 
szerepet kapnak azok a képességek, amelyek hozzájá-
rulnak a diákok majdani sikerességéhez: tájékozódás, 
döntéshozás, tanulás, együttműködés.

A fi ataloknak elsősorban az önismeretről, szakis-
meretről, továbbtanulásról és a munkaerőpiacról szóló 

Napjainkban a továbbtanulás előtt álló fi atalok sok-sok információval találják szembe magukat akár a 
szakmákról, azok elsajátítási módszeréről, vagy a velük végezhető munkákról szeretnének többet meg-
tudni. Így egyre inkább nem az információ megszerzése, hanem a hasznos ismeretek kiválasztása és ér-
telmezése jelent legtöbbször nehézséget mind a diákok, mind szüleik számára. A középiskolában végzett 
pályaorientáció kapcsán legfontosabb feladat az ismeretek szintézise, és az, hogy a diákok felismerjék 
felelősségüket a jövőjükkel kapcsolatban. Ennek érdekében indult el „A te időd, a te életed, a te döntésed, 
közös érdekünk: a pályaorientáció” című program, amely a 15-16 éves tanulókkal megtartott foglalkozá-
sok tapasztalatain alapul.

információk szintetizálásához és letisztulásához van 
szükségük segítségre. Erre a négy pillérre építettük az 
Egyensúlyban Élni Egyesület szakmai programját. 

Az ismertetett program szakembereinek célja első-
sorban nem a konkrét választás és a döntés segítése 
volt, hanem annak megalapozása. Választani csak ak-
kor képes a tanuló – kivéve azon eseteket, amikor má-
sok döntését sajátjának „elfogadva” (akár egy életen 
át) sodródik tovább a középiskolából – amikor ő maga 
áll készen a döntésre, amihez szükséges egy bizonyos 
fokú érettség. Amennyiben elég érett elhatározást hoz 
a fi atal, úgy nagy eséllyel elégedett lesz választásával, 
motiválttá válik a további tanulmányokra, sőt már a to-
vábbtanuláshoz szükséges ismeretek elsajátítása során 
is jobb eredményeket ér el. 

Szilágyi Klára és Völgyesy Pál úgy látják, hogy a mun-
kával és az élettel való elégedettség attól függ, az egyén 
milyen mértékben talál lehetőséget képességeinek, ér-
deklődési körének, személyiségjellemzőinek és érté-
keinek hasznosítására. A gimnázium pályaorientációs 
foglalkozásokkal játszik ebben szerepet – akár külső 
szakemberek bevonásával –, amelyek hozzásegíthetik 
a tanulót, hogy megfelelő önismerettel, szakismerettel 
és a szakmák elsajátításához szükséges továbbtanulási 
lehetőségekről megfelelő tudással rendelkezzen, vala-
mint átfogó képe legyen a munkaerőpiacról, még mie-
lőtt sor kerülne a pályaválasztásra. 

A pályaválasztás négy kulcsszava tehát: pályaérett-
ség, felnőttség (tud gondolkodni, gondoskodni a jövőről; 
mások támogatása nélkül is önálló, értelmes és hasznos forrás: a szerző saját felvétele
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életet képes élni; másokért is tud és akar felelősséget 
vállalni), lehetőség és pályaorientáció.

A „Te időd” – pályaorientációs programot 2012-ben 
kutatási céllal, egy pécsi középiskola közreműködésé-
vel valósítottuk meg. (Mindezt megelőzően már debü-
tált a projekt egy pécsi szakiskolában, erről bővebben a 
Szak- és Felnőttképzés folyóirat II. évfolyam, 2013. 5-6. 
számában olvashatnak.)

A fentiek alapján a program célja nem a választásig 
történő eljuttatás volt, hanem az információk értelme-
zése, iránykeresés. Annak előkészítése, hogy a 15-16 
éves diákok a fakultációválasztástól a pályaválasztásig 
olyan irányba orientálódjanak, ahol rátalálhatnak cél-
jaikra. Annak érdekében, hogy egyensúlyba kerüljenek 
a készségek, vágyak és a lehetőségek, fontosnak tartot-
tuk, hogy ne egy szakmát akarjunk kimondatni a cso-
porttagokkal, hanem a célok keresésében segítsük őket. 
Ne tanácsokat adjunk, hanem növeljük az önmagukba 
vetett hitet. Válaszok helyett a legfontosabb jól kérdez-
ni és megvárni, míg ők adják meg a feleletet. Komoly 
munka az értékeik, képességeik felfedezése, a kérdé-
seik és a fejlesztésre szoruló területek megfogalmazá-
sa. A reális jövőkép megrajzolásához pedig ismeretek-
kel kell rendelkezniük nem csak önmagukról, hanem a 
folyton fejlődő, változó szakmákról is.

Célcsoportunkba nemcsak azok a diákok tartoztak, 
akik nem rendelkeznek kellő mennyiségű és minőségű 
ismerettel, hanem nagy fi gyelmet fordítottunk azokra a 
diákokra is, akik nem érezték sajátjuknak döntésüket, 
illetve több hasonlóan vonzó, de teljesen más irányba 
vezető út között akadtak el. 

A „Te időd” pályaorientációs projektet az Egyensúly-
ban Élni Egyesület ingyenesen nyújtotta a programot 
befogadó iskolák számára, olyan átfogó felkészítést, tu-
dáskészletet biztosítva, amely a pályaút alakításának 
hosszú távon alkalmazható képességeit építi ki bennük, 
és nem csak az egyszeri döntés előkészítésében jelent 
segítséget. A 10. évfolyamosok számára felkínált nyolc-
szor másfél órás csoportfoglalkozás keretében megis-
merhették a fi atalok az önismeretet, a szakmákat és az 
azokkal betölthető munkaköröket (hangsúlyt helyezve 
a hiányszakmákra, a mobilitás, a tehetséggondozás és 

az egyéni értékek kamatoztatásának témakörére), a to-
vábbtanulást, valamint az egész életen át tartó tanulást 
és a munkaerőpiac jellemzőit. 

A program részletes felépítése

Első pillér

Az önismeret pillére jelenti a pályaorientációs fog-
lalkozás alapját. Erikson identitás elméletének a 16-17 
évesekre vonatkozó szakaszának mottója: az vagyok, 
aki tudja, hogy ki vagyok. A velünk dolgozó fi atalok 
nyitottak voltak a témakörre, és mindennél jobban tö-
rekedtek arra, hogy meg tudják fogalmazni, valójában 
kik is ők. Cél volt természetesen az is, hogy a diákok 
megtanulják a csoportfoglalkozás kereteit, az ehhez 
kapcsolódó alapfogalmakat, és csoporttá váljanak. Az 
önismeret pillér az öntapasztalást segíti elő olyan fel-
adatokon keresztül, amelyek az énkép, az ön- és em-
berismeret erősítését szolgálják. Ez nem csak a pálya-
választásban, a pályaérettség előmozdításában nyújt 
segítséget, hanem alapot adhat a pályán megtapasz-
talt nehézségek, kudarcok könnyebb feldolgozásához, 
az egész életen át tartó tanulás irányainak megtalálá-
sához és az életben előforduló bárminemű döntésho-
zatalhoz. E témakörnek központi feladata a reális én-
kép kialakításának támogatása, különösen azoknak a 
tulajdonságoknak és képességeknek a feltérképezése, 

forrás: a szerző saját felvétele
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amelyek a későbbi foglalkozás sikeres ellátásához 
szükségesek. Az olyan pályák esetén pedig, ahol az 
egyén a saját személyiségét fokozottan használja majd 
munkaeszközként, ott a helyes önismeret a megfelelő 
munkavégzés feltétele. 

Második pillér

A második pillér foglalkozásainak célja kettős volt. 
Egyrészt, a diákok váljanak nyitottá minél több szakte-
rület megismerésére, másrészt, váljanak képessé saját 
készségeik, képességeik beazonosítására barátaik és 
családjuk róluk alkotott képének megismerése révén. 
Mindez elősegíti, hogy a személyiségükhöz a lehető leg-
közelebb álló szakterület, szakma, foglalkozás felé ve-
gyék az irányt. Az első két pillér összekapcsolásával le-
hetővé válik az egyes szakterületek és a saját magukról 
kialakított kép összehangolása.
Ebben a blokkban az alábbi témák kaptak helyet:
• a különböző szakterületekhez kapcsolódó szektorok 

megismerése (közigazgatás, vállalkozói szféra, köz-
szféra);

• a különböző szakterületek szakmái, foglalkozásai;
• a foglalkozás és a munkahely (az adott foglalkozást 

milyen munkahelyeken lehet végezni);
• az egyes szakmákról kialakult társadalmi kép okai, 

a különböző szakmák megítélése a társadalmunkban.

Harmadik pillér

A továbbtanulás témaköre a szakismeret és az egész 
életen át tartó tanulás témaköréhez csatolva került be-
mutatásra. Olyan kérdések hangzottak el, hogy mi mo-
tivál minket egy szakma kiválasztásában, mikor és hol 
tanulhatunk? A szakasz zárásaként a kisgyermekkor-
tól egészen a távoli jövőig felrajzoltuk, hogy a diákok az 
egyes életszakaszokban milyen foglalkozásokkal tudtak 
azonosulni, illetve jelenleg mik a terveik. Ezután közö-
sen megbeszéltük, hogyan érhetik el a kitűzött célokat. A 
blokk kiemelt feladata volt a szintetizálás, így sor került 
a megfogalmazott értékek, vágyak, képességek és a cé-
lul kitűzött, illetve lehetséges szakmaként megnevezett 
irányok összehangolására. Sok diák itt fogalmazta meg 
először, hogy miért kívánja, illetve nem kívánja folytat-
ni a családi tradíciót, hogy melyik fakultáció választá-
sát látja kívánatosnak, illetve, hogy mely területeken 

szükséges fejlődnie ahhoz, hogy elérje a kitűzött célokat. 
Kérésükre néhány önismereti, illetve a pályaválasztás-
sal kapcsolatos önértékelő eljárást is használtunk. A 
téma feldolgozása egyben a negyedik pillér előkészítését 
is jelentette a házi feladatok révén, ugyanis különböző 
segédanyagok és minták segítségével mindenkinek el 
kellett készítenie az önéletrajzát és a motivációs levelét 
az általa legkedvesebbnek ítélt szakmában.

Negyedik pillér

Az utolsó, egyben legrövidebb pillér nagyon sok kéz-
zel fogható ismeretet adott át. A téma igazából minden 
egyes pillérben megjelenik valamilyen módon, hisz 
nem lehet szakmákról, továbbtanulásról beszélni a le-
hetséges kimeneti pontok nélkül. A munkaerőpiac fo-
galmának megismerése után elsősorban a helyi mun-
kaadókra helyeztük a hangsúlyt. Játékos formában 
gyűjtöttük össze a legnagyobb cégeket, munkáltatókat, 
a legjobban fi zető munkahelyeket, szót ejtettünk a bé-
rezésről, az állásinterjúról, a pozíciókról és a feketegaz-
daságról. A program zárásakor tájékoztató anyagokat 
adtunk a diákoknak a különböző segítő szervezetekről 
és néhány hasznos szakirodalomról. A témakör máso-
dik felét a lezárásnak szenteltük, ahol előkerültek az 
addig elkészült és általuk összegyűjtött munkák, képek 
és a foglalkozások elején megfogalmazott várakozások, 
félelmek és tervek az egyéni munkával kapcsolatban. 
Mindenkinek lehetősége volt megfogalmazni, hogy mi 
az, amit hazavisz a csoportból. 

forrás: a szerző saját felvétele
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Összefoglalás

A 2012-ben kutatási céllal megvalósuló „Te időd” – 
pályaorientációs programot összességében sikeresnek 
mondhatjuk. A diákok visszajelzése és a megfi gyelések 
alapján a következőket állapítottuk meg: 
• Legfontosabbnak az önismeret témakörét érzik a di-

ákok, így abban voltak a legmotiváltabbak. 
• A szakmák ismereténél elsősorban a környezetükben 

fellelhető foglalkozásokról van elképzelésük, de ezek 
esetében is kevés információval rendelkeznek a mun-
kakörülményekről, a munkaerőpiacról. 

• Nincs elegendő ismeretük arról, hogy milyen sze-
mélyiségjegyekkel kell rendelkeznie egy munkavál-
lalónak.

• Jövőtervezésük a továbbtanulási irány kiválasztásá-
nál többnyire véget ér, a megcélzandó munkahelyen, 
betöltendő munkakörön nem gondolkoznak, sokszor 
arról sincs információjuk, hogy mennyire lehet elhe-
lyezkedni az általuk vonzónak ítélt szakmával.

• Sokan olyan szakmában szeretnének elhelyezkedni, 
amelyhez ők maguk sem tartják elegendőnek jelen-
legi teljesítményüket, képességeiket, ennek ellenére 
maguktól nem keresnek más alternatívát. 

• A sikertelen felvételi esetén legtöbben a külföldi 
munkavállaláson gondolkoznak.

Career guidance − path to future
One sample of a secondary school’s career guidance programme
Students today are facing an enormous amount of information related to professions and jobs. Selection and 
interpretation of useful information may raise even more diffi  culties to students and their parents than acqui-
sition. The main emphasis is laid upon the synthesis of knowledge in carrier-guidance trainings of secondary 
schools. The key element is to support the recognition of responsibility for future. Our program’s name speaks 
for itself: “Your time, your life, your decision, our common interest: Career Guidance”.
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A szerző

• Mindannyian kiemelten fontosnak tartják a nyelvtu-
dást és az informatikai ismereteket. 

A diákokkal végzett munka során azt tapasztaltuk, 
hogy sok diák igényelne segítséget a jövőtervezése kap-
csán. Azok, akik nem jelentkeznek hasonló foglalko-
zásokra, az esetek többségében döntésüket nem azzal 
indokolják, hogy határozott elképzelésük van, hanem 
hogy nincs idejük erre, illetve nem ismerik fel a téma 
fontosságát. A program tanulsága alapján az iskolák-
nak nagy lehetőségük és fontos szerepük van abban, 
hogy pályaorientációs segítséget nyújtsanak a fi atalok 
számára ebben az érzékeny életkorban.


