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Az őszi Pályaválasztási Kiállí-
tások pályaorientációs szolgálta-
tásaiból a TÁMOP 2.2.2-12/1 ki-
emelt projekt munkatársai idén is 
aktívan kivették a részüket. 

A TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt 
projekt szakmai programjával – a 
tavalyi évhez hasonlóan – idén is 
hozzájárult a rendezvények szín-
vonalas megvalósításához és si-
keréhez. A szakemberek azzal 
biztosítottak pályatanácsadást, 
hogy a fiatalok kitölthették az on-
line Érdeklődési Irányok Kérdőívet 
önismeretük bővítésére, és az 
eredmények segítségével meg-
ismerhették a számukra ajánlott 
konkrét foglalkozási területek és 
foglalkozások listáját. 

A rendezvények látogatói ja-
varészt pályaválasztás előtt álló 
7. osztályos tanulók voltak, akik 
a helyszínen különféle szakem-
berektől kaphattak segítséget és 
információt pálya- és iskolaválasz-
tásukhoz. A kiállítóként részt vevő iskolák figyelemfel-
keltően és érdekesen mutatták be az intézményükben 
elsajátítható különböző szakmákat. Az érdeklődők 
sok esetben aktívan is bekapcsolódhattak a stando-
kon folyó „műhelymunkákba”.  

A Pályaválasztási Kiállítások a diákok mellett 
a kísérő tanárok és a szülők számára is hasz-
nos tájékozódási lehetőségeket kínáltak. A szak-
mai fórumokon a pedagógusok megismerhették 
a TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projektet, a második 
akciótervi időszak megkezdése óta elért eredmé-
nyeket. Debrecenben (november 6.) a „Szakmahaj-
sza” program keretében Török Réka szakmai ve-
zető, illetve Dunaújvárosban (november 18.) Garay 
Magdolna pályaorientációs szakreferens mutatta 
be a Nemzeti Pályaorientációs Portál legújabb fej-
lesztéseit, külön kiemelve az általános iskolások 

számára fejlesztett érdeklődés és kompetencia kér-
dőíveket. 

A kiállítások sorozatát 2014. augusztus 23-án a ta-
tabányai Karrier és Információs Börze nyitotta meg, 
amelyet a Budapest Főváros Kormányhivatala Mun-
kaügyi Központ által szervezett „SzakMÁzz!” 2014 
pályaválasztási kiállítás követett. (Ez utóbbi esemé-
nyről bővebben is olvashatnak jelen lapszámunk egy 
külön cikkében.)

 Október 16. és 17. között 75 kiállító és több ezer 
látogató részvételével szervezett kétnapos pályavá-
lasztási kiállítást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központja. A nyíregyházi 
Bujtosi Szabadidő Csarnokban, a Munkaügyi Köz-
pont standján, a TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt is 
képviseltette magát szakmai programjával, valamint 
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a szakmai fórumon a pedagógusok tájékoztatásáról 
is gondoskodott. 

A kiemelt projekt munkatársai a pedagógusok szá-
mára is biztosítottak szakmai programokat: novem-
ber folyamán Dr. Lukács Fruzsina eszközfejlesztési 
munkacsoport-vezető, valamint Garay 
Magdolna pályaorientációs szakrefe-
rens három helyszínen (Zalaegerszeg, 
Keszthely és Nagykanizsa) tartottak 
workshopokat a pályaorientációs mun-
kában aktívan részt vevő általános is-
kolai tanárok számára.  

A Pályaválasztási Kiállításokon vég-
zett szakmai munka megsegítésére 
jelent meg a „Tartsd velünk az irányt!” 
című módszertani kiadvány. A pálya-
orientációs munkafüzet elsősorban 
a pályaválasztás előtt álló általános 
iskolás diákokat és az őket támogató 

pedagógusokat, szülőket segíti abban, hogy a tanulók 
sikeresen ki tudják választani a számukra legmegfe-
lelőbb foglalkozást. A kiadvány letölthető a Nemzeti 
Pályaorientációs Portálról az alábbi közvetlen linken:
http://www.eletpalya.munka.hu/hirek/hirek-kiadvany-2014-10

A Pályaválasztási Kiállítások ta-
pasztalatokkal és élményekkel 
teli sorozata az idén véget ért. 
A pályaorientáció fontossága azon-
ban nem csak az ősz folyamán ér-
demel kiemelt fi gyelmet, hiszen a 
pályaválasztás apró döntések so-
rozatából áll, nem egyszeri alkalom 
csupán. A Nemzeti Pályaorientá-
ciós Portál életpálya-tanácsadási 
szolgáltatásaival egész évben tá-
mogatja a diákokat megfelelő dön-
téseik meghozatalában.
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