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Mező Katalin 
 

Pályaorientáció, pályatanácsadás tehetségeseknek 
 

„Aludtam, és azt álmodtam: az élet öröm.   
Felébredtem, és azt láttam: az élet kötelesség.  

Dolgoztam, és azt láttam: a kötelesség öröm.”  
(Rabindranath Tagore 1940) 

 

Jelen tanulmány témája egy örökzöld téma: a pályaorientáció – azzal a kis 
csavarral, hogy a tehetségeseket próbáljuk tanácsokkal támogatni. Ehhez azon-
ban tisztában kell lenni azzal, hogy ki tekinthető tehetségesnek.   

Számtalan tehetségdefiníció létezik (részletesen: Tóth 2008; Balogh 2011; 
Mező F.–Mező K. 2014), melynek részletes kifejtése teljesen eltérítene a témá-
tól, ezért csak azokra támaszkodunk (nagyon röviden), amelyek a leggyakrab-
ban felszínre kerülnek. Renzulli (1977) a tehetség kibontakozásához három té-
nyező együttes jelenlétét látja kiemelten fontosnak: az átlag feletti képességek, a 
kreativitás és a feladat iránti elkötelezettség. Mönks (1992) szerint mindezek 
mellett elengedhetetlenül fontos a család, az iskola és a kortársak hatása is a 
tehetség kibontakozásában. Czeizel (1997) ezt tovább boncolgatta, és az átlag 
feletti képességeket további két csoportra bontotta. Ezek: az általános értel-
messég adottság és specifikus mentális adottság a korábban említett kreativitás 
és belső motiváció mellett. Czeizel Endre a család, iskola, kortársak triászán túl 
kiemelte a társadalom hatásrendszerét is. További faktorként jelenik meg nála 
az életegészség vagy sorsfaktor, amely befolyásolja a tehetség kibontakozásának 
lehetőségét. Ezeket a megközelítéseket tükrözi a magyar nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC törvény 4§ 14. pontja, mely szerint kiemelten tehetséges 
gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag 
feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással 
rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.  

Ahhoz, hogy kompetens módon tudjunk tanácsokat adni a tehetségek pá-
lyaorientációjának kérdéskörében, a következő témákat kell körbejárni:  

o a tehetségirányítás, pályatanácsadás, pályaorientáció alapjai; 
o az önismeret jelentősége a pályaválasztásban; 
o a pályaismeret jelentősége a pályaválasztásban; 
o a munkaerő-piaci ismeretek jelentősége a pályaválasztásban. 
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Tehetségirányítás, pályatanácsadás, pályaorientáció alapjai 

 
Miért van szükség pályaorientációra a tehetségek esetében? 
Ennek több oka van: egyrészt, nem minden tehetséges tudja gyermekkorá-

ban, hogy mi akar lenni felnőttként! Vannak olyan tehetségesek, akik annak 
ellenére sem rendelkeznek kellő előrelátással a későbbi pályájukat illetően, hogy 
tisztában vannak a képességeikkel. Másrészt, sok gyermek, általános iskolás (sőt 
középiskolás) évei alatt egyáltalán nem foglalkozik a pályaválasztással. Amikor 
döntési helyzetbe kerülnek, akkor tudatosul bennük, hogy nem rendelkeznek 
kellő információval ahhoz, hogy felelősségteljes döntést hozzanak! 

Mi szükséges a jó döntés meghozatalához? 
o Önismeret: saját motivációinak, érdeklődésének, képességeinek (erős-

ségeinek és gyengeségeinek) ismerete. 
o A különböző szakmák, foglalkozások ismerete. 
o Az eljövendő képzés tartalmának ismerete. 
o A hazai és nemzetközi előrehaladás, a munkaerőpiac működésének és 

elvárásának ismerete. 
 

Ehhez járulhat hozzá a pályatanácsadó pedagógus. Egy gyermeknek nem 
feltétlenül szükséges pályaválasztási tanácsadóba mennie ahhoz, hogy hatékony 
segítséget kapjon, az is elegendő, ha egy jól felkészült pedagógus kezébe veszi 
az ügyet. 

A pályaorientációs tanácsadásnak négyféle típusát különböztetjük meg: 
– egyéni konzultáció; 
– csoportos konzultáció; 
– számítógéppel támogatott konzultáció; 
– példaképet, modellt állító programok. 

 

Az egyéni konzultáció során lehetőség van a tanuló mélyebb szintű megisme-
résére. Az egyéni konzultáció lépései (Szilágyi 1993): 
 

o Megismerés: objektív (pl. tanácskérő személyiségjellemzői, családi állapo-
ta, neme, kora, lakáskörülményei, iskolai végzettsége stb.) és szubjektív 
(ahogy a tanácskérő leírja saját állapotát) elemek meghatározása beszél-
getésen keresztül.  
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o Tisztázás: a konzulens feladata, hogy: 1) biztosítsa támogatásáról a hoz-
zá fordulót és vázolja a konzultáció folyamatát; 2) a tanácskérővel 
együtt pontosítsa a központi kérdést. 

 

o Elemzés: ebben a szakaszban a konzulens feladata a tanácskérővel együtt 
gondolkodni, felismerni a probléma megoldásának támogató és gátló 
elemeit. Ehhez a tanácskérőnek meg kell vizsgálnia a szubjektív elemek 
realitását, kapcsolatot keresve a valósággal – ebben az önértékelő kér-
dőívek (pl. érdeklődés, kompetencia stb.) is segítséget tudnak nyújtani.  

 

o Szintetizálás: a konzulens a lehetséges megoldásokat, mint hipotéziseket 
fogalmazza meg. Több hipotézist kell megadni, hogy a tanácskérő va-
lóban tudjon választani. A cél az, hogy a tanácskérő tudjon mérlegelni, 
súlyozni. 

 

o Megállapodás: célja, hogy a tanácskérő olyan döntést hozzon, ami a to-
vábblépést jelöli ki. A tanácskérővel ki kell emeltetni, ki kell mondatni 
azokat a gondolatokat (érveket), amelyek a döntését megalapozzák. 

 

Az egyéni tanácsadás során elsődleges módszer a beszélgetés; de lehet 
használni szakmára/pályára/foglalkozásra orientált teszteket, illetve önértékelé-
si eljárásokat is. A legjellemzőbb pályaorientációs tanácsban használt kérdőívek 
a következők (Szilágyi 2008): 

Az érdeklődés vizsgálatára: MÉK (Munka Érdeklődés Kérdőív); Tájoló – Ér-
deklődés; PÉK (Pálya Érdeklődés Kérdőív); DÉK (Differenciált Érdeklődés 
Kérdőív). 

A képességek vizsgálatára: ÁKVK (Általános Képesség Vizsgáló Kérdőív); 
Tájoló – Képességek; KSK (Képesség Struktúra Kérdőív).  

Az értékek vizsgálatára: Super-féle Munkakérdőív; Érték Kérdőív- Munkavál-
lalás; Érték Kérdőív – Pályaválasztás. 

A preferált munkamód vizsgálatára: Hogyan szeretek dolgozni kérdőív; A 
munkám… – kérdőív. 

Számos kérdőív megtalálható a Nemzeti Pályaorientációs Portálon 
(http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek). 
 

A csoportos konzultáció előnye, hogy nagyobb létszámban vehetnek részt a fia-
talok a találkozókon. Tehetséges fiatalok esetében a csoportképzés alapja lehet 
például az azonos érdeklődés vagy az azonos intellektuális szint. A csoportos 
konzultációnak fontos eleme a beszélgetés: a csoporttagok számára releváns 
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témát a csoportvezető felvezeti, majd a beszélgetést moderálja. A foglalkozás 
célja adott információ átadása. A csoportos konzultáción nem cél, hogy a 
résztvevők egyéni szinten megoldjanak egy adott problémát, de mindenképp 
cél, hogy a témában mélyebb megértésig jussanak. A csoportos foglalkozás so-
rán a tagok (12–15 fő) állandók, meghatározott témákra gyűlnek össze. A fog-
lalkozások tematikáját (forgatókönyvét) a csoportvezető előre elkészíti.  

A számítógéppel támogatott konzultáció (ami lehet egyéni vagy csoportos is) na-
gyon informatív, modern, sokoldalúan alkalmazható pályaorientációs lehetőség. 
Ezeknek a konzultációknak témája lehet: 

o az önismeret: érdeklődés, kompetenciavizsgálatok stb.; 

o a pályaismeret: Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere 
(FEOR), Országos Képzési Jegyzék (OKJ), és további adatbázisokban 
való böngészés, keresés stb.;  

o a munkaerő-piaci ismeretek: kereseti, elhelyezkedési adatbázisokban ke-
resés, böngészés stb. 
 

Tehetségek esetében feltétlenül javasolt a www.tehetseg.hu weboldal meg-
látogatása, ahol a tehetségre vonatkozó számtalan információ mellett a sikeres 
pályaválasztáshoz hozzájáruló információk is vannak (például: tervezz életpá-
lyát; térképezd fel magad stb.). 

A példaképet, modellt állító programok csak alkalmi jellegű programok, amely-
nek célja az érdeklődés felkeltése, az ismeret iránti vágy felébresztése, példakép 
állítása, vagy egy szakma ismereteinek bemutatása. Ilyen lehet például egy elő-
adó vagy egy szaktekintély meghívása, zenész, színész előadása, író-költő talál-
kozó; sőt ide sorolható a szülők meghívása egy-egy szakma bemutatása érdeké-
ben is. 
 

Az önismeret jelentősége a pályaorientációban 

 
Az önismeret különösen fontos a pályaválasztás szempontjából, hiszen az 

önazonosság, az énkép zavara, egy rosszul megítélt önérték mind-mind a hely-
telenül megválasztott pálya és az emiatt kialakuló nehéz sors okozója lehet. A 
személyiség, az identitás, az önismeret kérdéskörét többen kiválóan elemezték 
(bővebben: Mohás 2006; Fodor 2008; Tókos 2009), a következőkben John 
Holland (1973) egy olyan kérdőívével fogunk foglalkozni, amely az érdeklődési 
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irányok meghatározásával segíti az önismeretet (1. táblázat). Holland az Érdek-
lődési irányok kérdőív megalkotása során abból indult ki, hogy az érdeklődés 
fontos szerepet játszik egy-egy foglalkozás kiválasztásánál, a foglalkozás folya-
matos és színvonalas ellátásánál, a munkával való elégedettség elérésénél. A 
munkához kapcsolódó érdeklődés legkönnyebben azokban a munka- és sza-
badidős tevékenységekben található meg, amelyeket kedvvel és szívesen vég-
zünk. A kérdőív 6 érdeklődési területet térképez fel. 
 

1. táblázat. Érdeklődési irányok kérdőív (Holland 1973) 
 

 

 

Olyan munkával szeretnék foglalkozni a jövőben, ahol első-

sorban a következő lenne a feladatom… 
Pont 

1. gépek, tárgyak, folyamatok tervezése  
2. információk gyűjtése, elemzése  
3. ötleteim, gondolataim kifejezése, megjelenítése  
4. társadalmi, közösségi ügyek képviselete  
5. szervezni, irányítani vagy meggyőzni másokat  
6. szabályszerű, gördülékeny ügyintézés  
Szeretném, ha munkám eredménye a következő lenne… Pont 
7. kézzel fogható eredmény (pl. tárgy, termék, szolgáltatás) létre-
hozása 

 

8. egy (elméleti) probléma megoldása  
9. egy (művészeti) alkotás létrehozása  
10. mások igényeinek kielégítése (pl. segítség, tanítás, szolgáltatá-
sok) 

 

11. termék értékesítése vagy egy sikeres szervezet létrehozása  
12. rend és átláthatóság  
Szeretném, ha a munkám kapcsán a következő dolgokért 

vállalhatnék felelősséget… 
Pont 

13. magas szintű technikai és mechanikai tudást igénylő eszkö-
zök, gépek szakszerű használata 

 

14. tények és összefüggések alapos feltárása  
15. önálló, személyes, hiteles alkotás létrehozása  
16. közös célok és mások jóléte (egészsége, tudása, kényelme)  
17. ügyfeleink elégedettségének biztosítása  
18. saját feladatok pontos, határidőre történő elvégzése  
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Szeretném, ha a munkám közben arra figyelhetnék, hogy… Pont 
19. megtervezzem egy technikai probléma megoldását  
20. megértsem és magyarázatot találjak egy jelenség működés-
módjára 

 

21. teljesen átadjam magam az alkotás folyamatának  
22. kit-hogyan érint személyesen az adott feladat  
23. kezdeményezzek, kézben tartsam az irányítást  
24. a dolgok, a szabályoknak, az utasításoknak megfelelően tör-
ténjenek 

 

 
Pontozás: 1 = egyáltalán nem jellemző; 2 = kismértékben jellemző; 3 = közepes 
mértékben jellemző; 4 = jelentős mértékben jellemző; 5 = teljes mértékben 
jellemző. 
 

John Holland alapfeltevése szerint a markáns és jól kirajzolódó érdeklődési 
és motivációs jellemzőkkel bíró, kongruens, azaz jellemzőihez legközelebb álló 
környezet választásával leírható személyek eredményesen tevékenykedhetnek 
választott környezetükben. Azaz, jelentősebb előrehaladást mutatnak tanulmá-
nyaikban, magasabb szintű elégedettségről számolnak be pályaválasztásukkal, 
foglalkozásukkal kapcsolatban. Elméletében Holland hat érdeklődési területet 
határoz meg (a RIASEC mozaikszó a típusok angol elnevezéseinek a kezdőbe-
tűiből adódik): 1) Realistic – Tárgyias; 2) Investigative – Elemző; 3) Artistic – 
Alkotó; 4) Social – Közösségi; 5) Enterprising – Szervező; 6) Conventional – 
Megvalósító. 

Az „Érdeklődési irányok” kérdőív pontozási rendszere nagyon egyszerű. A 
tanuló adjon olyan pontértéket, amely a kérdőív alatt található pontozási útmu-
tatóban rá leginkább jellemző (1 = egyáltalán nem jellemző; 2 = kismértékben 
jellemző; 3 = közepes mértékben jellemző; 4 = jelentős mértékben jellemző; 5 
= teljes mértékben jellemző). Ezt követően a kérdőívben a kérdésekhez tartozó 
válaszoknak a pontszámát írja be az „Érdeklődési irányok kérdőív értékelő táb-
lázatába” (2. táblázat). Ha készen van, akkor az adott oszlopban található pont-
számokat adja össze, és így megkapja mind a hatféle érdeklődési területéhez 
tartozó összesített pontszámát. A legmagasabb pontértékű lesz az elsődleges ér-
deklődési területe. Ha több azonos érték bontakozik ki, akkor valamennyit figye-
lembe kell venni a tanácsadás során. 
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2. táblázat. Érdeklődési irányok kérdőív értékelő táblázata (Holland 1973) 
 
TÁRGYIAS ELEMZŐ ALKOTÓ KÖZÖSSÉGI SZERVEZŐ MEGVA-

LÓSÍTÓ 

kérdés pont kérdés pont kérdés pont kérdés pont kérdés pont kérdés pont 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

7.  8.  9.  10.  11.  12.  

13.  14.  15.  16.  17.  18.  

19.  20.  21.  22.  23.  24.  

Össz.:  Össz.:  Össz.:  Össz.:  Össz.  Össz.  

Az eredmények kiértékelése, az érdeklődés alapján meghatározható főbb 
személyiségvonások, az ehhez igazodó ajánlható pályakörök: 
 

1) Realistic – Tárgyias 
o Az ilyen érdeklődésű emberek számára fontos, hogy munkájuknak be-

látható időn belül kézzelfogható, látható eredménye legyen.  
o Szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával, kivitelezésé-

vel. 
o  Az őket érdeklő tevékenységek során szükség lehet testi ügyességre, 

erőkifejtésre  
o A gyakorlati megoldások emberei.  
o Szívesen dolgoznak szerszámokkal vagy gépekkel.  
o Szeretnek különböző tárgyakat javítani vagy előállítani, meghatározott 

módszerek alapján.  
o Fontos számukra, hogy megértsék bizonyos tárgyak és eszközök mű-

ködését.  
Kapcsolódó pályakörök: természet, környezet (agrárium is), közlekedés, 

szállítás, ipar (kisipar és nagyipar, feldolgozóipar). 
 
2) Investigative – Elemző 

o Az ilyen érdeklődésű embereket foglalkoztatják a világ dolgai közötti 
összefüggések, kapcsolatok feltárása és kutatása.  

o Szeretnek információkat gyűjteni, kutatni.  
o Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő 

és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, elméleti 
megoldások kidolgozására.  
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o Szeretnek elvont fogalmakkal dolgozni, közel áll hozzájuk a tudomá-
nyos, tervezői tevékenység, elemzés, és logikai feladatok megoldása. 

o A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni, és a problé-
mák megoldásához elméleti vagy kísérleti úton eljutni.  

Kapcsolódó pályakörök: műszaki pályák (fejlesztés, alkalmazás, híradás-
technika), tudományok (társadalomtudományok, élettudományok, természettu-
dományok, politológia). 
 
3) Artistic – Alkotó 

o Az ilyen érdeklődésű emberek olyan tevékenységeket tartanak vonzó-
nak, ahol korábban megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik 
segítségével új, esetleg mások által még nem ismert megoldásokat talál-
hatnak ki különféle helyzetek, kérdések, problémák megoldására. 

o Fontosnak érezhetik azt is, hogy saját személyiségüket megmutathassák 
valamilyen alkotótevékenység keretében. Lényeges számukra, hogy 
önállóan dolgozzanak, és új élményekkel, változatos feladatokkal talál-
kozzanak.  

o Munkájuk során szeretik a képzeletüket és az érzéseiket használni az al-
kotótevékenységhez.  

Kapcsolódó pályakörök: művészet, kézművesség, szórakozás, sport (szabad-
idő).   
 
4) Social – Közösségi 

o Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára 
hasznos, fontos, segítő- vagy szolgáltatótevékenységet végezhessenek. 

o Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal, akár üzleti ügyben, akár segítő-
ként. 

o Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükség-
leteinek felismerésében, problémáik megoldásában.  

o Olyan feladatokban érzik jól magukat, ahol társaságban, csapatban, 
munkacsoportban dolgozhatnak.  

o Kedvelik az olyan munkákat, ahol személyes kontaktusra van szükség.  

Kapcsolódó pályakörök: oktatás, társadalom, kommunikáció, humán szolgálta-
tás, életmód.  
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5) Enterprising – Szervező  
o Az ilyen érdeklődésű emberek olyan helyzetekben érzik jól magukat, 

ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, 
irányító, szervező szerepet.  

o Keresik azokat a helyzeteket, ahol változatos, folyamatosan új kihívá-
sokkal szembesülhetnek.  

o Gyorsan átlátják a különféle helyzetek követelményeit, és hajlandóak a 
megoldás érdekében cselekedni, másokat mozgósítani, lelkesíteni, a fel-
adatok megoldását megszervezni.  

o Elsősorban a feladatok nagyobb összefüggéseinek kézben tartása jelenti 
a legfontosabb örömforrást számukra a munka során.  

o Inkább nagy vonalakban szeretik átgondolni a helyzetek megoldását, a 
részleteket szívesen hagyják másra.  

o Szeretik megszervezni saját maguk és mások tevékenységét, függetlenek 
és önállóak.  

Kapcsolódó pályakörök: kereskedelem, marketing, idegenforgalom, ven-
déglátás.  
 

6) Conventional – Megvalósító  
o Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy jól meghatáro-

zott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat. 
o Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és meg-

nyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelőssé-
gük.  

o A pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, 
fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett 
munkát és a logikus megoldásokat.  

o A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat.  
o Váratlan meglepetésektől mentes, biztos, kiszámítható feladatokat ke-

resnek. 
o Szívesen dolgoznak megadott utasítások szerint, elfogadják mások irá-

nyítását és felügyeletét.  
o Szeretik befejezni az elkezdett munkát, zavarja őket, ha a munkavégzés 

folyamatát meg kell szakítani.  
o Többnyire megszokott megoldásokat alkalmaznak, jobban kedvelik 

azokat a feladatokat, amelyek előre láthatók és kiszámíthatók. 
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Kapcsolódó pályakörök: gazdaság, pénzügy, üzlet/ügyvitel, adminisztráció, 
jog, védelem.  
 

Pályaismeret jelentősége a pályaorientációban  
 
Annak érdekében, hogy pályaorientációs tanácsadóként hitelesen tudjunk a 

pályákról beszélni, alapos pályaismeretre van szükség, valamint az ismeretek 
tudatos kommunikálására. A pályaismeret az egyes pályák leglényegesebb köve-
telményeinek ismeretét jelenti annak érdekében, hogy a fiatal képességei és a 
választott pálya megfeleltethetők legyenek egymásnak. Ezen ismeretek meg-
szerzése egy igen széles körű, sokirányú tevékenység. Ahhoz, hogy az egyén 
önismereti tapasztalatait összhangba hozza a külső környezeti tényezőkkel, a 
szóba jöhető pályák reális ismeretére van szüksége. Míg a pályaorientáció elsőd-
legesen azt célozza meg, hogy a tanulókat a pályaválasztási döntés meghozata-
lában segítse, addig a pályaismereti foglalkozások célja, hogy a tanuló képessé 
váljon a foglalkozásokról és az azokhoz kapcsolódó képzési lehetőségek felől 
aktív, önálló tájékozódásra és a megszerzett információk elemzésére. A hang-
súly nem a kész ismeretek átadásán van, hanem a résztvevők meglévő ismerete-
inek mobilizálásán, képességeinek fejlesztésén és szemléletének formálásán. 

Természetesen a pályaismeret nem jelentheti azt, hogy a pedagógus poli-
hisztorként minden pálya, szakma pontos leírásával és meghatározásával ren-
delkezik. Sokkal inkább jelenti azt, hogy tudja, az adott pályával kapcsolatban 
honnan szerezhetők információk, és ezeket az információkat a tanuló rendel-
kezésére bocsátja. Tehetségek esetében különösen fontos figyelembe venni 
azokat a képességterületeket, amelyben a legkiemelkedőbb eredményeket nyújt-
ják, hogy a félreiskolázás esélye csökkenjen. Álljon itt intő példaként: 
Medgyessy Ferenc (1881–1958) – a 20. századi magyar szobrászat egyik legki-
emelkedőbb alkotója – már gyermekkorában tehetséges festő volt, és a képző-
művészeti érdeklődése felnőttkorában alkotómunkában teljesedett ki. Apja 
mégis orvosi pályára szánta. Mindebből sajátos történet kerekedett: 
 

Medgyessy Ferenc orvostanhallgatóként a legtöbb időt a boncteremben töltötte. 
Professzora azt hitte, hogy a tudománynak ez az ága érdekli az ifjút, s meghív-
ta gyakornoknak. Pedig az orvosjelölt azért látogatta a halottakat, hogy leraj-
zolja őket; később így nyilatkozott erről: „Első aktmodelljeim a hullák voltak. 
Jó nyugodt modellek voltak”. (Mező F. – Mező K. 2011) 
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Bár Medgyessynek biztosan nem vált kárára az orvosi egyetem elvégzése, 

de már az egyetem elvégzése után (felnőtt gondolkodással és önállósággal) 
azonnal festészeti és szobrászati tanulmányokba kezdett.  

A pályaismereti tanácsadás során lehetőséget kell adni arra, hogy a gyermek 
minél alaposabban tájékozódjon, mert gyermekként a döntéshez szükséges is-
meretei meglehetősen szűkösek. Egy-egy pálya/szakma részletes leírásáról 
időnként képzési, továbbtanulási lehetőségekhez kapcsolódó ismeretekről ma 
már könnyen tájékozódhatunk az internet segítségével (ehhez kapcsolódó ma-
gyar nyelvű honlapok például: www.felvi.hu, www.tehetseg.hu; www.job-
center.hu; www.milegyek.hu).  
 
 Munkaerő-piaci ismeretek jelentősége a pályaorientációban 

 
Érdekes, új fogalom jelent meg a kompetenciák terén: öntájékozódás és 

önmenedzselés néven (Borbély–Pecze 2012). Mindkét fogalom egyéni képes-
ségre utal, olyan cselekvésekre, amit önállóan is képes elvégezni. Az öntájékozó-
dás azt jelenti, hogy az egyén önállóan jár utána az információknak, releváns 
információforrásokat alkalmazva. 
Az öntájékozódás forrásai lehetnek: 

1. internet, legyen szó munkaerő-piaci trendekről, adatbázisokról, állás-
hirdetésekről (pl. az állásportálokon) stb.; 

2. nyomtatott sajtóban (napilapokban, gazdasági lapokban, szaklapokban) 
megjelenő álláshirdetések; 

3. iskolások számára további lehetőség a diákszervezeteknél, egyetemi ál-
láskereső szervezeteknél információt szerezni egy-egy területről, állás-
ról, vagy éppen általános munkaerő-piaci helyzetről országosan, regio-
nálisan vagy helyi viszonylatban; 

4. középiskolai börzék; 
5. tehetségmentorok. 

 

Az öntájékozódási kompetencia kialakulása érdekében a pedagógusra jelen-
tős szerep hárul. A pedagógus feladata, hogy megtanítsa a diákot: 

o az álláslehetőségekről tájékozódni, a különböző forrásokról való infor-
málással;  
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o jó önéletrajzot és motivációs levelet írni, adott esetben portfóliót készí-
teni;  

o a felvételi beszélgetéseken történő jó kommunikációra, a korábban nem 
tudatos elemek tudatosításával; 

o az önképzés lehetőségeiről tájékozódni. 
 

Ehhez a kompetenciához szorosan kapcsolódó képesség/kompetencia az 
önmenedzselés. Az önmenedzselés a menedzselés (irányítás) és az ön (magam) 
szavakból áll. Az önmenedzselés azt jelenti, hogy az egyén képes: 1) saját magát 
tudatosan irányítani, céljait meghatározni; 2) életét és szakmai tevékenységét 
célorientáltan, rendszerezetten és ésszerűen megtervezni; 3) bevált módszerek-
kel és eszközökkel problémákat megoldani; 4) az energiáját, a rendelkezésre 
álló időt, az eszközöket hatékonyan és eredményesen beosztani és használni. A 
menedzselés (irányítás) tartalmazza a motivációt, a tervezést, a célállítást, az 
erőforrások felkutatását, a megvalósítást, az ellenőrzést, a szabályozást stb. a 
feladatnak megfelelően. Az „ön” szót két jelentésben használjuk: én, mint au-
tonóm szereplő és irányító (nem a külvilágból valaki), illetve mint az irányítás 
célpontja. Az önmenedzselés fókuszpontjai: a stratégiák a hatékony és sikeres 
tervezéshez és önszabályozáshoz; az autonómia növelése; integrált 
önaktualizáció. 

Ezek a fogalmak bár még újszerűnek hatnak a pedagógiai tevékenység so-
rán, mégis szükségesnek látszik beépíteni a nevelés folyamatába, hogy a tanulók 
képessé váljanak az önmagukhoz mért legsikeresebb életpálya, életút bejárására.  
 

Összefoglalás helyett: jól látható, hogy a pályaorientáció, pályatanácsadás nem 
egy egyszerű és egyszeri, egy osztályfőnöki órás tevékenység, hanem rendsze-
res, a gyermek alapos megismerésére támaszkodó folyamat. A pedagógus bát-
ran felveheti a pályaorientációs tanácsadó szerepkörét, hiszen ki más ismerné 
jobban a saját tanítványát, mint az a személy, aki éveken keresztül gondosan 
figyelte és egyengette tanítványai előmenetelét. Mindannyian azt szeretnénk, 
hogy egy tehetséges gyermek se kallódjon el, ezért segíteni kell a megfelelő 
életpálya megtervezését! 
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