
A Centrum szerepvállalása és eredményei a hazai pályaorientációban 

 

Áttekintés, elsősorban szülőknek és pedagógusoknak 

 

Annak érdekében, hogy a pályaorientáció, mint támogató pedagógiai szolgáltatás egyaránt 

segíthessen a tanulóknak és a családoknak, valamint a foglalkoztatási érdekekre is tekintettel lehessen, 

sok szervezet és egyén igyekezett tenni. Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy a 20. század elején 

a nőmozgalmak is élen jártak ebben. A társadalmi, gazdasági és politikai körülmények azonban nem 

mindig kedveztek annak, hogy mindenki megkapja a szakszerű segítséget ahhoz, hogy személyiségének 

és egyúttal az ország érdekének egyaránt legjobban megfelelő pályára juthasson. Már pedig minden 

ember csak a személyiségének megfelelő pályán tud olyan hatékony lenni, amit a társadalom elvár 

tőle. 

A jelenlegi jogalkotás viszont, miközben megőrzi a régebbi eredményeket, új helyzetet 

teremtett. Ebben a helyzetben a Székesfehérvári Szakképzési Centrum a város támogatásával egyedül 

álló pályaorientációs rendszert dolgozott ki és vezetett be. Ezt számos szakmai vélemény igazolja, sőt 

szakmai díj, és állami kitüntetés is tanúsítja. A hazai pályaorientációban vezető szerepet játszó Szent 

István Egyetem is kitüntető figyelmet szentel a munkánknak. 

A Centrum szerepvállalása azért fontos, mert a jelenlegi jogi szabályozás társadalmi 

felelősségmegosztás jegyében sok szereplőt igyekszik bevonni a pályaorientációba. A bevont szereplők 

azonban szakmai tevékenységük mentén értelmezik a feladatot, és így a sok bába között nem valósul 

meg a szükséges együttműködés. Ezzel kapcsolatban gyakran idézzük Lükő István professzor kutatási 

jelentését: „A pályaorientációs rendszer fejlesztésének szükségességét az indokolja, hogy hiányosak, 

illetve az egyes szakpolitikai rendszerekben elszigeteltek a pályaorientációs szolgáltatások, amely 

nagymértékben hozzájárul a nem tudatos pályaválasztáshoz, növeli a képzés során a lemorzsolódást, 

valamint a sikertelen pályaválasztások számát. Magas azoknak az aránya, akik nem abban a 

szakmában helyezkednek el, amelynek gyakorlására éveken keresztül készültek, emiatt a képzésbe 

befektetett erőforrások nem vagy nem kielégítően hasznosulnak.”  

A legnagyobb hátrány emiatt a szakképzési centrumokat éri. A Székesfehérvári Szakképzési 

Centrum abban a kivételes helyzetben van, hogy több pályaorientációs tanári diplomával rendelkező 

pedagógusa van, és a Székesfehérvár önkormányzata jelentős anyagi és várospolitikai támogatást 

biztosít a pályaorientációhoz. Így a Centrumnak módja volt kidolgozni egy pályaorientációs rendszert, 

aminek eredményességére már utaltunk. 

A következő áttekintés lehetőséget biztosít minden érdeklődőnek arra, hogy a rendszer részeit 

megismerje. Ez pedagógusok számára jelentős segítség az iskolai pályaorientációs munka 

tervezéséhez, megvalósításához, és az iskolai pályaorientációs napok megszervezéséhez. Szülők 

számára pedig megmutatja, hogy milyen sok feladat és lehetőség kötődik a pályaorientációhoz, de 

egyúttal azt is, hogy van olyan szervezet és eszközrendszer, ami biztos alap a jó választás 

előkészítéséhez. 

Hogyan keresünk mi választ Önökkel és a tanulókkal együtt a nagy kérdésre, ami mindig 

foglalkoztatja a tanulókat, de a tananyag sokszor háttérbe szorítja? 

Ön itt közvetlenül megtekintheti a rendszer leírását, amit sok képpel igyekeztünk színessé 

tenni. Ha Önnek éppen kevés ideje van, javasoljuk, hogy tallózzon a mellékletek között. Ide később is 

visszatérhet. 



 

 

A játéktól a számítógéppel támogatott egyéni tanácsadásig 

A székesfehérvári pályaorientációs modell bemutatása 

A magyarországi szakképzés eredményességét nagymértékben befolyásolja, hogy az általános 

iskolákból milyen felkészültségű és mekkora létszámú tanuló lép be a szakképzésbe. A szakképző 

iskolák hosszú évek óta küzdenek azzal, hogy a beiratkozó tanulók tanulási problémáik és 

gondolkodásmódjuk mellett több szociális problémának és társadalmi jelenségnek is elszenvedői.  

Ezek közül az alábbiak igénylik a legtöbb szakmai és társadalmi figyelmet: 

1. A teremtő munka iránti vágyat egyre kevesebben hozzák magukkal a családból és szociális 

környezetükből. Ezen az általános iskolai technikaoktatás nem tud változtatni. 

2. A pályaorientációnak több értelmezése terjedt el. A gazdasági élet szereplői és az oktatási 

intézmények egy része is toborzást ért a fogalom alatt, és ehhez keres technikákat. 

3. Ugyanakkor a toborzással beiskolázott tanulók tanulási motivációja kicsi. Sokan közülük hamar 

lemorzsolódnak, elhagyják az iskolát, vagy ha el is végzik, nem a tanult szakmában 

helyezkednek el. Amíg az iskolában vannak, nehezítik a jó szakmai úton levők tanulását. 

4. A szakképzés szereplőinek egy része még nem ismerte fel, hogy az eredményes képzés és 

sikeres foglalkoztatás alapja az emberi személyiség és választott pálya jellemzőinek kölcsönös 

megfelelése.  

A Székesfehérvári Szakképzési Centrumban kialakított pályaorientációs modellben arra törekszünk, 

hogy pályaorientáció helyes értelmezést kapjon, eszközrendszere kibővüljön és megfeleljen a 

pályaválasztás előtt állók igényeinek. A pályaorientációt folyamatnak tekintjük. Mivel minden folyamat 

irányítható, biztosítani akarjuk az irányíthatóságát. Nem adminisztratív eszközökkel, hanem 



humánerőforrás fejlesztéssel és eszközfejlesztéssel. A korszerű eszközrendszer a játéktól a 

pályatanácsadást segítő szoftverekig terjed. 

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a pályaorientáció középpontjába a tanulók kerüljenek. 

Álláspontunk szerint a tanuló nem tárgya, hanem alanya a pályaorientációnak. Mint alanynak aktív 

szerepet kell vállalnia, és nem lehet passzív részese, nézője a pályaorientációs eseményeknek. 

Néhány évvel korábban még meghatározó volt az a szemlélet, hogy a pályákat kell a tanulókkal 

megismertetni, és akkor majd tudnak helyesen választani. Székesfehérváron mára elfogadottá tettük 

azt a szemléletet, hogy pályaismeret önismeret nélkül nem elegendő alap a jó döntéshez. Ugyanakkor 

még személet formálási feladataink is vannak. Fontos feladatunk a szülők figyelmének ráirányítása a 

téma fontosságára és valódi lényegére. Ennek érdekében olyan eszközöket is ki kell alakítani, amik 

szakértő tanácsadó nélkül akár otthon is használhatók. Ilyenek például a pályaorientációs játékok. A 

pályaajánlat igényével folytatott tanácsadás csak szakképzett, vagy egy konkrét tanácsadóeszköz 

használatára felkészített tanácsadóval és egyéni tanácsadásként folyhat. 

Alkalmazkodtunk ahhoz a tényhez, hogy minden ember csak személyiségének megfelelő értelmes 

tevékenység gyakorlásában fejlődik. Ezért az ember – pálya megfelelés teljes szélességű és mélységi 

feltárhatóságát oldottuk meg.  

Tehát minden eszközünkkel arra törekszünk, hogy a képen látható világban harmónia legyen. 



Egy nemzetközileg elterjedt pályatanácsadó szoftver eredményesebb alkalmazásához további, 

előkészítő-feltáró szoftvereket készítettünk. A használathoz eddig mintegy 80 pedagógust készítettünk 

fel. A csomag fejlesztése jelenleg is folyik. Az évvégén már csak saját szoftvereket fogunk használni. 

Ebből már rendelkezésre áll egy önállóan is alkalmazható egység, ami tevékenység alapú érdeklődés 

feltárására alkalmas. Rendelkezünk általános iskolák számára készült szűkített csomaggal is. Az új 

komplex szoftver, ami 16 éves kortól ajánlott, 10 személyiség összetevőt vizsgál, és 440 foglalkozás 

minden jellemzőjét veti össze a személyiségjegyekkel. 

Annak érdekében, hogy az iskolák jobban megfelelhessenek az elvárásoknak, elindítottunk egy 

pályaorientációs kiskönyvtárat. Ebből eddig két kötet jelent meg. A harmadik nyomdában van, jelenleg 

a koronavírus blokkolja kiadást. 

Az elsőben kötetben található többek között forgatókönyv egész napos iskolai pályaorientációs 

eseményre, felkészítő iskolán kívüli pályaorientációs kampányeseményekre, munkahely látogatásokra. 

Része továbbá egy egyéni tanulói portfólió formula útmutatóval, és egy pályaismereti gyűjtőlap, ami 

egy kiszemelt, vagy tanácsolt pálya módszeres megismerését segítheti. Tartalmazza a kézikönyv a 



pályaorientáció alapvető ismereteit pedagógusok és szülők számára, a témával összefüggő összes 

fogalom magyarázatával. Ezen kívül drámapedagógiai eszközöket a foglalkozásokhoz való viszony 

feltárására és elmélyítésére.  

A második kötetben 5 téma található: A közismereti tantárgyak pályaorientációs lehetőségei, a 

pályaszocializáció feladatai és eszközei a szakképzésben a pályaérettség megszerzéséért, a 

lemorzsolódás és a pályaorientáció összefüggései a szakképzésben, foglalkozási szerepérdeklődés 

tesztek, újabb szoftverek ismertetése. 

A harmadik, nyomdakész kötet a 7-12 éves korosztály számára készül(t). Mintegy 150 gyerekverset, 

mondókát tartalmaz a foglalkozásokról, mindegyikhez kapcsolódik gyerekrajz, amit a már kész 

szöveghez rajzoltak két általános iskola tanulói. 

A pályaorientáció módszertani készletét és kultúráját a játék, mint módszer elterjesztésével is kezdtük 

fejleszteni. A játékra azért van szükség, mert a gyermek, a diák nem kisméretű munkavállaló, és a 

pályaorientáció nem információözön. A pályaorientáció egy folyamat, ami szerencsés esetben a 

játékkal kezdődik. A játék korosztályokat fog össze, egész családot, baráti kört tud mozgósítani egy 

nagyon komoly feladatra, ami játékként nem teher. Minden erkölcsi tudatban, amely elismeri az 

igazságot, örökre feloldódik a mindvégig megoldhatatlan játék– komolyság kérdés. 

A tervezett játékokból jelenleg egy társasjáték van készen. Ugyanakkor folyik továbbiak tervezése is. A 

már kész társasjátékban a játékosoknak lehetőségük van a pályák eredményes gyakorlásához 

szükséges kompetenciákat „megvásárolni”. A szabályok korlátozzák a megalapozatlan „vásárlást”. A 

játék során a játékosok által használt „pénz” pályainformációkat is tartalmaz. Ezek aktív megismerésére 

a játékszabály ösztönöz. A megvásárolt kompetenciák személyiséghez való hiteles viszonyát a 

szoftvercsomag használata során, az egyéni tanácsadáson lehet hitelesíteni. Tehát a játék ösztönöz a 

számítógéppel támogatott egyéni tanácsadás igénybevételére. A játékot ismerő szülő betekintést kap 

tanácsadás tatalmába, témáiba. 

Az eszközök fejlesztést folytatjuk. Azok használatát képzésékkel, konzultációkkal segítjük. Az eszközök 

átadását, értékesítést általunk tartott felkészítéshez kötjük. 

Mellékletek:  

1. A társasjáték első oldala 



 

2. A kiskönyvtár első két kötete 

 

3. A harmadik kötet címlapja (Versek, mondókák az 1-6. évfolyam részére, versenként gyermekrajzokkal) 



 

A számítógéppel támogatott komplex pályaorientációs tanácsadás struktúrája és megvalósítása 

Az irányított és támogatott információgyűjtés 
témái és területei, önmagunkról és a pályákról 
számítógépes programmal, tanácsadóval. 
(Feltáró programok használatával, életkori 
sajátosságok figyelembevételével.) 

A tanácsadási tevékenység 
Használt programok: 

 
 

A várható eredmény 

Érdeklődési típus (társadalmi érdeklődés) 
 

 
 
SZEMÉLYES  
PÁLYATANÁCSADÁS 
SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSSAL. 
 
 
 

 

 
Objektív,  
a személyiség-jegyeken, 
és pályaismereten 
alapuló pályaajánlat, 
fakultáció-választáshoz, 
továbbtanuláshoz, 
indoklással 
kinyomtatva. 
 

 

Temperamentum  
 

Pályaérdeklődés 
 

Munkakörülményekhez való viszony 
 

Fizikai tevékenységekhez való viszony 
 

Fizikai megterheléshez való viszony 
 

Pályakörök 1.(Tevékenység alapú érdeklődés-
feltárás, 13-15 éves korosztály)  

Pályakörök 2.(Tevékenység alapú érdeklődés-
feltárás 16 éves kortól) 

 
Munkaterületekhez való viszony 

 
Munkakörnyezethez való viszony 

 
Tantárgyakhoz való viszony 

 
Az elvárt képzettségi szint 

 
Munkatapasztalat  
(Csak felnőttképzésben)  

Jövedelmi viszonyok  

 

Néhány képernyőkép a szoftverek használatából 



1. Egy feltáró programcsomag nyitólapja: 

 

2. Pályakörök egyéni rangsora egy tevékenységérdeklődés feltárás után 

 

 

3. Egy pályakörön belüli érdeklődésmegoszlás: (A program lista első 3 helyére került pályakört bontja fel 

részterületekre.)  



 

4. A „Hogyan tovább?” programcsomag nyitólap 

 

5. A „Melyik az én pályám?” programcsomag egyik bevezetőlapja 

 



 

7. Egy példa pályaajánlat elemzéséhez a „Melyik az én pályám?” programrészben 

 

Jól megfigyelhető, hogy a Temperamentum témakörben való egyezés hiánya milyen eltérést (nyitást) mutat a pályaajánlatban. 

Reméljük sikerült felkeltenünk az érdeklődésüket a számos elismerést kapott pályaorientációs 

rendszer iránt. 

További információkkal készséggel állunk rendelkezésre: 



 


