
A korszerű pályatanácsadás legfontosabb 

jellemzői a személyesség és a számítógépes 

támogatás 

Miért, mikor hogyan használunk számítógépes programokat a pályaorientációhoz? 

 

A számítógép nem helyettesíti a tanácsadót, de 

a tanácsadó félkarú óriás a számítógép nélkül.  

A számítógépes tanácsadás módszereit és 

eszközeit az életkor szerint kell megválasztani. 

Ez a tanácsadó felelőssége. 

 

A hagyományos módszerekkel folytatott 

pályaválasztási tanácsadás során az emberi 

figyelem korlátai miatt lehetetlen minden 

információt figyelembe venni.  

 

Az általános iskolásoknak csak szűkített programok ajánlhatók. Ebben az életkorban még nem 

tudhatunk eleget konkrét szakma biztos kiválasztásához, ezért csak foglalkozási ágat lehet 

kellő felelősséggel ajánlani. Ezért biztosítja a törvény a 9-10. évfolyamhoz kötve az 

átjárhatóságot. 

 

További érvek a számítógéppel támogatott tanácsadás mellett: 

 

 A számítógépes tanácsadás során összegezhető minden, korábban szerzett információ. 

 A számítógépes program adatbázisa minden a pályaorientációval kapcsolatos információt tartalmaz. 

adatbázisa Elbeszélések, filmek más információs és kommunikációs eszközök sokat megmutathatnak 

egy pályáról, de még a legjobb filmek sem tudnak mindent megmutatni egy foglalkozásról. 

 A szöveges leírásokkal kapcsolatban ugyanez a helyzet, sőt ezek egyéni feldolgozása nagyon 

időigényes, és sohasem tud átfogó lenni.  

 A munkahelyi látogatások is csak részleges képet adnak egy foglalkozásról. A bemutatást végző 

személy általában kiváló a saját szakmájában, de nem pályaorientációs szakember!  

Miért nélkülözhetetlen a tanácsadó? 

 A tanácsadó szerepe azért nélkülözhetetlen, hogy a kérdőíveket a tanuló életkorához, addigi  

tanulmányi útjához illeszkedve összeválogassa, a tanuló igénye szerint értelmezze a használt  

fogalmakat, és szükség esetén felhívja a tanuló figyelmét a gép által jelzett ellentmondások 

feloldásának lehetőségeire, szempontjaira. 

 A tanácsadásban részesülő csak a személyes kapcsolatban kaphat a kérdéseire olyan választ, ami  

kapcsolódik az előzményekhez, és illeszkedik a teljes tanácsadási folyamathoz. 

 A tanácsadás alapja olyan bizalom, ami személytelen tanácsadási formában nem biztosítható. 



 A tanácsadás folyamat. Még egyszeri találkozásnál is. Ez az jelenti, hogy a folyamat egyes pontjain, 

amik nem mindig tervezhetők előre, vissza kell lépni korábbi helyzetekhez. Ez csak személyes 

tanácsadás során biztosítható megfelelő módon. 

 A köznyelvben gyakran használjuk a kifejezést, hogy „mindenki magából indul ki”. A pályaválasztáskor  

Hogyan történik a tanácsadás? 

 A tanácsadáson szülő, kísérő csak addig vehet részt, amíg az eljárás és a helyszín bemutatásra kerül. 

Ezt követően a tanácsadó a tanulóval dolgozik. A szülő megbeszélt időre, általában a tanuló 

telefonhívására visszajöhet és módja van megbeszélni a tanácsadóval a pályaajánlatot, vagy a további  

teendőket. 

 Semmilyen előzetes felkészülés nem feltétele a tanácsadáson való részvételnek. Semmilyen 

személyes adatot nem kell közölni. A tanácsadó csak életkort és tanulmányi évfolyamot kérdezi meg, 

mert ezek függvényében választja meg az alkalmazott módszereket. 

 A tanácsadó nem foglalkozik a tanulmányi eredményességgel. Minden foglalkozási körben minden 

képzettségi szinten vannak foglalkozások. Először a javasolható pályakört kell azonosítani. A képzési  

szint kiválasztása csak egy későbbi feladat. 

 A tanácsadás során a tanácsadó a tanulóval folytatott rövid beszélgetés után kérdőívek 

számítógépen történő kitöltését kéri. A számítógéppel folytatott munka során jellemző 

feladat, hogy két állítás, jellemző stb. között kell választani. Ez akkor lehet eredményes,  

ha előzetesen kitöltünk egy felkészítő jellegű kérdőívet.  

 A kérdőíveken alkalmazott fogalmakat a tanácsadó mindig tisztázza a tanulóval, annak igényei szerint.  

 A tanuló minden kérdőív kiértékelését rögzítheti a saját telefonján. 

 A tanácsadás végén a tanuló pályaajánlatot kap. 

 

Mikor, milyen tanácsot kapunk? Hogyan viszonyuljunk a kapott pályaajánlathoz? 

 

 A program által adott ajánlat senkit sem kötelez semmire, a döntését természetesen mindenki maga 

hozza meg, de a program használata után már objektívebben tudja értékelni saját helyzetét . 

 Az általános iskolások számára csak pályakör ajánlható teljes felelősséggel. Ez azonban elegendő, 

hiszem ma már a tanuló nem egy szakma tanulására, hanem ágazati alapképzésre jelentkezik. A 9. 

vagy 10. évfolyam után választhat tényleges szakmát. 

 A középiskolások esetében a 10 évfolyam során a fakultáció vagy a tényleges szakma választásához 

tudunk tanácsot adni.  

 A középiskolások esetében a 12 vagy 13. évfolyamon továbbtanulásra való jelentkezést megalapozó 

tanácsadás a cél.  

 Felnőtteknek is érdemes szakmaváltás, felsőoktatási irányváltás, szakválasztás előtt egy komplex 

tanácsadáson részt venni . 

A Székesfehérvári Szakképzési Centrumban minden tanácsadás 

díjtalanul vehető igénybe. 

 


