
Mit tegyünk, ha már kinéztünk egy 

szakmát? 

 

 
 

Tudjuk meg mit vár tőlünk a kiszemelt szakma! Ez az első! Utána jöhet az, hogy mit kínál nekünk 

a foglalkozás? 

A pályákról sokan sokfélét mondanak. Amit mondanak az mindig egyéni tapasztalat 

eredménye. Az egyéni tapasztalatban sok a tény, de mivel ugyanarról a foglalkozásról mások 

mást mondanak, arra kell következtetnünk, hogy a tapasztalás függ a személyiségtől. Tehát, 

hogy mentesüljünk mások tévedéseitől vagy túlzásaitól, keressünk egy olyan módszert, ami 

nem függ a személytől, de tényszerűen megmutatja nekünk, amit egy foglalkozásról tudni kell.  

Ehhez a legjobb segítség a pályaismereti gyűjtőlap. 

Miért ajánlott gyűjteni, mikor egy-két kattintás után teljes pályaleírást kaphatunk? 

Azért, mert egy szöveges leírás nehezen jegyezhető meg. Ezen túl vagy túl rövid, vagy túl 

hosszú. Ezt nem viccből mondjuk. Sőt általában nem részletezett, hanem egybefolyó, tehát a 

lényeget úgy kell kihámozni. De honnan tudja egy érdeklődő, hogy mi a lényeg?  

 

Milyen tehát egy jól szerkesztett, rendszerezett pályaismereti gyűjtőlap?  

Milyen részei vannak? Milyen kérdésekre keresteti meg a használójával a választ? 

 

Minek kell tehát, lehetőleg több helyen utána járni? 

 Egy-két mondattal tömören, de érthetően össze kell foglalni, hogy mit csinál, aki abban a 

foglalkozásban dolgozik. Ezt lehet saját fogalmazásban, de letöltött szövegekből is össze lehet 

állítani. 

 Nagyon fontos, hogy választ találjunk arra is, hogy milyen szakmai céljai vannak annak, aki ezt 

a szakmát műveli. A tevékenység leírás utalhat a célokra, de az evés sem azonos az evés 

céljával. 

 Célszerű összegyűjteni a foglalkozásra jellemző tevékenységeket is. Minél többet. Hiszen, ha 

valaki már végzett egy iskolát, annak majd az is szempontja lesz az álláskeresésnél, hogy milyen 

szakmai műveleteket kell végeznie. 

 Mivel mindannyian más természetűek vagyunk, fontos tudni, hogy milyen szakmai 

kapcsolatokkal jár általában együtt a munkavégzés a kiszemelt szakmában.  

 Sőt az sem mindegy, hogy a szakmai együttműködőkön kívül kikkel kell rendszeresen találkozni 

abban a foglalkozásban. 

 Fontos, hogy milyen eszközöket kell használni. És nem csak a szakmunkások képzettségi 

szintjén fontos. 



 Nagyon lényeges, hogy milyen anyagokkal kell dolgozni. Sok hasonló személyiséget igénylő 

munka van, de az anyagokhoz való eltérő viszony nagyon fontos, mert kiábrándító olyan 

anyagokkal dolgozni, amiket nem kedvelünk. 

 

És ezek a csak a bevezetést jelentik egy pálya megismeréséhez. Lássuk a többit is!  
 

 A képességek és kompetenciák ismerete is kell. Mi a kompetencia és mi is jelent a képesség. 
A képesség kifejezés alatt értünk minden olyan tudásfajtát, amely valamilyen tevékenységet 
lehetővé tesz birtoklója számára (a képesnek lenni valamire). Minden embernek annyi 
képessége van, ahány tudatos, vagy automatikus cselekvésre képes. A képességek nem 
azonosak a tanulási képességekkel. Azok csak egy részét jelentik a képességeknek.  A 
kompetencia fogalom magában foglalja az illető általános tudását, tapasztalatait éppúgy, mint 
személyes adottságait. Ezért lehet valaki szerény tanulmányi eredményekkel is kiváló 
szakember! Képesség például a számolás vagy a kézügyesség, kompetencia például a kitartás 
és az együttműködés.  

 Fontos ismerni az úgynevezett pszichikai jellemzőket, amik megléte előny egy szakma 
tanulásánál és gyakorlásánál. Ilyenek az emlékezet, a figyelem a térlátás és még sok minden 
más. 

 De lényeges tudni, hogy milyen munkamódok jellemzőek egy szakmára. A munkamód azt 
jelenti, hogy valaki hogyan szeret dolgozni. Inkább egyedül, inkább csoportban , inkább 
pörgősen vagy inkább állandó ritmusban. Számos munkamód van. Ezek egy szakmán belül is 
eltérhetnek a munkakörtől függően, de minden szakmának vannak jellemző munkamódjai.  

 A foglalkozásra jellemző munkakörnyezet is fontos lehet egy pályaválasztási döntésnél. Fontos 

figyelembe venni, hogy a munkakörnyezet nem csak a fizikai munkával járó és kétkezi 

tevékenységet igénylő foglalkozásoknál lényeges tényező. A diplomát igénylő munkák sem 

jelentenek automatikusan irodai vagy informatikai környezetet. Minden ágazat minden 

képzettségi szintjén megjelennek ugyanazok a munkakörnyezeti tényezők. Gondoljunk az a 

példák sokaságából néhányra, állatorvosra, műszaki  megvalósítást irányító mérnökökre, 

erdészekre.  

 Az érzékszervek, és az érzékelési funkciók igénybevételének ismerete is kell egy megalapozott 

pályaválasztási döntéshez. Vannak foglalkozások, ahol ezzel kapcsolatban orvosi vagy 

pszichológiai ellenőrzés eleve feltétele már a foglalkozás tanulásának is. De amelyik 

foglalkozásra nincs ilyen előírás, azokban is van megterhelés. A hallás, látás, beszéd és a többi 

hasonló tevékenység mind fizikai igénybevétel, ami nem a képzettségi szinttől függ. Ezért 
mérlegelni érzékeléshez és pszichikai igénybevételhez való viszonyt is.  

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum által kidolgozott és használt tanácsadó rendszer ezeket 

mind figyelembe veszi, és alkalmazza a tanácsadásban. A „Pályára fel! 1” kézikönyv tartalmazza a 

pályaismereti adatgyűjtő lapot is. Ennek használatával bárki saját ismereteket gyűjthet egy 
kiszemelt szakmáról. Ez azonban nem helyettesíti szakszerű, személyre szóló tanácsadást.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tud%C3%A1s

