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Pályaválasztás – Pályaorientáció ?

Folyamat
- életünk bármely pontján
- képességeink, készségeink, érdeklődésünk mentén

Döntés
- lehetőségek és a valóság
- az elképzelések és a realitás összhangba kerüljön!
- idő és kellő motiváció kell hozzá



Jövőkép
5 / 10 év múlva hogyan képzeli el önmagát?

családközpontú,
karrierközpontú, 
belföldi,
külföldi életút?

Világos célkitűzés, a terv segít a megvalósításban!



Választás a tantárgyak alapján?
Ad orientációt, de csak erre alapozni nem érdemes!

Nyelvtehetség?  lehet mégsem érdeklődik a nyelvek iránt…
Tehetséges az informatika órán?  nem biztos, hogy az 

informatikus szakma neki való…

Legalább ilyen fontosak:
- személyiség
- érdeklődés
- habitus
- elérni kívánt célok 



Személyiségjegyek, önismeret

Alaptípusok 
-- introvertált  befelé forduló, elemző alkat
-- extrovertálta környezet felé nyitó, társasági ember

/ ő a társaság központja? - ő a gyengék gyámolítója? - ő az osztály szószólója? /

„Milyen tevékenységek okoznak örömöt? Ki vagyok? Milyen 
vagyok? Mi az amiben jó vagyok? Mit tudok jól csinálni?”
/ olvasás / számítógépes játékok / sport /  közösségi elfoglaltságok / szervezkedés /



1. Képességek kérdőív 
http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek

 mennyire ügyes, miben a legjobb, mihez ért leginkább?
mennyire lesz eredményes a munkavégzésben

 feltárja az erősségeket, az esetleges gyenge pontokat

 megmutatja, mely területeken kellene fejlődni
 támpontot ad a képességeinek leginkább megfelelő pályák, 

foglalkozások megtalálásához

http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek


2. Szabadidő mérleg

iskolán kívüli képességek, készségek feltérképezése
szabadidőben mit csinál?  ezt milyen területeken 

használhatja a jövőben,        
a továbbtanulásnál, a pályaválasztásnál



3. Tantárgyi érdeklődés

tanórákon használt ismeretek, készségek 
melyek foglalkozási területekhez is 

kapcsolódhatnak 

mennyire tanulja szívesen ezeket a tantárgyakat?



4. Munkaérték
szempontok segítenek  a döntésben milyen 

képzést vagy foglalkozást válasszon a jövőben

5. Munkamód
alapvető munkamódokat ismertet, az azokhoz 

kapcsolódó foglalkozások segítségével 
gyors, nagyvonalakat érintő visszajelzést ad



6. Tanulási erőforrások
sajátos tanulási stílus, módszer, stratégia azonosítása
 vizuális = látási információkat részesíti előnyben: ábrák, grafikonok, 

számítógépes tevékenységek, gondolattérképek, jegyzetek,    
szövegkiemelők segítenek

 auditív = szeretik a zenét, emlékeznek a beszélgetésekre, legjobbak 
az órákon való figyelésben, mások számára fogalmak 
elmagyarázásában. Fontos nekik az olvasás!

 kinesztetikus = legjobbak az érintéseken, mozgáson, fizikai tárgyakkal 
való foglalkozásokon át tanulásban, kézműveskedők, ördöglakat 
megoldók, kivesznek dobozából és útmutató nélkül összeraknak 
bármit , hosszan nem szeretnek egy helyben ülni…



7. Pályaérettséget feltáró kérdőív

a kitöltő saját pályaérettségéről informál
szempontokat kap, hogyan változtasson szemléletén, 

aktivitásán, ha pályaválasztása érdekében szeretne e 
területen változtatni



Munkastílus
Konfliktuskerülő? 

Bonyolultabb helyzetekben brillírozik? 
Hogyan fog hozzá egy feladathoz? 
- átfogó stratégiát  alakít ki, alaposan megtervez mindent előre? 
- ahogy esik úgy puffan alapon kezd a tevékenységbe?

Sztereotípiák elvetése – csak férfi / női szakmák?
Ma már: egy nő is lehet kiváló mérnök

egy férfi is lehet mesterfodrász



Lehetséges hibák…

saját meg nem valósított álmunkat, saját hivatásunkat 
erőltetjük gyermekünkre

ahová a nagyobbik gyerek jár, oda menjen a kicsi is
a gyerek vágyait nem hallgatjuk meg
elfogadjuk a gyerek irreális vágyait
kiindulás a média által sugárzott információkból 

/modellkedés, tévés munkák/.



Stratégia …

Mit szeretne?
Iskolalista készítése  később csak ezekkel 

foglalkozzunk
Saját iskolai eredmények átnézése
Internetes böngészés
Pedagógiai Program 
Nyílt napok 



A felvételi eljárásnál..
előző nap fokozottan figyeljünk az alvásidőre
„csak” legyünk mellette! Kísérjük el… 
próbáljunk meg nyugodtak maradni 
 Időben induljunk el
karóra legyen nála, kényelmes legyen a ruházata
könnyű étkezés előtte
 folyadék! 
Utána: ha lehet, töltsük együtt a nap hátralévő részét  



Sok sikert!
Kívánom, teljesüljenek elképzeléseik!
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