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Pályaorientáció 

A „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia célkitűzései mentén a projektelem 

célja: 

 

- a megfelelő szakma és képző intézmény kiválasztásának segítése, támogatása 

(intézményismertetés) – információk rendelkezésre bocsátása 

(szakmaismertetők), az információgyűjtés technikáinak megismertetése 

(adatforrások, intézmények, szolgáltatások), valamint a megalapozott döntés 

meghozatalát segítő tanácsadás biztosítása révén, 

- a hátrányos helyzetű diákok és iskolaelhagyók visszavezetése az oktatási rendszer 

keretei közé, 

- olyan egyéni képességek fejlesztése, amelyek lehetőséget adnak számukra a 

hátrányok csökkentésére, 

- felkészített és tudatos pályaválasztást követően radikálisan csökkenteni a 

középfokú oktatási intézményekben lemorzsolódók számát. 

- hozzájárulni a kistérségben élő, 7-8. évfolyamos tanulók egyénre szabott 

életvezetési stratégiájának kialakításához, különös tekintettel a munkához való 

viszonyukra, 

- a szülők bevonásával, tapasztalatainak felhasználásával bevezetni a fiatalokat a 

munka világába, ismereteik bővítésével, pozitív élményanyag gyűjtésével, illetve 

a nem-formális (más néven tapasztalati) tanulás segítségével. 

 

Szakmaelméleti megfontolások a tevékenységek meghatározásához: 

o A pályaorientációs munkában alapelv, hogy amennyiben a hátrányos helyzetű 

tanulók a többséghez hasonló módon kapnak információt, akkor a 

pályaválasztásuk inkább kényszer-pályaválasztás lesz (a maradékelv alapján oda 

mennek tanulni, ahol kényszerből, a tanulóhiány miatt mindenképpen felveszik 

őket). Elsődleges cél tehát ezeknél a fiataloknál a reális pályaválasztás 

megalapozása. 

o Ennek során mindenképpen be kell mutatni a fiatal számára a különböző 

szakmákhoz vezető út követelményeit, nehézségeit és az adott szakma 

elsajátítása után a munkahelyhez vezető utat is. A reális pályaválasztáshoz 

nélkülözhetetlen a személyes hiányosságok felismertetése, feltárása és ezek 

lehetőség szerint korrekciója. Nyilvánvaló, hogy az a tanuló, aki ismeri saját 

hiányosságait és tudatosan igyekszik ezeket valamilyen szinten korrigálni, az már 

egy komoly erőfeszítést tett a reális pályaválasztás irányába. Ahhoz, hogy ez a 

reális pályaválasztás megvalósuljon, megfelelő segítségre is van szüksége: olyan 

tapasztalt külső személy támogatása kell, aki rávezeti arra az útra, ahol saját 

gyengeségei felszínre kerülnek és tudatosulnak benne. A pályaválasztás másik 

fontos feltétele a személyes erősségek felismerése és fejlesztése, hiszen 

bármilyen hátrányos helyzetben éljen valaki és bármennyi is legyen a 

gyengeségei száma, valamiben biztos erőssége is van. 
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o A munkához való viszonyt nem lehetséges kialakítani a munkával kapcsolatos 

pozitív érzelmek felkeltése nélkül. A rutinszerű munkavégzéstől elszokott, 

tartósan munkanélküli családok esetében azonban erre alig van esély. Ilyen 

szocializációs környezetben tudatosan kell törekedni a gyermekek és fiatalok 

pozitív mintákkal, életpálya- modellekkel való megerősítésére. 

o A munkába vezetés, munkára nevelés szempontjából ugyancsak fontos a tanulók 

részvétele valamilyen termelőmunkában, szolgáltatásban. Közvetett kapcsolatot 

biztosítanak a különféle termelés vagy üzemszerű munkavégzés színhelyére tett, 

jól szervezett kirándulások, üzemlátogatások. Ezek új tapasztalatok szerzését, a 

munkával kapcsolatos érzelmi tényezők ápolását, s a dolgozó, a munkásember 

megbecsülésére való nevelést teszik lehetővé. Ennél is közvetlenebb a kapcsolat a 

munkával abban az esetben, amikor a tanulók ténylegesen is részt vesznek 

valamely munkavégzésben (bicikliszerelés, barkács műhely, parkgondozás, stb.). 

A fentiek megfontolásával az alábbi tevékenységelemek emelhetők ki: 

Pályaorientációért felelős pedagógusoknak/osztályfőnököknek fél/1 napos motiváló 

tájékoztató, amelyen megismerik a pályaválasztáshoz segítséget nyújtó weboldalakat, 

diákoknak levetíthető, szakmákat bemutató kisfilmeket, stb. 

Diákoknak/iskolaelhagyóknak mentálhigiénés tanácsadás, ahol segítséget kapnak a 

személyiségüknek, érdeklődési körüknek megfelelő iskola/szakmaválasztásban 

Munkaügyi Központok által szervezett Foglalkoztatás Információs Tanácsadásokon való 

részvétel évente egy alkalommal a hetedik évfolyamosok részére. Ennek 

résztevékenységeként különböző foglalkozásokkal ismertetik meg a diákokat egy 

pályaválasztás előkészítését elősegítő program keretein belül, ahol a jelenlegi 

ismereteiken túlmenően szakmák széles spektrumát ismerhetik meg az általános iskola 

7. évfolyamos diákjai és az iskolaelhagyók. 

Szülők munkájának megismerése: A diákok szülei bemutatják a foglalkozásukat 

(osztályfőnöki órán, pályaorientációs foglalkozáson, majd helyszíni látogatás a szülők 

munkahelyére) 

 

 


