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Euroguidance  
Pályatanácsadói Díj

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hi-

vatal keretén belül működő Euroguidance Ma-

gyarország Központ a 2016-ban első alaklommal 

megrendezett Euroguidance Pályatanácsadói Díj 

után 2018-ban is meghirdette a jó gyakorlat 

megosztására irányuló pályázatát. A nemzetközi 

hagyományokra visszatekintő díj célja idén is az volt, hogy a magyarországi pályatanács-

adási gyakorlatokat összegyűjtse, és lehetőséget biztosítson pályatanácsadással vagy pá-

lyaorientációval foglalkozó szervezetek számára tevékenységük bemutatására, jó gyakorla-

taik megosztására.

Kik pályázhattak? 
A 2016-os év tapasztalataiból kiindulva a pályázati felhívás 2018-ban is minden megkötés 

nélkül indult, azaz nyitott volt minden olyan szervezet, intézmény vagy magánszemély szá-

mára, amely az oktatás vagy a foglalkoztatás területén pályaorientációs vagy pályatanács-

adói tevékenységet folytat. A pályázati kiírás célja az volt, hogy minél szélesebb kört, azaz 

alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményeket, képző intézményeket, állami, megyei 

vagy önkormányzati fenntartású intézményeket, non-profit szervezeteket, magánszolgálta-

tókat, továbbá pályaorientációs tanácsadást nyújtó egyéneket (magán- és közintézmények-

ben dolgozó pályaválasztási tanácsadókat, pályaorientációért felelős tanárokat) tudjunk 

megszólítani.

Milyen tevékenységekkel lehetett pályázni? 
A pályázati kiírás továbbra sem tartalmazott kategóriákat, tehát a résztvevő szervezetek és 

magánszemélyek saját maguk választhattak, hogy milyen tevékenységgel, eszközzel, mód-

szerrel vagy szolgáltatás-leírással pályáznak. 

A pályázatban leírt tevékenység irányulhatott az alábbiakra:

• pályatervezés, sikeres pályadöntések támogatása;

•  önismeret fejlesztése, pozitív önkép kialakítása, kezdeményezőkészség, függetlenség és 

személyes felelősségvállalás, tanulási képesség és tanulási motiváció fejlesztése, kritikus 

gondolkodás, pályainformációk hatékony felhasználása, kommunikációs és (ön)prezentá-

ciós készségek;
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•  aktuális munkaerő-piaci információk megszerzése, azok hatékony kezelése;

•  álláskeresési, és az állás sikeres megtartásához szükséges készségek;

•  mobilitási tanácsadás, információszolgáltatás;

•  sikeres pályamenedzsment egyéb területei.

Kik pályáztak? 
A Euroguidance Magyarország által 2018. nyarán közzétett pályázati kiírásra összesen 36 db 

pályázat érkezett, amely meghaladta a 2016-os pályázati létszámot. A beküldő szervezetek 

között ez alkalommal is képviseltette magát majdnem minden olyan szervezet vagy intéz-

mény, amely Magyarországon pályaválasztással vagy pályaorientációval foglalkozik. 

2018-ban az alábbi intézmény- és szolgáltatástípusok küldtek pályázatot a Euroguidance 

Pályatanácsadói Díj felhívására:

A legtöbb pályázat magánszemélyektől, a Kereskedelmi és Iparkamara területi kamaráitól 

valamint szakképző intézményektől érkezett, de volt a pályázók között felsőoktatási intéz-

mény, kormányhivatal, szakközépiskola, költségvetési szerv és szakképzési centrum is. 

Milyen témákban érkeztek pályázatok? 
A beérkezett pályázatok témájukat tekintve nagyon változatosnak bizonyultak, ugyanakkor 

három nagy tématerület köré csoportosíthatók:

•  szakmaválasztást támogató rendezvény (kiállítás, pályaválasztási nap),

•  pályaorientációt támogató eszköz vagy módszer,

•  komplex pályaorientációs szolgáltatás.
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Kik a díjazottak? 
A nyár folyamán beérkezett pályázatokat a Euroguidance Magyarország által felkért 3 tagú 

szakmai bizottság értékelte megadott szempontok alapján. Az értékelési szempontok 

a nemzetközi pályatanácsadói díj értékelési szempontjaihoz igazodtak, és figyelembe 

vették a pályázatokban leírt szolgáltatás vagy eszköz bemutatását, az ügyfélközpontúsá-

got, a használt módszert, az eredetiséget és a pályázatokhoz csatolt háttérdokumentumok 

színvonalát. 

A szakmai zsűri által adott pontszámok alapján az alábbi pályázók és pályázatok kerültek díjazásra:

•  Barta Nikolett és Major ZoltáN: Így dolgozunk mi projekthét 2018 

•  Békés Megyei korMáNyhivatal: „Kis Mesterek” játék a szakmák kipróbálásáért

•  PalástiNé koZMa kataliN: Önismeret IKT-ra hangolva

•  Quitt lásZló (Bkik): Eszközzel – eszköztelenül

•  sZaloNtai éva: Career – Digitális ötlettár életpálya-tanácsadáshoz

•  sZosZsZC kereskedelMi és veNdéglátó sZakgiMNáZiuMa, sZakköZéPiskolája és kollégiuMa: Hungari-

kumok a nagyvilágban

A díjazottak attól függően, hogy angol nyelven is benyújtották-e pályázatukat, részvé-

telt nyertek a Bukarestben 2018. november 13-14-én megrendezésre kerülő „Guidance and 

counselling in the school curriculum (Pályaorientáció és tanácsadás az iskolai tantervben) nem-

zetközi Euroguidance Határmenti Konferenciára vagy értékes könyvutalvánnyal lettek gaz-

dagabbak. 

A Euroguidance Magyarország Központ háttérintézménye a Nemzeti Szakképzési és Fel-

nőttképzési Hivatal egy szakmai különdíjat is megítélt, amelynek nyertese a Székesfehérvári 

Szakképzési Centrum: Ez itt a pálya! c. pályázata volt. A különdíjas szintén részt vehetett a Bu-

karestben megrendezésre kerülő szakmai programon. 

A Euroguidance Pályatanácsadói Díj 2018 pályázat hivatalos díjátadójára és jó gyakorlat 

megosztó szemináriumra közel 100 fő részvételével 2018. október 8-án került sor Budapesten 

a Villányi úti Konferenciaközpont és Étteremben. A rendezvényen megjelentek a pályata-

nácsadói díjra pályázók és munkatársaik, valamint meghívást kaptak a szakképzési centru-

mok képviselői és a Euroguidance Magyarország Központ által éves rendszerességgel össze-

hívott un. EUROFIT hálózat tagjai is, akik a megyei kormányhivatalokban látnak el foglalkozás 

információs tanácsadói tevékenységet. 
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A rendezvényen plenáris előadás keretében bemutatkozott az első három legmagasabb 

pontszámot elért díjazott, majd műhelymunkák keretében a résztvevők megismerkedhettek 

még 15 különböző pályamunkával. Az elhangzott előadások felkerültek honlapunkra is. 

•  www.euroguidance.hu/#!/tanacsadas/palyatanacsadoi-dij 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik pályázatukkal hozzájá-

rultak a Euroguidance Pályatanácsadói Díj 2018 sikeréhez, valamint a díjátadón tartott előa-

dásukkal, illetve a jelen kiadványhoz való hozzájárulásukkal támogatták a magyarországi pá-

lyatanácsadási jó gyakorlatok terjesztését. 

Magyarországi társszervezeteinknek (Europass, Eurodesk, és EURES) köszönjük, hogy infor-

mációs csatornáik segítségével a pályázati felhívásunk a Magyarországon pályatanácsadással 

vagy pályaorientációval foglalkozó szervezetek többségéhez eljutott. 

Külön köszönet illeti a Szlovák és Cseh Euroguidance Központokat, amelyek a Euroguidan-

ce Pályatanácsadói Díj megalapítói. Évekre visszanyúló jó gyakorlatukra és tapasztalataikra 

támaszkodva a Pályatanácsadói Díj Magyarországon is egy sikeres eseménnyé vált a pályao-

rientáció területén. 

A jelen kiadvány célja, hogy a Euroguidance Pályatanácsadói Díjra beérkezett pályázatok 

közül minél többet bemutasson. 

A kiadványban azok a pályázók szerepelnek, akik pályázati anyaguk rövid összefoglalójá-

nak megküldésével hozzájárultak a megjelenéshez.

El
ér

he
tő
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Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  
Euroguidance Magyarország
Web: www.euroguidance.hu • Email: eg@nive.hu •   Euroguidance Hungary 



A következő oldalakon az első három legmagasabb pontszámot elért pályázó bemutatkozá-
sa olvasható. Szalontai Éva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat mun-
katársa élő linkeket tartalmazó online pályaorientációs ötlettárával, dr. Sárayné Süle Gabriella 
az SZoSZSZC Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
képviseletében egy 3 fordulós angol nyelvű csapatversennyel, Quitt László a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamarától pedig különböző mérőeszközökkel támogatott vagy éppen bár-
milyen eszköz nélkül alkalmazható szakmaismereti játék-gyűjteménnyel nyerte el az érté-
kelők tetszését. 

Kiemelt 
pályázatok
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Pályázó szervezet vagy magán személy neve: 
Szalontai Éva  
Pályázat címe: CAREeR – Digitális ötlettár 
életpálya-tanácsadáshoz

Pedagógiai szakszolgálati munkám egyik fontos 

szegmense az iskolai pályaorientáció segítése. 

Csoportos foglalkozások keretében rendszere-

sen találkozom különböző korosztályhoz tartozó 

tanulókkal általános iskolákban, gimnáziumokban és szakképző intézményekben egyaránt. 

Tapasztalatom szerint a digitális generáció figyelemkoncentrációja csökken, motiváltsága 

is egyénenként változó. Iskolai tanácsadó tevékenységemet igyekszem tehát a tanulókhoz 

igazítottan élvezetessé és figyelemfelkeltővé tenni, melyhez jól illeszkedik az IKT alapú 

módszertan. 

Az élő linkeket tartalmazó online Ötlettárat többéves szakmai tapasztalatom alapján, mint 

hiánypótló eszközt ajánlom. Olyan pályaorientációt segítő, IKT eszköztámogatott feladatokat 

tartalmaz munkaformák szerinti tagolásban, melyek igazodnak a megújuló generáció igé-

nyeihez. A módszer gondolkodtatva informál és meghökkentve motivál. Fenntartja a figyel-

met, fejleszti a tanulók majdani munkaerő-piaci kompetenciáit (mint digitális kompetencia, 

prezentációs készség, együttműködés és kommunikáció), önálló információ-szerzésre kész-

tet, valamint pályaismeretet bővít. Játékosan, élményelemekkel fejleszti az önismeretet, mely 

a sikeres pályadöntés egyik fontos feltétele. 

A gyűjteményben található ajánlások/ötletek jól adaptálhatók kezdő IKT felhasználók szá-

mára is. A feladatokhoz használt weboldalak okostelefonnal is betölthetők, így a diákok akár 

saját eszközzel is dolgozhatnak. A programok ingyenesek, magyar nyelvűek, vagy minimális 

angol nyelvtudást igényelnek. Némi kreativitással önállóan is használhatók a pályaorientációs 

célra fordítható tanítás nélküli munkanapon, témahéten, projekt-feladatként vagy akár tanó-

rába beépítve is. Az eszközök és módszerek feladattípusonként különböznek. A know-how, 

azaz a javaslat a feladat megoldásához minden esetben személyes tapasztalatokon alapul. 

Az interaktív feladatok igazodnak a digitális generáció, mint megújuló célcsoport igényeihez, 

elvárásaihoz és összekapcsolják korunk két fontos törekvését: a digitalizációt és a pályaorientációt.

El
ér

he
tő

sé
g

Ötlettár: https://en.calameo.com/read/0052741639ed9fe86aa43
E-mail: Szalontai Éva: eeva.szalontai@gmail.com 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
SzoSzSzC Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája  
és Kollégiuma; Szombathely
Pályázat címe: „Hungarikumok  
a nagyvilágban” pályaorientációs angol 
csapatverseny

„Hungarikumok a nagyvilágban” címmel kerül 

megrendezésre iskolánk pályaorientációs angol 

csapatversenye 7-8. évfolyamos diákok számára. 

Egyedülálló módon iskolánk minden szakterületét felöleli a háromfordulós verseny, a ke-

reskedelemtől a vendéglátáson át a turizmusig. Célja, hogy a diákok felé kihangsúlyozzuk, 

hogy a szakmai angol nyelv nem nehezebb, mint az általános nyelv, s egyúttal szeretnénk a 

két tanítási nyelvű szakmai képzést is közelebb vinni a diákokhoz. A rendezvénnyel lehetősé-

günk nyílik arra, hogy a nyílt napon látott szakmai órákhoz hozzátegyünk még egy kis isme-

retet a diákoknak, hogy mit is jelentenek azok a szakmák pontosan, amelyeket nálunk lehet 

tanulni. A verseny fordulóinak időzítése illeszkedik a továbbtanulási időpontokhoz – meghirde-

tés: első nyílt nap; jelentkezési határidő: 2. nyílt nap; továbbtanulási lapok beadása: 2. forduló. 

A három fordulóról: 1. forduló – kreatív kedvcsináló, melyben a diákokat arra kértük, hogy 

válasszanak egy hungarikumot, melyet egy reklámanyagon keresztül próbáljanak népszerűsí-

teni külföldön. Így első évben a marketing tantárgyat emeltük ki, hisz ez egyik legnépszerűbb 

szakmai tárgyunk. A második fordulóban hagyományos nyelvvizsga jellegű, valamint játéko-

sabb kreatív feladatokat kapnak a diákok, melyekhez olyan szövegeket válogattunk, amik 

mind köthetők iskolánk szakmáihoz. A harmadik fordulóban ötvöztük a már több éve működő 

Szakmák Éjszakája keretében zajló programokat az angol versennyel, ezzel is nagyobb látoga-

tottságot biztosítva a kiemelt pályaorientációs rendezvénynek. Az élő fordulóban kreatív és 

logikai feladatok vártak a diákokra, szintén minden szakmacsoport témáit ötvözve klasszikus 

angol, valamint nyelvvizsgaszerű elemekkel. Így a szerepjátéktól, a videó utáni szövegértésen 

keresztül, a játékos asztalterítésig vidám estét tölthetnek nálunk az általános iskolások. Minden 

tanévben az előző évek tapasztalatai alapján finomítjuk tovább a programot. 

El
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Web: www.keri-szhely.sulinet.hu 
E-mail: dr. Sárayné Süle Gabriella: angolhazi@yahoo.com 
E-mail: Csépe Adrienn: adrienn.csepe@gmail.com

Pillanatkép a 2018-as „Hungariku-
mok a nagyvilágban” nyelvi verseny 
élő fordulójáról
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Pályázó szervezet vagy magán személy neve: 
Quitt László/BKIK
Pályázat címe:  
Eszközzel-eszköztelenül

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) 

a szakképzés ágazati szereplőinek koordinálásá-

ban vezető szerepet játszó szervezet.

Egyfelől – tapasztalatunk szerint – a főváros 

gazdasági szereplői is komoly szakemberhiány-

nyal küzdenek, különösen az ún. hiányszakmák terén. Másfelől a pályaválasztás előtt álló álta-

lános iskolások, valamint az érettségi közelében lévő gimnazisták eddig még tanácstalan 

csoportjai számára igyekszik vonzó életpályamodellt kínálni. Ennek kulcselemei az önismeret 

és a szakma/pályaismeret, természetesen a korosztályuknak megfelelő megközelítéssel, mód-

szerekkel és tartalommal.

E két követelmény összehangolása a feladatunk. (Ez csak a szakképzésben közvetlenül vagy 

közvetve érintett minden szereplő aktív együttműködésével valósulhat meg sikeresen.)

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs küldetése során számos hagyo-

mányos, illetve egyre több innovatív módszert alkalmaz az elsődleges célcsoportnak számító 

fiatalok megszólítására. Ezek a – többnyire speciális osztályfőnöki órák, üzem-és tanmű-

hely-látogatások, illetve tematikus szülői értekezletek során használt – a gyerekek aktív bevo-

násával élményszerűvé tett események. Ezeknek az ún. elérő programoknak a keretében 

komplex módon valósulhat meg mindaz, ami a gyerekek pályaorientációja során valóban 

lényeges, azaz az önismerettel ötvözött, élményalapú, integrált és informatív, a leendő pá-

lyaívet is felvázolni képes, gyereknyelvű örömöt adunk. 

Eszközzel
Alapvető tapasztalatunk, hogy a mai gyerekek, lévén a digitális világ szereplői, rengeteg in-

formációt szinte készen kapnak. Ezek javarészt kizárólag vizuálisan jutnak el hozzájuk, így az 

amúgy kulcsfontosságú, főként taktilis érzékeikre ható, „tapintható”, valós élményekből kima-

radnak. Márpedig ezek hiányában VALÓS tapasztalat nem szerezhető.

Tény, hogy szinte nincs olyan szakma, foglalkozás, hivatás, amelynek gyakorlatában ne sze-

repelne valamiféle mérés. Ez azt jelenti, hogy minden szakmai tevékenység során használunk 

mérőeszközöket. Innen jött az ötlet, hogy a szakmákat a hozzájuk szükséges mérőeszközö-

kön keresztül tegyük kézzelfoghatóvá. Ezért összeállítottunk egy úgynevezett „MÉRŐTÁS-

KÁT”, amellyel az alábbi játékot játsszuk:

Hetedikesek a mérőeszközökkel
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A játék menete

1.  A gyerekek a mérőtáska tartalmából kiválasztanak egy-egy számukra érdekes mérőesz-

közt.

2.  Ezután kettes vagy hármas csoportokba szerveződnek.

(a csoport tagjai: mérő-ember, feljegyző-ember, és megmondó-ember)

Feladat

A teremben található bármilyen tárgy, dolog, eszköz, vagy akár személy mérhető tulajdonsá-

gának lemérése, és a kapott eredmény lejegyzése.

Egy dolgot több csoport is mérhet, és fordítva: egy csoport több dolgot is mérhet.

A játék ezen szakasza 10 percig tart, ezután következik a második rész:

3.  Ennek során a megmondó- ember „bemutatja” az általuk használt eszközt, ismerteti annak 

működését. (időtartam: 10 perc)

4.  Összefoglalás

Közösen összegyűjtjük, hogy az adott eszközt mely szakma/szakmák művelői használják 

munkájuk során, ezzel feltérképezve és jobban megismerve az adott területet. Egy szak-

mához több eszköz, egy eszközhöz több szakma is kapcsolható, így a játék tovább is foly-

tatható.

Szakmaismereti játék

Eszközök: „MÉRŐTÁSKA”, jegyzetfüzet, íróeszköz.
A

 m
ér

őt
ás

ka
 ta

rt
al

m
a 

 
(a

m
el

y 
bá

rm
ik

or
 b

őv
íth

et
ő)

mérővessző (colstok) mechanikus mérleg

mérőszalag digitális konyhai mérleg

tolómérő (subler) mérőpohár tartállyal 

vízszintmérő orvosi fecskendő

szabócenti szobahőmérő

digitális multiméter vérnyomásmérő

4 az 1-ben munkavédelmi mérőeszköz 
(fénymérő, hangnyomás-mérő, 
maghőmérő, páratartalom-mérő)

analóg és digitális fénymérő

Időtartama: kb. 25 perc  
(de ez is rugalmasan kezelendő, a lehetőségek és az igények függvényében)
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Eszköztelenül
Vannak szituációk, amikor nem áll rendelkezésre semmiféle „hozott anyag”, ilyenkor szoktam 

elővenni az alább következő módszert.

A foglalkozás vezetőjének a módszer sikeres használatához alapvetően az intuíciójára, szi-

tuáció-érzékeny, nyitott jelenlétére, és nagyfokú improvizációs készségére kell támaszkodnia.

Önismereti játékok

•  Tegezős-magázós (felnőtt-gyerek) kommunikációs szerepjáték

•  Dramatikus páros játék: büfés-vevő, rendőr-tolvaj, tanár-diák, helyi-turista, utas-ellenőr, és 

így tovább: az etikus viselkedés bemutatására szolgáló helyzetgyakorlatok, melyek során a 

szereplők hol tisztességes, hol pedig tisztességtelen magatartást tanúsítanak. (kifutás: 

win-win helyzet megtapasztalása)

•  Suttogó pletyka játék (információ-áramolási kísérlet): a forráskritika egyszerű megmutatá-

sára

•  Vezetek-vezetnek (bizalmi kézírás, páros játék): a munkavégzés személyes preferenciáinak 

megélésére

•  Mit akar a reklám? (műkritikai játék): emlékezetből felidézett spotok, a marketing mibenlé-

tének megközelítésére

•  Párkereső (mutogatással és beszéddel): a verbális és non-verbális kommunikációról

•  Összerakós-szétszedős játék a helyszínen lévő BÁRMILYEN dolog igénybevételével, pl. go-

lyóstoll, cipőfűző, (a kooperáció jelentőségének megélésére)

•  „40 éves osztálytalálkozó” A gyerekek –képzeletben – előreröpülnek az időben, és saját 

magukról, vagy a társukról elmesélik, hogyan töltötték a ballagásuk óta eltelt évtizedeket: 

(fantázia-játék, sok szórakozással)

El
ér

he
tő

sé
g

Web: www.bkik.hu/palyaorientacio
E-mail: quitt.laszlo@bkik.hu 



A Euroguidance Magyarország Központ háttérintézménye a Nemzeti Szakképzési és Felnőtt-
képzési Hivatal egy szakmai különdíjat is megítélt, amelynek nyertese a Székesfehérvári Szak-
képzési Centrum „Ez itt a pálya!” című  pályázata volt. Az intézmény által benyújtott pályamű 
egy kézikönyvből, szoftvercsomagból, társasjátékból és plakátból álló komplex pályaorien-
tációs eszközcsomagot mutat be.

Különdíjas 
pályázat
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Pályázat címe: Ez itt a pálya!

Ez itt a pálya! eszközcsomaggal arra törekszünk, 

hogy a pályaorientációs rendszerünk megfeleljen 

a pályaválasztás előtt állók igényeinek, életkori 

sajátosságainak. A szakmacsoport és azon belül a 

szakma megtalálásával a tanuló képes legyen 

azonosulni, szakmai énképe megalapozásra ke-

rüljön, önismerete, személyisége, szakmai képes-

sége, kulcskompetenciái fejlesztésre kerüljenek.

A csomag elemei a játéktól az egyéni pályatanácsadást segítő szoftverekig terjednek. A játé-

kok segítségével elérhető, hogy a tanuló ne tárgya, hanem alanya legyen a pályaorientációnak.

Pályaorientációs rendszerünk eszköztárában szerepel az általunk készített Pályaorientációs 

kézikönyv, mely tartalmaz egy játékgyűjteményt, illetve évfolyamokra lebontott javaslatokat 

tesz és hasznos tanácsokat ad a pályaorientációs nap megszervezéséhez.

A kézikönyv része a saját fejlesztésű PÁLYÁRA FEL! társasjátékunk, amely kétféle felületével 

lehetővé teszi a 10 – 18 éves korosztály megszólítását, játékos formája pedig az élménypeda-

gógia eszközét adja a felhasználók kezébe. A társasjáték családokat, generációkat tud egy 

célra mozgósítani. 

Egy nemzetközileg elterjedt pályatanácsadó szoftver (CHOICES) eredményesebb alkalmazásá-

hoz további szoftvereket készítettünk. A szoftverek biztosítják az önismereti elemek és pályaisme-

reti elemek teljes körű figyelembe vételét a pályaválasztási döntés előkészítési folyamatában.

Az általunk alkalmazott pályaorientációs stratégia eszközei a létező jó gyakorlatok mellé 

kínálnak újabb lehetőségeket. Gyakorlatunkban az önismeret és a pályaismeret elemeinek 

alkalmazása harmóniában valósul meg. 

Mivel a magyarországi szakképzés eredményességét nagymértékben befolyásolja, hogy a 

képzésbe belépők pályaválasztása mennyire megalapozott, így eszközcsomagunkkal komp-

lex módon próbáljuk segíteni az általános iskolákat és tanulóit, a középiskolás korosztályt il-

letve a pályamódosításra készülő felnőtteket. 

El
ér

he
tő

sé
g

Web: www.szfszc.hu
Név: Kulcsár Szilvia Főigazgató
E-mail: titkarsag@szfszc.hu

Pályaorientációs eszközcsomag részei: Pályaori-
entációs kézikönyv és segédlet, szoftver csomag 
pendrive-on, Pályára fel! társasjáték, plakátok



A Euroguidance Pályatanácsadói Díj 2018 felhívásra összesen 36 pályázat érkezett, amellyel 
Magyarország a Euroguidance Pályatanácsadói Díjat meghirdető országok közül az első helyen 
áll. A Díj iránti érdeklődés, valamit a pályázók visszajelzései azt mutatják, hogy a Euroguidance 
Pályatanácsadói Díj és a hozzá kapcsolódó záró rendezvény egy hiánypótló kezdeményezés, 
amely egyben jó lehetőség is magyarországi szakemberek találkozására, tapasztalatok és jó 
gyakorlatok megosztására, valamint új inspirációt biztosít a pályaorientációs szakmai mun-
kához. A következő oldalakon bemutatott pályaműveket a beküldők neve szerint ABC sor-
rendben közöljük.

További 
pályázatok
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Bagó Ildikó pszichológus és Ágoston Máté 
Bence gimnazista

Pályázat címe: A pályaorientációt segítő 
játékos, gyakorlatorientált módszerek 
fejlesztése Karrier City: Pályaválasztási 
társasjáték

Pályázatomban szeretném a Karrier City elnevezésű pályaválasztási társasjátékot bemutatni, 

amit a középiskolás fiammal együtt terveztünk és készítettünk el. A bemutatott játék fő cél-

csoportja a középiskolások és az általános iskola felső tagozatos tanulói.

A KARRIER CITY társasjáték célja, hogy gyakorlatorientált és minél életszerűbb legyen, 

a tanulók valóban megismerhessék egy-egy szakma, pálya munkafeladatait, olyan konkrét 

kérdéseket és feladatokat kapjanak a szakmákhoz kapcsolódóan, amiket eddigi ismereteik, 

tapasztalataik alapján meg tudnak oldani.

A játék a játéktáblán zajlik, Karrier City-ben, mintha egy városban lennének, és ott haladhatná-

nak az utakon. Minden résztvevő egy bábuval mozog, dobókockával dob, és annyit léphet előre, 

amennyit dob. Az út során vannak elágazási pontok, amik számokkal vannak jelölve, ahol 2 vagy 

3 irányba lehet haladni. Ezekhez tartozik 1-1 konkrét kártya, amin olyan kérdés szerepel, ami a 

játékos érdeklődésére, motivációjára vagy képességére vonatkozik, és a játékosnak 2 vagy 3 lehe-

tőség közül kell választania, ez alapján döntheti el, hogy melyik irányba halad tovább. Pl.: Szíve-

sen kísérleteznél laboratóriumban vagy inkább irodában oldanál meg számítógépes feladato-

kat?, Szívesen segítenél betegeknek vagy inkább vendégek kényelméről gondoskodnál? 

Az utak végül 10 munkahelyhez vezetnek. Pl. Z Generáció Informatikai Kft., „Sikeres Jövő” 

Bank, Napfény Szálloda, Happy Life Klinika, SuperFood Tejgyár, Hawai Utazási Iroda stb.

A játékot az nyeri meg, aki leghamarabb eljut egy munkahelyre és be is jut oda. És ez a játék 

valódi lényege! Ha eljutott a munkahelyig, az adott munkahelyre vonatkozó Feladatkártyák 

közül kell 1-et húznia, és csak akkor juthat be, ha a feladatot helyesen megoldja. 

A feladatok alapján a tanulók belekóstolhatnak az adott szakterület jellemző munkafelada-

taiba, az életkoruknak megfelelően. Például: 

•  Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi szállodai feladatokat: Az érkező gépkocsi ajtajának ki-

nyitása, a vendég üdvözlése, Az előleg beérkezésének regisztrálása, Az e-mailen érkező 

szobafoglalás megválaszolása, Szobakulcs átadása

•  Számítsd ki, hogy mekkora az étteremben egy menü nettó eladási ára, ha a menü fogyasz-

tói ára: 1 800 Ft (bruttó ár), a nyersanyagértéke pedig 576 Ft !

•  Milyen köretet kínálnál egy halból készült ételhez?

Karrier City társasjáték
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•  Egy áruházban 30%-os leértékelés van, mennyi-

be kerül egy eredetileg 5500 Ft-os ruha? stb.

A feladatok bővíthetők, és a gyerekek életkorá-

hoz, tudásához igazíthatók. A társasjátékot a jö-

vőben újabb területekkel bővítem. 

Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Balaton Helga – Gelle Mária – Prácser Tamás
Pályázat címe: Pálya puzzle

A Pálya puzzle az általános iskola 7-8. osztályosai-

nak iskolaválasztási döntés-előkészítését segíti, 

használható egyéni tanácsadás, vagy csoportos 

foglalkozás keretében is. A Pálya puzzle egy olyan 

komplex pályaorientációs foglalkozás, amely arra 

készteti a résztvevőt, hogy tematikusan gondolja 

végig azokat a területeket, melyek a pályaválasz-

tásban meghatározó jelleggel bírhatnak. Az egyes 

puzzle darabok az önismeret, a szakmaismeret és 

a munka világáról megszerzett tudást is tükrözik, melyeket érdemes végiggondolni a pálya-, 

iskolaválasztás előtt. A feladatlapnak szintetizáló és koordináló szerepe van, így ennek vannak 

alárendelve a különböző pályaorientációs kérdőívek, önismereti feladatok. Annak érdekében, 

hogy a tanuló számára a feladatsor végére tudatosodjanak erősségei és a fejlődést igénylő te-

rületek, az egyes elemek témához tartozását piktogram jelöli a feladatlapon.

A Pálya puzzle egy olyan pályaorientációs program, amely egyéni feladatmegoldáson alapul, 

a tanácsadó/tanár irányítása mellett. A tanácsadó teendője az egyes feladatok és azok ered-

ményeinek magyarázata, valamint annak segítése, hogy a tanulók ne maradjanak le a feladat-

megoldásban a csoportos keretek között. Az eszköz egyéni használatát az egyes elemek te-

kintetében konzultatív jellegű tanácsadói tevékenység kíséri, mely ellenőrző funkcióval is bír. 

A Pálya puzzle értéke nem önmagában a feladatlapban, hanem annak egyes elemeinek vég-

rehajtásában és a szintetizálás folyamatában rejlik. 

El
ér

he
tő

sé
g

E-mail: bagoildi@freemail.hu

El
ér

he
tő

sé
g

E-mail: Balaton Helga: balaton.helga@vas.gov.hu 
E-mail: Gelle Mária: gelle.maria@vas.gov.hu 
E-mail: Prácser Tamás: pracser.tamas@vas.gov.hu
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Barta Nikolett és Major Zoltán
Pályázat címe: Így dolgozunk mi

Az „Így dolgozunk mi” egy olyan, közel 5 éve útjára 

indított kezdeményezés, amely középiskolások 

számára nyújt támogatást az életúttervezésben és 

a tudatosabb pályaválasztásban. 

Saját bőrünkön éreztük, hogy középiskolás 

éveink alatt nem rendelkeztünk elegendő információval ahhoz, hogy tudatosabban dönt-

hessünk továbbtanulásunkat illetően. Számos nagynevű egyetem kínálja a jobbnál jobb sza-

kokat, de vajon mi rejlik az egyes szakok/szakmák mögött? Hogyan néz ki egy közgazdász 

vagy egy dietetikus mindennapja? Mi áll a különböző szakemberek karrierdöntése mögött, 

mit jelent a hivatásuk a gyakorlatban? Ilyen és ehhez hasonló kérdések mentén igyekszünk 

segítséget nyújtani középiskolásoknak abban, hogy a gyakorlatban, a „kulisszák” mögé te-

kintve ismerhessék meg az egyes szakmákat maguktól a szakemberektől. Egyrészt inspiráló 

történeteket mutatunk be nekik a blogunkon, illetve eseményeinken, másrészt egyéni és 

csoportos pályaválasztási coachinggal, évközi szakkörökkel, valamint nyári táborokkal igyek-

szünk fejleszteni őket, megismertetni velük a munka világát.

Célunk a tudatosabb pályaválasztás elősegítése mellett egy olyan támogató közösség lét-

rehozása, ahol összekapcsolhatjuk a lehetőségeket kereső diákokat a társadalmi szerepválla-

lást fontosnak tartó szakemberekkel. Az elmúlt években olyan cégekkel dolgoztunk együtt, 

mint például a Skyscanner, Google, Prezi, Ustream, vagy a KAPTÁR. A fiatalok a táboraink alatt 

valódi projektek mentén gyakorlati tudást szereznek, melyekkel társadalmilag is értéket terem-

tenek, inspirálódnak, fejlesztik kreativitásukat és képességeiket (nyilvános beszéd, prezen-

tációtechnika, érveléstechnika, önismeret, stb.), miközben 1 csapatként, 1 közös célért dol-

goznak. Egy olyan, hazánkban egyedülálló és hiánypótló kezdeményezésről van szó, 

amelynek keretein belül szeretnénk elérni, hogy a fiatalok a számukra lehető leghasznosabb 

tudást sajátíthassák el és magabiztosabban, önazonos módon, megfelelő információ birto-

kában kezdjék el felnőtt életüket.

Így dolgozunk mi táborozók

El
ér

he
tő

sé
g Web: www.igydolgozunkmi.hu • Facebook: www.facebook.com/igydolgozunkmi 

Instagram: www.instagram.com/igydolgozunkmi • 2018-as projekvideónk: www.youtube.
com/watch?v=qc3mS6PduCY • Bemutatkozó kisfilm: www.youtube.com/watch?v=PVJZ2Zie-
KAU&t=1s • E-mail: niki@igydolgozunkmi.hu
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal
Pályázat címe: „Kis Mesterek” játék a szakmák 
kipróbálásáért

A Békés Megyei Kormányhivatal minden ősszel 

megszervezi a Pályaválasztási Vásárt. A nagy ha-

gyományokra visszatekintő rendezvény legfon-

tosabb célja, hogy olyan információt nyújtson a 

pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló általá-

nos-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények 

tanulói, valamint a pályakorrekciót tervező felnőttek számára, amellyel segítheti a munka-

erő-piaci igényekhez igazodó pályadöntés meghozatalát. A rendezvényen minden évben 

bővítjük azt a szolgáltatási kínálatot, amely még inkább elő tudja segíteni a pályaorientáció 

folyamatát, és a választás megalapozását. 

A „Kis Mesterek” játékot 2015-ben újdonságként vezettük be azzal a céllal, hogy az általá-

nos iskola 7-8. osztályos tanulói az első pályaválasztásukhoz a hiány-szakképesítéseket test-

közelből, kipróbálás útján is megismerhessék. A módszer azért különleges, mert a játék alapú 

kipróbálás úgy járul hozzá az adott szakma megismeréséhez, kézzelfoghatóvá válásához, 

hogy ezzel együtt élményt is nyújt a diákok számára. 

A „Kis Mesterek” játékban a rendezvényen megjelenő munkáltatók és középfokú ok-

tatási intézmények szakemberei az adott szakmára vonatkozó munkafolyamatok bemu-

tatását és azok kipróbálását biztosítják. Ilyen munkafolyamatok például, a női szabó 

szakmát bemutató munkáltatónál varrógéppel telefontok készítése, a gépi forgácsoló 

szakma esetében CNC gépen sakkfigura esztergálása, a villanyszerelőknél áramkörök 

létrehozása, a bádogosnál pedig síklemezből szemeteslapát készítése. Az elkészített 

termékeket a kipróbálók hazavihetik, így az emlékként megmarad a diákok számára. Az 

elmúlt 3 év tapasztalatából elmondhatjuk, hogy ez a játék hatékonyan segíti a hiány-

szakmák megismerését és kipróbálását, hiszen több mint 3000 általános iskolás diák 

játszott velünk, amelyet pecsétgyűjtéssel és ajándéksorsoláson való részvétellel tettünk 

vonzóvá.

Készül a telefontok

El
ér

he
tő

sé
g

Web: www.facebook.com/PalyavalasztasBekesmegye
E-mail: pav@bekes.gov.hu
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Pályázat címe: Rendhagyó diáknaptár a Békés 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál

Kamaránk 2017-ben útjára bocsájtotta a 8. osztá-

lyosoknak szánt diáknaptárt, amely nem csak egy 

jegyzetelésre szánt egyszerű technikai eszköz, ha-

nem a tanév 10 hónapja alatt „küldetéssel” bír. Az 

a célja, hogy a tanulókat rávezesse, hogy vegyék 

komolyan és foglalkozzanak a továbbtanulás, az 

iskola-, a szakmaválasztás témájával, ehhez vegyenek részt a különböző pályaválasztási progra-

mokon, iskolai nyílt napokon, jelentkezzenek üzemlátogatásokra, beszélgessenek sokat családtag-

jaikkal, ismerőseikkel munkájukról, iskolájukról és természetesen belecsempésztünk gazdasági 

kamarai információkat a tanulási utakról, a duális szakképzésről, ösztöndíjakról. Diáknaptárunk 

tartalmazza a tanév rendje szerinti tanítási napokat, szüneteket, fontos dátumokat, figyelmeztet 

azok közeledtére. Stílusa hétköznapi, közérthető, humoros. 

A diáknaptár okostelefon méretű, fedőlapján a nyomógombokhoz hasonló 15 darab 

ikonnal, melyek a naptárban utalnak a témára (pl. határidők, üzemlátogatás, hasznos, isko-

lák, stb.). A naptárrészbe a tanulók beleírhatnak, kis terveiket sablonokba foglalhatják, jegy-

zetelésre is van lehetőségük. Akit egy-egy téma bővebben érdekel, megtalálja az informá-

ció elérés útját.

A 2000 db diáknaptárt 2017 nyarán készítettük el és szeptember első két hetében Békés 

megye 34 településének általános iskoláiban személyesen adtuk át a 8. osztályos tanu-

lóknak. 

Kiadványunk hasznosulásáról a Pályaválasztási Vásárra szervezett akciónkkal, valamint a 

helyszínen végzett reprezentatív felméréssel győződtünk meg. Ezen kívül osztályfőnökök 

jeleztek vissza, hogy aktívan használják a naptárt, amelynek megjelentetése egy újabb igényt 

szült: a pedagógusok jelezték, hogy ők is szívesen használnák, ezért 2018-ban a Diáknaptár 

második kiadásával párhuzamosan pedagógusnaptárt is készítünk. 

Pályaorientációs diáknaptár Békés megyében

El
ér

he
tő
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g

Web: www.bkik.hu 
E-mail: anna.szabo>@bmkik.hu
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Budapesti Gazdasági SZC Széchenyi István 
Kereskedelmi Szakgimnáziuma
Pályázat címe:  
Szakgimnáziumi Pályaorientációs Nap

A szakgimnáziumunkba érkező diákok már vá-

lasztottak szakmát, amikor iskolánkba érkeztek, 

vagy a kereskedelemben vagy az idegenforga-

lomban szeretnének munkát vállalni. Az ágazatot 

már kiválasztották, azonban nem tudják ponto-

san, hogy ezen az ágazaton belül milyen lehető-

ségeik vannak, milyen karriert valósíthatnak meg. 

2017. november 9-én tartottuk első Pályaorientációs Napunkat, hogy megmutassuk a diákok-

nak, hogy milyen lehetőségük van a munkavállalói piacon, segítsük további pályaorientáció-

jukat. A programon 14 osztály, 354 tanuló 4 órában előadásokon, interaktív foglalkozásokon 

vehetett részt 21 helyszínen. 10 meghívott külsős előadó volt és 11 kolléga (akik nemcsak 

tanári gyakorlattal rendelkeztek), tartott foglalkozásokat a tanulóknak.

Az osztályok egy előre elkészített beosztás szerint vettek részt a különböző foglalkozásokon:

• Protokoll ismeretek (Protokolltanárok Kollégiuma Közhasznú Egyesület) • Jövő tudatos 

adózói (Adótanácsadók Egyesülete) • Karrierépítés (euDiákok) • MBTI teszt, foglalkozásis-

mertető (Új Nemzedék) • Állások a kereskedelemben (CBA Príma) • Kávéházak lelki élete 

kereskedelmi szempontból (magánszemély) • Munkalehetőségek multiknál (magánszemély) 

 • Munkalehetőségek utazási irodában (magánszemély) • Munkalehetőségek szállodában 

(magánszemély) • Egy idegenvezető napja (magánszemély) • Europass önéletrajz készítése  

(iskola tanára) • Kísérőlevél (iskola tanára) • Munkavállalás külföldön (iskola tanára) • Mun-

kavállalás bankban (iskola tanára) • Saját vállalkozás beindítása, irányítása (iskola tanára) 

 • Pályaorientációs foglalkozás (iskola tanára)

A diákok osztályfőnöki órák keretében értékelték a Pályaorientációs Napot, a tanárok Google 

Űrlap kitöltésével jeleztek vissza a programról. A visszajelzések pozitívak és előremutatóak voltak. 

A Pályaorientációs Nap helyszíne

El
ér

he
tő

sé
g

Web: www.vasutca.hu 
Facebook: www.facebook.com/vasutca
E-mail: szakmai.igh@vasutca.hu
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: Pollák Eszter, Borboláné Tóth Terézia,  
Révész-Fodor Gabriella
Pályázat címe: A CSMPSZ pályaorientációs szolgáltatási folyamata a sikeres pályadöntésért 
általános iskolában

A Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás munkatársaiként 2007 óta Szeged és kistérsé-

gében, 2013 óta pedig teljes Csongrád megyében látjuk el a pályaorientációs tevékenysége-

ket. Az alábbiakban egy 7-8. osztályos általános iskolásoknak szóló szolgáltatási rendszert 

mutatunk be, mely során egy tanulóval 7. és 8. osztályban minimum 8 alkalommal találko-

zunk különböző szolgáltatások során, továbbá a pedagógusaik, szüleik elérésével közvetve 

ezen túlmutatóan is segítünk a sikeres pályadöntés meghozatalában.

Az általunk kidolgozott szolgáltatási rendszer egyedisége, hogy nem csak egy-egy alka-

lommal, egy-egy szolgáltatás során érjük el a gyerekeket, hanem középiskola választásukig 

végigkísérjük őket, szüleiket és pedagógusaikat is. 

A pályaorientációs folyamatot minden tanév előtt augusztusban a 7. és 8. osztályos osztályfő-

nököknek és érdeklődő pedagógusoknak szóló Pályaorientációs Szakmai Tájékoztatóval kezd-

jük. A Tájékoztató egy félnapos műhely és előadás sorozat az osztályfőnököknek, mely során 

előadásokat tartunk az oktatási rendszert és a továbbtanulást érintő változásokról, a számukra is 

elérhető pályaorientációs segédanyagokról, módszertanokról és többek között az osztályfőnö-

kök megismerik az osztályaik számára elérhető, igényelhető programokat és szolgáltatásokat. 

A 7. osztályos tanulóknak a tavaszi félév során 6 alkalmas pályaorientációs szolgáltatást 

ajánlunk, mely az alábbi elemekből áll:

•  Az iskolarendszer bemutatása a változások jegyében, követelmények (tanulói tájékoztató)

•  Gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola – képzési formák bemutatása (tanulói tájé-

koztató)

•  Pályaérdeklődés – tesztek, kérdőívek kitöltése és feldolgozása (interaktív osztályos foglal-

kozás)

•  Pályaismereti foglalkozás – szakmák, foglalkozások megismerése (csoportmunka feladat-

lap feldolgozással)

•  Önismeret fejlesztés (önismeret fejlesztő játékok pszichológus vezetésével)

•  Pályaorientációs tréning (életpálya és életút tervezésre, gondolkodásra serkentő játékok)

A tanév első féléve során a 8. osztályos tanulók tanulói tájékoztatón és egyéni tanácsadá-

son vesznek részt. A tanulói tájékoztató keretén belül átismétlik a továbbtanuláshoz szüksé-

ges ismereteket, a felvételi eljárás határidőit és bemutatjuk a saját településükön elérhető 

továbbtanulási lehetőségeket. A kihelyezett egyéni tanácsadásra az osztályfőnökök biztosí-
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tanak számunkra lehetőség szerint külön helyiséget, ahova a tanulók egyesével jönnek a 

pályaválasztási tanácsadókhoz. A beszélgetés során közösen kitöltenek egy tanácsadási la-

pot, melyet a tanuló hazavisz otthoni együttgondolkodásra a szüleivel.

Az osztályszintű foglalkozásokon túl pályaorientációs szülői értekezletet és pedagógus ta-

nácsadást is tartunk 7. és 8. osztályban is. Az osztályfőnökök gyakran kérnek segítséget egye-

di esetekben is, a szakszolgálat hatáskörébe tartozó problémák esetén könnyen tudjuk a 

megfelelő segítség felé irányítani a tanulókat. 

Amennyiben a kihelyezett foglalkozások során nagymértékű pályadöntési elakadással ta-

lálkozunk, javasoljuk a tanulónak, szülőnek a tanácsadóban elérhető komplex pályaválasztási 

tanácsadást pszichológus vezetésével.

A bemutatott szolgáltatási folyamat sikerességét mutatja, hogy 8. osztályban, az egyéni 

tanácsadás során a tanulók nagy részének már kialakult elképzelése van a továbbtanulásról.

Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági 
Szakgimnázium
Pályázat címe: ÚtMutató

Az intézmény 2017/2018-as tanévben ünnepelte 

fennállásának 100. évfordulóját. Nagy hagyomá-

nyokra tekintünk vissza, melynek fontos része a 

diákok támogatása és irányítása a pályaválasztás 

területén. Számos szakmai rendezvénnyel mu-

tatjuk meg számukra a végzettségük által kínált lehetőségeket. Nem feledkezünk meg a le-

endő tanulóinkról sem, így számukra is sok színhelyen bemutatkozunk. Célunk megismertet-

ni a tanulókat a munkaerő-piaci lehetőségekkel, és segítséget adni a számukra legmegfelelőbb 

szakma megtalálásához.

A tanév kezdete előtt megtervezzük a szakmai programokat, amelyben előkelelő helyet 

foglal el a pályaorientáció. A nyolcadikosok számára nyílt napokat szervezünk, illetve a városi 

pályaválasztási kiállításon bemutatjuk az intézményünk kínálatát, erről nyomtatott tájékozta-

tó füzetet adunk, amit otthon is haszonnal forgathatnak. 

El
ér

he
tő

sé
g

Web: www.csmpsz.hu
E-mail: csmpsz.palyavalasztas@gmail.com

Pályaválasztási kiállítás
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A végzős tanulóinknak karriernapot tartunk, ahol közeli egyetemek bemutatkoznak, vala-

mint volt diákjaink mesélik el sikereiket. Lehetőség nyílik az OTP által szervezett tréningen 

részt venni, ami a vállalkozóvá válásra készíti fel a résztvevőket. A gyakorlatorientált képzés 

részeként a szakképzésben résztvevő diákok üzemlátogatásokon vesznek részt, ahol meg-

nézhetik, hogy az elméletben tanultak hogyan működnek a valóságban. Minden évben 

megrendezzük a szakmák délelőttje nevet viselő programot, mely az iskola által nyújtott 

szakképzés lehetőségeiről tájékoztatja a pályaválasztás előtt álló érdeklődőket. A diákok által 

készített kisfilmek segítségével nyerhetnek bepillantást a szakképzésbe. 

A szakmai programok szervezését a tantestület és az egyéb technikai dolgozók végzik a 

vezetőség irányításával. A pedagógusok gyakran és szívesen bevonják a diákokat a szervezé-

si és kivitelezési munkákba, ezzel hitelesebbé téve az eseményt. A külső partnerek részéről 

magasan képzett nagy szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársak segítik a szakmákkal 

való megismerkedést. 

A program az általános iskolát befejező tanulóknak, és a már intézményünkben tanuló diá-

koknak – érettségi előtt állóknak és szakképzésben résztvevőknek – nyújt segítséget. 

A pályaorientáció sikerességét számos módszerrel tudja mérni az iskola. A nyolcadikosok 

érdeklődését a felvételi statisztikák segítségével tudjuk követni (jelentkezők száma, felvéte-

lizők száma, az iskolát első helyen megjelölők száma és a felvételt nyertek száma). Az érettségi 

és a szakképzés után nyomon követjük a tanulóinkat (hol tanulnak tovább, hol dolgoznak). 

El
ér

he
tő

sé
g Web: www.faymisk.eu

E-mail: fay@fay-misk.sulinet.hu
Telefon: 46/563-309
Facebook: www.facebook.com/gorogfay/?ref=br_rs

Nyílt nap általános iskolások részére
Karriernapi előadás

Karriernapi előadás
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Dr. Fazakas Ida – Dr. Czövek Andrea – Eszterházy 
Károly Egyetem Pályatervezési Iroda
Pályázat címe: TERVEZZ VELÜNK!  
Pályaorientációs eszközök, játékok  
az Eszterházy Károly Egyetemen

Irodánk módszertani fejlesztéseit mutatjuk be, 

amelyek önállóan is használhatók pályaorientáci-

ós eszközként középiskolás csoportoknál, de 

eredményesek open space terekben, így kifeje-

zetten a beiskolázási programok, képzési kínála-

tok bemutatását egészítik ki a pályaorientációs 

szemlélettel és módszerekkel. 

A fejlesztett eszközök alapvetően követik a pá-

lyaorientációban megfogalmazott elveket és tar-

talmakat, önismertre, pályaismeretre, képzési is-

meretekre vonatkoznak. Ilyen csoportosításban 

mutatjuk be:

Önismeretre vonatkozó eszközök

A képesség tábla – folyamatábra eszköz elkészítéséhez a Képességstruktúra kérdőív több 

változatát is használtuk. Az alapötlet, hogy a kérdőívformát folyamatábrába rendeztük. Egy 

nagyméretű whiteboard felületű táblán különböző szövegbuborékok jelennek meg, melyek 

kérdéseket tartalmaznak. Igen/nem válaszlehetőségekkel lehet továbblépni az egyes bubo-

rékokról a következő kérdésekre, és a tartalmak típusától függően logikai lánc épül a folyama-

tábra kimeneteihez. A táblán játszó személy – akit segít általában egy tanácsadó – halad a 

szövegbuborékok között és a válaszai révén kirajzolódik egy rá jellemző útvonal. A játék be-

szélgetési felületét az igen/nem állítások száma, a játékban való előrejutás, az egyes képessé-

gek közötti kapcsolat adja. Ha végigrajzolta a jelölt az ábrát, egy képet kapunk arról, hogy 

milyen utak fedezhetők fel az egyes területek között, milyen képességeit gondolja erősségé-

nek, milyen szakok köthetők a képességekhez stb.

Az érdeklődés tábla és kártya eszköz az érdeklődési típus és az intézmény szakjaival betölt-

hető jellemző munkakörök között képez kapcsolatot. „Milyen szak/munkakör illene hozzád, 

ha nálunk tanulnál?” kérdésre ad választ. Az önismeretet támogató érdeklődés táblán az is-

mert Munka Érdeklődés Kérdőív típusai vannak bemutatva. A tanácskérő ennek elolvasása 
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után kiválasztja a rá leginkább jellemző két típust és ehhez kapja meg a rá jellemző kártyát. A 

kártyákon két jellemző típus szerint munkakörök vannak feltüntetve, így a játszó fél a típusá-

nak megfelelő munkakörökre vonatkozóan kap ajánlatot. A kártyán az intézményünkben ta-

nulható szakokhoz kapcsolható jellemző munkakörök vannak felsorolva az adott típusnak 

megfelelően. Ezeket a kártyákat a tanácskérők meg is tarthatják. A beszélgetési felületet az 

érdeklődési típusok, az ajánlaton szereplő munkakörök ismertsége, elfogadottsága és ezek 

kapcsolata adja.

Pályaismeret, képzési ismeretre vonatkozó játék

A Ceruzás – szakok, munkakörök játékkal azt lehet megtanulni, hogy egy adott szakkal milyen 

munkakör tölthető be a munkaerőpiacon. Számtalanszor találkozunk azzal a kérdéssel, hogy 

„Mi leszek, ha elvégzem a szakot?”. Ehhez szerettünk volna segítséget nyújtani, amikor össze-

kapcsoltuk a szakokat és a munkaköröket. Képzési terület szerint szerepeltetjük a szakjainkat 

nagyméretű táblákon és fából készült óriásceruzák oldalait címkéztük fel munkakörökkel. A ját-

szó félnek a ceruzán szereplő munkaköröket kell egy-egy szakhoz illesztenie, „ráforgatnia” an-

nak megfelelően, hogy ezek a munkakörök milyen 

szak elvégzése után válnak lehetővé. A tanácskérő 

így tudja összekapcsolni, hogy az érdeklődési típu-

sához kapott ajánlatokhoz, a kártyán szereplő mun-

kakörhöz milyen szakot kellene elvégeznie. A játék 

önmagában is játszható, tudatosítva a szakok-mun-

kakörök közti kapcsolatot, viszonyt.

A kialakított pályaorientációs eszközök egyedisé-

ge elsősorban abban rejlik, hogy a képzési kínálatot 

„személyre szabja”. A jelentkezők egyéni jellemzői-

hez adunk ötleteket, ajánlatokat, szempontokat, így 

segítve a döntésüket. A másik különlegességre, hogy 

ezek az eszközök figyelemfelkeltőek, nagy nyitott 

terekben (pl. nyílt napok, Educatio) és osztályterem-

ben (osztályfőnöki óra, csoportos foglakozás) is sike-

resen használhatók. 

El
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E-mail:  
Dr. Fazakas Ida: fazakas.ida@uni-eszterhazy.hu
Telefon: +36 (30) 585-2792



26

Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Foglné Sárosi Adrienn/VSZC Madách Imre 
Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Pályázat címe:  
Last Minute Madách Suli Gödöllő-Internetes 
Kvízjáték V.I.P Szakmai Élménynappal

A Last Minute Madách Suli Gödöllő elnevezésű 

projektünket 2015-ben indítottuk útjára az általá-

nos iskolák nyolcadik évfolyamosai számára, az-

zal a céllal, hogy „az utolsó pillanatban” is támogathassuk pályaválasztási döntésüket. Emel-

lett szakmáinkat és iskolánkat is szerettük volna népszerűsíteni.

Programunk két lépésben valósult meg. Elsőként 140 általános iskolának küldtük el szak-

képző intézményünkkel kapcsolatos kvízjátékunkat e-mailben. Honlapunkat és Facebook 

oldalunkat böngészve 10 kérdésre kellett keresniük az osztályoknak a válaszokat 5 nap alatt. 

A megfejtéseket elektronikus levélben vártuk és a leggyorsabb csapatot, a gödöllői Petőfi 

Sándor Általános Iskola akkori 8.c osztályát, mint „nagyon fontos személyeket” egy V.I.P. Szak-

mai Élménynappal jutalmaztuk meg. Ennek során csoportfoglalkozás keretében, önértékelő 

eljárás segítségével a kisdiákok feltérképezték pályaérdeklődésüket, majd hétféle rövid szak-

makóstolóra indultak felsőbb éveseink kíséretében. A projekt Pályaválasztási Nyílt Napunkon 

zajlott le, így plusz erőforrásokra nem volt szükség. Munkavállalási tanácsadói és szakoktató 

végzettségű pedagógusaink működtek közre a foglalkozássorozatban.

A projekt sikerének egyik fokmérője az volt, hogy az egykori nyertesek nemcsak kézzel 

fogható produktumaikat vihették el tőlünk, hanem sokrétű élményeiket is. Olyan hasznosnak 

bizonyult a program, hogy a „Petőfisek” másik két nyolcadikos osztálya is kérte, hogy részt 

vehessen egy ilyen élménykavalkádban, amit még abban a hónapban le is bonyolítottunk. 

Azóta jó néhányukat ’Madách-os’ diákként üdvözölhetjük nálunk.

Az elmúlt időszakban hatékony együttműködés alakult ki intézményeink között a pályao-

rientáció területén. 2017-ben kérésükre két hatodikos osztálynak tartottuk meg a V.I.P. Szak-

mai Élménynapot. Kvízünket pedig többször is elvittük magunkkal pályaválasztási napokra az 

általános iskolákba, ahol külön is jól funkcionált mint okostelefonos keresőjáték. 

Kocsi Tamás igazgató köszönti a Petőfis diákokat
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Web: madachiskola.hu
Facebook: www.facebook.com/MISZKI202/
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Győri Műszaki Szakképzési Centrum
Pályázat címe: Győr-Moson-Sopron Megyei 
Pályaorientációs Konzorcium

Országos szinten is egyedülállónak számít az a pá-

lyaorientációs szakmai összefogás, a Győr-Moson- 

Sopron Megyei Pályaorientációs Konzorcium, amely aktív tagja a Győri Műszaki Szakképzési 

Centrum.

Az együttműködés célja azon szervezetek munkájának az összehangolása, amelyeknek 

jogszabály szerinti feladata van a pályaorientációban, és ezen keresztül a pályaorientációs 

tevékenység hatékonyságának növelése. 

Ennek érdekében 2014 februárjában konzorciumi megállapodást kötött a Győr-Moson- 

Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, a Győr-Moson Sopron Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara, a Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központ Győri Tankerülete, és a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.

A széles körű összefogáshoz 2014 júniusában további szervezetek, felsőoktatási intézmények, 

valamint a gazdasági élet szereplői is csatlakoztak támogatóként. A Győri Műszaki Szakképzési 

Centrum a KLIK-ből való kiválása óta mint önálló tag vesz részt a konzorcium munkájában.

Fő célunk, hogy felkeltsük a pályaválasztás előtt álló általános iskolás diákok érdeklődését 

a megye hiányszakmái, a műszaki és természettudományok iránt, valamint minél több tanu-

lót bevonjunk a szakképzésbe. 

A közös kezdeményezések és az összehangolt programok eredményeként számos pályao-

rientációs rendezvényt valósítottunk meg. Az együttműködés, több mint pályaorientációs 

konzorcium, szakmai műhelyént is működik rendszeres egyeztetés keretében.

Az érdekes programokon túl arra is lehetőséget biztosítsunk, hogy a pályaválasztás előtt 

álló diákok és a pályaválasztási felelősök megismerkedjenek a megye szakképző intézménye-

inek képzési kínálatával, műszaki, természettudományos projektjeivel, valamint a munkaerő-

piaci kínálattal.

A megyei összefogásunk eredményeként a szakképzésben résztvevő diákjaink száma év-

ről-évre folyamatosan növekszik.
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Web: www.gymszc.hu



28

Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
(HMPSZ) és az Egri Balassi Bálint Általános 
Iskola közös pályázata
Pályázat címe: Pályaorientációs nap az Egri 
Balassi Bálint Általános Iskola  
és a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
együttműködésében

A 14/2017. (VI.14.) EMMI rendeletben foglalt pá-

lyaorientációs célú tanítás nélküli munkanap 

megvalósítását vizsgálva, az Iskola a Heves Me-

gyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási 

Tanácsadóival együttműködve egy olyan program szervezése mellett döntött, amely fel-

menő rendszerben – a következő években is folyamatosan, tematikailag egymásra épülő 

programokkal – valamennyi diákja részére (1–8. osztályig) az iskolai helyszínen kerüljön 

megrendezésre. 

A tervezésénél fontos szempont volt a szakmák minél korábbi megismerése, a döntés elő-

segítése, a pályaismeret bővítése. Megvalósító partnerként elfogadták a felkérést az egri Fog-

lalkoztatási Paktum partnerszervezeti is. 

A szakmai szempontjaink voltak:

•  minden tanuló a saját életkorának és osztályfokának megfelelő, bonyolultságú programe-

lemeken vesz részt, így több éven keresztül egy olyan folyamatot járhat be, amely a pálya-

érettségét növelheti,

•  folyamatban gondolkodik, mert több évre tervez – ezzel több lehetőséget ad a tanulók 

számára a megismerésre, a megalapozott döntés meghozatalára,

•  a pályaorientációban érintett külső partnerek munkáját összehangolja és bevonja az iskolai 

helyszínre,

•  lehetőleg minden szakmacsoport képviselője megjelenjen, a segítő szervezetek pedig pá-

lyaorientációs játékokkal, feladatokkal készüljenek,

•  a partner szervezetek/középiskolák állomásánál lehetőleg minél több tanuló, gyakornok 

jelenjen meg a tevékenységek bemutatásánál, kipróbáltatásánál, mint „kortárs”, mert így 

diák-diák viszonyba a pozitív élmény könnyebben átadható.

Pályaorientációs nap általános iskolásoknak
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Megvalósítás

A meghívott résztvevők 1-1 tanteremben kaptak helyet, a cégek pedig az iskola aulájában. 

A tornatermet és az udvart a rendőrség vette „birtokba”, így az egész délelőttöt felölelő prog-

ramban a gyerekek forgószínpadszerűen mozogva megismerkedtek a külső partnerek segít-

ségével bemutatott szakmákkal, továbbtanulási lehetőségekkel. Fő szempont volt, hogy 

minden „szervezet” interaktív programmal, feladattal, játékkal készüljön. Az alsós tanulók ré-

szére életkoruknak megfelelőbb, játékosabb formájú állomásokat terveztünk. 

Az 1–5. évfolyamos diákok szervezetten, pedagógus kísérettel, csoportosan látogatták az 

egyes állomásokat. A 6–7–8. évfolyamos diákok önállóan, érdeklődésüknek megfelelően vá-

laszthattak a különböző állomások között. A gyerekek összesen 18 szakmacsoportbeli szak-

mák közelébe kerülhettek, tömeg és tolongás nélkül hozzáfértek azokhoz a feladatokhoz (pl: 

terítés, szendvicsdíszítés, díszcsomagolás, áramkörkészítés, hegesztő szimulátor, stabil oldal-

fektetés…stb), amiket meg szerettek volna ismerni, ki szerettek volna próbálni. 

A pályaorientációs nap reggelén minden ta-

nuló kapott egy menetlevelet, mely tartalmazta 

az összes állomást, így minden diák a teljesített 

feladatok után pecsét mellé jelölhette, hogy tet-

szett-e neki az adott tevékenység vagy nem, szí-

vesen végezné-e vagy nem. A nap végén az osz-

tályfőnök összegyűjtötte a menetleveleket és az 

elkövetkező osztályfőnöki órákon beszélgettek 

az élményekről és feldolgozták a tapasztaltakat. 

Fontos élmény volt a pedagógusok és a résztve-

vő szervezetek számára is, hogy a program teljes 

ideje alatt semmiféle fegyelmezési probléma nem adódott, minden tanuló (tanulmányi tel-

jesítményüktől függetlenül) érdeklődő volt, aktív és motivált.

A megvalósításban részt vett: 3 középiskola tanárai és diákjai, 9 intézmény/szervezet, 3 civil 

szervezet, 2 cég és 6 vállalkozó.
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Tajtiné Lesó Györgyi – pályaválasztási tanácsadó pedagógus
E-mail: leso14@gmail.com
Telefon: +36 (70) 626-7414

Pályaorientációs nap általános iskolásoknak
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Juhász Erika
Pályázat címe: Karrier Újratöltve

A stabil szakmai identitás a hitelességen, ön-azonos-

ságon, valós kompetenciákon alapul. Ehhez önis-

meretre, saját válaszok megtalálására van szükség. A 

karrier téma szempontjából is fontos kérdések ezek. 

Elengedhetetlen, hogy időről-időre felülvizsgáljuk, 

meddig jutottunk az önmagunk számára kijelölt úton. Ilyen „checkpoint”-nak tekinthető ez az inter-

aktív program, amely coaching szemléletű megközelítéséből kiindulva megmutatja a résztvevők-

nek, hogy létre lehet hozni olyan gondolati keretet, amely célirányos kérdések és hasznos összefog-

lalások segítségével rendezi az elképzeléseket, konkretizálja a célokat, tudatosítja az erőforrásokat és 

segít a következő lépés megtervezésében. 

A tematika újszerűsége, hogy abba önismereti, önreflexiós eszközök kerültek be, így a résztve-

vők gyakorlati szinten, „saját bőrükön” megtapasztalva élhetik meg a tudatos karriermenedzs-

ment fontosságát. A program alkalmával a mindenkiben meglévő kreatív „alkotót” mozgósítjuk. 

A résztvevők a szakmai életútjuk „filmjén” dolgoznak. Karrier szempontból vizsgáljuk:

•  a „szereplőt” – Hogyan látjuk a karaktert, önmagunkat, „brandünket” képességeink és lehe-

tőségeink fényében? Cél saját kompetenciáink, tartalékainak tudatosítása és arra alapozva 

konkrét lépések meghatározása. 

•  a „forgatókönyv írót” – Mi a narratívája a szakmai pályafutásunknak? Cél az eredmények 

tudatosítása, ami segíti a résztvevőt, hogy újra felfedezze, mi mindenre képes. 

•  a „rendezőt” – Mit jelent karriertervezéskor az „agilis” hozzáállás, a különböző perspektívá-

ban való gondolkodás? Cél a horizont tágítása, a választási lehetőségek felismerése.

•  a „producert” – Hogyan működik a networking a munkaerőpiacon? Cél a következő lépé-

sek konkretizálása és a netwotking lehetőségek feltárása.

A program hasznos mindazoknak, akik karriermódosításban, elakadásban vannak, vagy egy-

szerűen csak változtatni szeretnének életpályájukon, függetlenül attól, hogy pályakezdők, 

munkaerő-piacra visszatérők vagy karrierváltók. A tematika eredményesen használható pá-

lyaorientációs, emberi erőforrás területen dolgozó szakembereknek is.
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E-mail: erika.juhasz@businesscoach.hu
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
Pályázat címe: Tüskevár Tanonc Tábor

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara fontosnak tart-

ja, hogy az általános iskolások továbbtanulását elősegítő 

programjai a nyári időszakra is kiterjedjenek. Ennek szelle-

mében hirdetjük meg a Tüskevár Tanonc Táborunkat Sár-

melléken. A tábor résztvevői 7. osztályos tanulók, akik az ál-

talunk kiírt „Szakma dicsérete” pályázatunkra beküldött 

pályamunkák kiválasztása alapján vettek részt a progra-

mon. A tábor ideje alatt tematikusan felépített progra-

mokkal nyújtottunk segítséget a pályaválasztás előtt 

álló táborlakóknak. Célunk, hogy a foglalkozásokkal, tá-

jékoztató előadásokkal, üzemlátogatásokkal elősegítsük a résztvevő tanulók pályaválasztási 

döntését. A foglalkozások között önismereti és kommunikációs tréningek szerepeltek.

A közös foglalkozások a csoportkohézió erősítésére is alkalmasak voltak, mely a csoporton 

belüli együttműködést és az összetartozást, valamint az együtt gondolkodást is fejlesztette. 

A tájékoztató előadásokkal információnyújtás volt a célunk az aktuális hiányszakmákról, ösztön-

díjrendszerről, nagykanizsai továbbtanulási lehetőségekről. Programjaink között helyi vállalko-

zások látogatása is szerepelt. A tábor szervezése során olyan helybéli vállalkozásokat kerestünk 

fel, melyek felkeltik a gyerekek érdeklődését, illetve a szakmapalettán hiányszakmaként szere-

pelnek.  Kézügyességüket a helyben szervezett foglalkozásokon próbálták ki. Egyik este a va-

csora elkészítésében segítettek a vállalkozó kedvűek, míg másik nap estéjén kavicsok festésével 

örökítették meg tábori emlékeiket.

Az utolsó este „Ki mit tud?”-ról szólt. A rejtett tehetségek felfedték magukat. Voltak, akik 

énekeltek, voltak, akik mozgékonyságukat mutatták be egy-egy mutatvánnyal vagy humo-

ros előadásukkal szórakoztatták a nagyérdeműt. A programok között jutott egy kis idő a fel-

töltődésre is. Keszthelyen, a Kis-Balaton Háznál illetve a Diás-szigeten tettünk kirándulást. 

A táborozás alatt az 5 különböző iskolából érkező gyerekek egy csapattá kovácsolódtak, és 

a pályaválasztási döntést segítő tapasztalatokkal térhettek haza.
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Web: palyavalasztas@nakkik.hu

Viszlát’ Sármellék!
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Palástiné Kozma Katalin
Pályázat címe: Önismeret IKT-ra hangolva

A 10-18 éves korosztály különleges bánásmódot 

igénylő tanulói között töltöttem napjaimat. Az 

nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a fiatalok nem iga-

zán tudnak létezni „kütyüik” nélkül. Ám ha jobban 

megfigyeljük Őket, az is kiderül sokszor, hogy csak 

egy szegletét ismerik a világháló alkalmazási lehe-

tőségeinek és a hasznosat nekünk kell megtanítani. Ha mutatunk számunkra a világukhoz ido-

muló lehetőségeket, akkor sokkal kevesebb konfliktus generálódhat, és az együttműködés, si-

kerélmény gazdagíthatja a tanulási folyamatot. És a következmények? Motiváltság, nyitottság, 

kooperáció, azok a tulajdonságok, képességek, készségek, melyek a munkaerő-piacon is kelen-

dőek. Ezért tartom fontosnak, hogy a pályaválasztásban is alkalmazzuk ezeket.

Csoportjaim 4 főből álltak, és a gyerekek párokat alkotva dolgozhattak tetszőleges sor-

rendben tableteken, melyek különböző oldalak alkalmazásait használhatták. 90 perces foglal-

kozásokat tartottunk, ahol a párok bemutatták a többieknek egymást, majd Kahoot-tal zár-

tuk, amelynek készítésébe a tanulók bevonása szükséges. Ezekből az alkalmazásokat úgy 

válogattam össze, hogy a sikeres pályaorientációhoz szükséges területeket lefedjék. 

elkéPZelt Pálya – Mi sZeretNék leNNi? PuZZle • http://four.flash-gear.com

kedveNC tevékeNységeiM – sZókereső, keresZtrejtvéNy • https://learningapps.org

MiBeN vagyok jó? – hoZZáreNdelés kéPekeN • https://learningapps.org

Névjegykártya késZítése – 10 év Múlva • www.canva.com

válasZtott iskoláiM – kártyák, MeMória • https://h5p.org

kedveNC idéZeteM, dalsZövegeM – sZófelhő • https://wordart.com

érdeklődési területeiM – kolláZsok késZítése • https://h5p.org

öNéletrajZok terveZése, írása • www.canva.com

logo késZítés • www.designevo.com

A foglalkozások újszerűsége, a választhatóság miatti döntés saját kezükbe adása, a páros 

munka, a tantermi kereteket felbontó információszerzés, a kreatív tevékenységek minden 

csoportnál nagy sikert arattak. 

Kedvenc idézetem (P.K. 9. SNI leány) 
„Hol remény van, ott megpróbáltatás is.„(Jimin-BTS)
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E-mail: palastinekozma@freemail.hu
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Palástiné Kozma Katalin
Pályázat címe: Egy lehetséges eszköz a külön- 
leges bánásmódot igénylő tanulók pálya-
választásának segítésében az OH-kártya

Az OH-kártyákat eredetileg egy kanadai festőmű-

vész Ely Raman találta ki, hogy az emberekhez 

közelebb hozza a művészetet, de később terápi-

ás jelleggel is elkezdték használni. Az OH-kártya 

nem más, mint egy elmélyült belső utazás, igazi 

önmagunk megismeréséért, amely során rátalál-

hatunk problémáink megoldására. A mintavételre 

egy többfunkciós intézmény 5. osztályos, 7. osz-

tályos 8. osztályos és középiskolás korosztály kü-

lönleges bánásmódot igénylő tanulóival került 

sor. Az 5. évfolyamon a kártyák segítségével nehezen asszociálhatók a szakmák, hobbik, ked-

venc szabadidős tevékenységek. A későbbiek folyamán sikeresebbnek bizonyult, ha a képet 

ők maguk egészítették ki rajzzal.

A 7. és 8. osztályosok és a középiskolások esetében a mintavételre Ritoók Pálné: Csoportos 

érdeklődésvizsgálat kérdőívét használtam. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a különleges 

bánásmódot igénylő tanulók jelentés részének nagyon sok magyarázatra, körülírásra volt 

szüksége ahhoz, hogy egy-egy fogalom jelentését megértsék és helyesen értelmezzék. Az 

OH-kártyákkal való foglalkozás során a kérdőív metodikáját követtem. Hat sorozatban egyen-

ként 12 kártyából kellett kiválasztania 2 darab számára vonzó, és 2 darabszámára taszító kár-

tyát és meg kellett indokolni választását. A képek előhívhattak érzéseket, de életpályákat, 

foglalkozásokat is. Hat kör után elővettem két szókártyát: VONZ és TASZÍT jelöléssel, és a már 

előtte fekvő kártyákból kellett egyet-egyet kiemelnie, és ezáltal megerősítenie.

A megfigyelt 50 fő esetében 48 esetén volt egyezés az OH-kártyákra adott válaszok és a kérdő-

ív eredményei között. Természetesen a kártyák nem helyettesíthetik a pályaorientációban a cél-

irányos, kipróbált kérdőíveket, de hatékony bevezetésként hozzájárulhatnak az oldott légkör 

létesítéséhez, a bizalom megteremtéséhez, ahol 

mindenki önmaga lehet. Az OH-kártyáknak he-

lyük van a pályaválasztásban, jó eszközként hasz-

nálhatók számukra az önmegismerésben, és így 

hozzájárulnak a helyes döntés  meghozatalához. El
ér
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E-mail: palastinekozma@freemail.hu

T. A. leány, BTMN Vonz: szervezés, utazás, 
vendéglátás, emberek között
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Pályázat címe: Fedezd fel Önmagad!  
Pályaorientációs nyári tábor

Kamaránk egész évben különböző programokkal, 

rendezvényekkel, segíti a pályaválasztás előtt álló 

gyerekeket, azok szüleit és a döntésben komoly 

hangsúllyal rendelkező pedagógusokat is. A nyári 

tábor is egy ilyen programunk, de a helyszín, a lég-

kör egészen más. A tábor a tanítási évet követő 

önfeledt időszakban zajlik, amikor már nincs haj-

tás. Egy könnyed, nyári hangulatú, játékokkal és élményekkel teli hétbe beletettünk minden 

olyan programot, amely segíthet a megfelelő pályaorientációs irányokat meghatározni, vagy 

akár már a döntést is meghozni. A fiatalok többsége még mindig külső hatásra választ pályát, 

melyben erősen érződik a család, sőt a média hatása is, pedig egy egész életen át csak az egyé-

ni érdeklődés és a belső mozgatóerő okozhat elégedettséget és sikert. Az 5 napos tábort egy 

önismereti tréninggel nyitjuk, mely segítségével a gyermekek megpróbálják megtalálni milyen 

feladat okoz nekik örömet, mik az erősségeik, miben érzik magabiztosnak magukat és mi az, 

ami blokkolja őket. A belső iránytű használatához kapnak segítséget. Ezt követően kinyílnak a 

kapuk és indulhat az interaktív és élményekkel teli céglátogatás. 2018-ban olyan szakmákat mu-

tattunk meg, amelyek rendkívül népszerűek a gyerekek körében. Robotot programoztak, a föld 

alatt megnézték, hogy jut el a lakossághoz a környezetbarát módon előállított távhő. Egy labo-

ratóriumban ellenőrizhették milyen tiszta a helyi ivóvíz. Utánajártunk mi hajtja a zöld rendszá-

mú autókat. A legizgalmasabb a filmstúdió volt, ahol megnéztük, hogy készül egy igazi film és 

rácsodálkoztunk mennyi kreatív szakember kell egy kisfilm legyártásához. A gyerekektől min-

den program végén pályaválasztási nézőpontból visszajelzést kértünk a látottakról, illetve a tá-

bort segítő szakemberek kiegészítették a tapasztalatokat munkaerőpiaci és képzési informá-

ciókkal. A gyermekek visszajelzései alapján a célt elértük, sok emlék, élmény és kaland 

segítségével elmozdulhatott a „belső iránytű” a vágyott szakma, hivatás irányába.

Táborozók
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Web: www.palyavalasztasbaranya.hu 
E-mail: vpurger@pbkik.hu
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum
Pályázat címe:  
„Nézd, fogd, csináld!  
MÜSZI kavalkád”

Az általános iskolák a 2017/2018.tanév rendjé-

ről szóló 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet 5.§ 

alapján egy tanítás nélküli munkanapot kizáró-

lag pályaorientációs célra használhatnak fel. 

A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum az 

intézmények részéről kapott felkérés alapján 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 10 általános is-

kolájában szervezett és tartott a 2017-2018-as 

tanévben pályaorientációs napot. 

A rendezvényünk sikerét mi sem jelzi jobban, mint hogy a következő tanévre az összes 

időpontunk már betelt. Ennek során centrumunk az 1. évfolyamtól a 8. évfolyamig minden 

korosztálynak igyekezett tartalmas elfoglaltságot biztosítani, amely célja nem iskolabemuta-

tás, nem szakmaismertetés, hanem a műszaki szakterület mindennapi életünkben való meg-

jelenésének bemutatása.

A programok öt helyszínen zajlottak:

•  1. helyszín:

4 tanteremben szerelési feladatok: téglakötés fa építőelemek segítségével, szék összesze-

relés, fa doboz összeszerelés, csavarozási feladat, számítógép összeépítés alkatrészekből, 

esztergatokmány szerelés, hulladékból játék készítése, épület makett készítés keretében 

próbálhatták ki a tanulók kézügyességüket. 

•  2. helyszín:

több tanteremben szakmákról, műszaki tevékenységekről szóló filmeket nézhettek meg a 

diákok. 

•  3. helyszín:

a tornateremben a műszaki szakterülethez kapcsolódó eszközöket, gépeket, tevékenysé-

geket tekinthették meg és próbálhatták ki a tanulók. 

CNC eszterga, Legrand intelligens rendszerek, virtuális hegesztő, Lego és Arduinó robotok, 

vasút terepasztal, távirányítós emelő és rakodógép modellek, közlekedés szimulátor, 

Roland CNC maró, 3 D nyomtató+3D szkenner, labor kísérletek. 

A műszaki élet rejtelmei
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•  4. helyszín:

3 tanteremben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztás-

sal foglalkozó munkatársai tanácsadást folytattak.

•  5. helyszín:

ismertető a Honvéd Kadét programról, fegyverbemutató.

Az osztályok forgószínpadszerűen, beosztás alapján látogatták a helyszíneket. A progra-

mok 5x45 perc időtartamot vettek igénybe 15 perces szünetekkel. A rendezvényről minden 

esetben kértünk visszajelzést.

Néhány gondolat a diákoktól erről a napról:

„Tök jó nap volt!” – 5. osztály

„Az informatikai szak állati klassz!” – 7. osztály

„A kémiázás volt a legjobb! A kísérletezésnél a hajunk égnek állt!” – 3. osztály

„A vetítésnél két filmből lehetett választani, a vetítőt kezelő kedves, beszédes volt.” – 6. osztály

„Azért volt jó a nap, mert nem kellett kötelezően mindenkinek a bemutatott dolgot csinálnia.” 

 – 4. osztály

Pedagógusok gondolatai:

„Fáradhatatlan türelemmel foglalkoztak a diákokkal a pedagógusok és a segítő diákok. Jó volt lát-

ni gyerekeink lelkesedését az újdonságok iránt.”

„Amikor a szünetben is visszaszöknek a diákok a gépekhez, amikor nyafognak a kicsik, hogy miért 

ilyen keveset voltak egy-egy foglalkozáson, az magáért beszél.”

„Nem játékos feladatokkal mutatták be a gépeket, szakmákat, hanem valóságos, kézzel fogható 

csavart, fúrót, kisszéket, kísérletet láthattak. Az életet, a valóságot.”

„Több hasonló jellegű napot kívánnak a kollégák. Az érdekes foglalkozások magáért beszélnek.”
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Web: www.szolmusz.hu
E-mail: centrum@szolmusz.hu
Telefon: +36(56) 425-844-15
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve:  
Tudlik Csilla
Pályázat címe: Pályaorientációs foglalkoztató füzet 
az általános iskola alsó tagozatos tanulóinak

A foglalkoztató füzet 2017 tavaszán került bemutatásra 

szakembereknek és pedagógusoknak. Ha elfogadjuk azt 

a gondolatot, hogy a szakmára való felkészülés egy folya-

mat, melyet nem lehet elég korán kezdeni, akkor válik 

érthetővé a füzet célcsoportja, az alsó tagozatos diákok. 

Témája reflektál a Nemzeti alaptanterv 1-4. évfolyamos 

közműveltségi tartalmaira. A kiadvány kilenc - a nemzet-

közi irodalomból is származó - mesével igyekszik rávezet-

ni a tanulókat a szakmák neveire, jellemzőire, eszközeire, 

tevékenységeire. A mesék között hosszabbak is vannak, 

ezért azok a pedagógus előadását kívánják meg, illetve a 

mesék hanganyaga a fellelés helyéről letölthető. A mesé-

ket egyszerű és játékos feladatok követik: pl. párba rendezés, rajzolás, összekötés, képkiválasztás, 

keresztrejtvény, számolás, rangsorolás. Az anyag beilleszthető az osztályfőnöki óra keretébe, 

szakköri foglalkozásba, de tantárgyi kapcsolódások révén (pl. magyar nyelv és irodalom, mate-

matika, biológia, technika, földrajz) más tantárgyak óratervébe is. A munkafüzethez nincs szük-

ség megoldókulcsra, néha vannak egyértelmű megoldások, melyet a kollégák tudnak elle-

nőrizni, néha pedig nem a megoldás, vagy nem egy megoldás a fontos, hanem az a folyamat, 

hogy beszélnek a gyerekek az adott szakmáról, tevékenységről. A foglalkoztató füzet ingyene-

sen letölthető és nyomtatható teljes egészében, vagy az alkalomnak megfelelő részek külön. 

A kiadványnak nyilván nem célja a magyar képzési rendszer, a szakmacsoportok vagy a modu-

lok egymásra épülésének teljes bemutatása, inkább a pályaorientációra szánt idő hasznos eltöl-

tését szolgálja segítve akár a pedagógus, akár a szülő tevékenységét. Szakemberek visszajelzése 

alapján néhány feladat a felsőbb évfolyamok csoportos foglalkozásain is jól alkalmazható.

Pályaorientációs foglalkoztató füzet az

általános iskola alsó tagozatos

tanulóinak

Összeállította, a feladatokat készítette: Tudlik Csilla

Pályaorientációs foglalkoztató füzet 
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Web: tcsilla.hu 
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Pályázó szervezet vagy magánszemély neve: 
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Pályázat címe: Tanulj szakmát! avagy  
a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara pályaorientációs tevékenysége

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

pályaorientációs tevékenységének legfőbb célja, 

hogy segítséget nyújtson a pálya-, iskola- és szak-

maválasztás előtt álló tanulók részére azzal, hogy 

különböző, saját szervezésű programjain bemu-

tatja a szakképzési lehetőségeket és legfőképpen 

a Veszprém megyében tanulható szakmákat. A pályaorientációs feladatok keretében szervezett 

kettő legmeghatározóbb rendezvény a Szakmavilág Szakmabemutató Napok és a Szakmára 

Fel! mesterség- és szakmaismereti vetélkedő.

A Szakmavilág Szakmabemutató Nap rendezvény célkitűzése, hogy a tanulók közvetlenül, gya-

korló szakemberek bemutatóján keresztül kaphassanak tájékoztatást a különböző szakmákról és 

megismerkedhessenek a képzési lehetőségekkel. Ahhoz, hogy a tanulók pályaválasztásukkal kap-

csolatban megalapozott és helyes döntést tudjanak hozni, rendelkezniük kell az egyes szakmák 

megfelelő ismeretével, ennek érdekében a szervező Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkama-

ra ismert és elismert helyi szakemberek közreműködésével szervezi a rendezvényt. A külön stan-

dokon kiállító szakemberek látványos, gyakorlatias tevékenységek keretében mutatják be, teszik 

„kézzel foghatóvá” az egyes szakmákat, így a diákok testközelből ismerhetik meg a különböző 

mesterségeket. A tanulóknak lehetőségük nyílik egy tárgy vagy egy termék készítésére, a munka-

folyamatok gyakorlására, a mai modern eszközök és kisgépek használatára.

A Szakmára Fel! mesterség- és szakmaismereti vetélkedő célja a szakmák alapos megis-

mertetése, a szakmatanulás népszerűsítése. A tanulókból alakult 4 fős csapatoknak választa-

niuk kell egy szakmát, majd azt egy összetett projektmunkán keresztül, különböző módokon 

kell bemutatni három forduló keretében. A vetélkedő nem „tananyag” jellegűen, hanem kre-

atív, modern módszerrel ismerteti meg a tanulókkal a különböző szakmákat. A projektmunka 

keretében az induló csapatok testközelből ismerkedhetnek meg a választott szakmákkal és 

azok képviselőivel, illetve elmélyülhetnek a szaktevékenységekben is.

Szakmavilág szakmabemutató nap – ács, tető-
fedő szakmabemutató
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Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Web: www.veszpremikamara.hu • Facebook: www.facebbok.com/Pályaválasztás Veszprém
E-mail: vkik@veszpremikamara.hu • Telefon: +36(88) 429-008
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Európai Szakképzési Hét – 
European Vocational Skills 
Week

Az Európai Szakképzési Hetet az 
Európai Bizottság hirdette meg 
abból a célból, hogy az Európa- 
szerte megrendezésre kerülő helyi, 
regionális és nemzeti rendezvé-
nyek révén vonzóbbá tegye a szín-
vonalas szakismereteket biztosító 
és minőségi munkahelyek betöl-
tését lehetővé tévő szakoktatást 
és szakképzést. A szakképzés eu-
rópai hetén résztvevő érdekeltek 
lehetőséget kapnak arra, hogy 
megosszák egymással a szakkép-
zés terén elért azon kiemelkedő 
eredményeiket, innovatív oktatási 
gyakorlataikat és sikeres szakmai 
programjaikat, amelyek ösztönö-
zik a gyakornoki képzést, a mun-
kahelyi tanulást, a továbbképzést, 
az átképzést, valamint a vállalatok és az oktatás közötti fenntartható együttműködést. Az Európai Szakképzési 
Hét alkalmas arra, hogy nyitott rendezvényekkel a szakképzésben érintett szervezetek megszólítsák a széle-
sebb közönséget, népszerűsítve a szakmákat és a szakképzést. A rendezvényekre minden év szeptember 1 
és december 31 között kerül sor, azonban az Európai Bizottság minden évben meghatároz egy kiemelt he-
tet is, amikor kiemelt központi rendezvényeket is tartanak. A rendezvény magyarországi honlapja (https://
szakkepzesihet.hu), helyt ad minden olyan pályaorientációs és pályaválasztási rendezvénynek, melyet az 
őszi-decemberi időszakban tartanak és benyújtottak regisztrálásra az EU felé, így a szülőknek és a pedagó-
gusoknak is elsődleges információforrás.

Szakmák Éjszakája

A Szakmák Éjszakája a legnagyobb magyarországi pályaorientációs rendezvény, amely nemzetközi 
összehasonlításban is kiemelkedő magyar teljesítmény: nemcsak közép-európai jó gyakorlattá vált, és 
programjainak számával nemcsak a magyarországi „éjszaka”-jellegű rendezvényeket haladja meg, ha-
nem több, mint négyszeresen meghaladja az Európai Szakképzési Hét programjainak a számát is.

A Szakmák Éjszakája nemcsak az időpontja (minden év áprilisában rendezik meg péntek éjszakai 
időpontban) miatt egyedülálló kezdeményezés, hanem az egyetlen országos pályaorientációs rendez-
vény, amely nemcsak a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, hanem középiskolás és a felnőtt korosztálynak 
is kínál programokat. 

A Szakmák Éjszakája mottója: „Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!” utal arra, hogy ezen az éjszakán 
nemcsak látványos bemutatók, interaktív tevékenységek várnak a látogatókra, hanem szakmakipróbá-
lás is: a hegesztéstől kezdve a hajók és repülők irányításáig mindent ki lehet próbálni. Ezen az éjszakán 
megnyílnak a vállalkozások máskor rejtett terei is: a vasúti forgalomirányító rendszerektől a víztornyokig 
mindent be lehet járni. 

Az EPALE a felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja, a felnőtt-
képzési szakemberek egyedülálló, nyílt tagságú közössége. Bárki előtt nyitva 
áll, aki Európa valamely pontján a felnőttképzési és -oktatási ágazatban 
dolgozik, vagy az iránt érdeklődik.

EPALE nyitóoldal – Mire használható a platform?
Szakmai partnerek keresésére az Európai Unió tagor-
szágaiban.
–  Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése.
–  A saját tevékenységek disszeminációjára a platfor-

mon Hírek, Blog forrmájában.
–  Szakmai munkák eredményeinek megosztására a 

Dokumentumtárban.
–  A projekthez kapcsolódó nyilvános események köz-

zétételére az Eseményekben.

Legyen tagja az EPALE magyar nyelvű „Pályaorien
táció, pályatanács” szakmai közösségének!

A magyar nyelvű online szakmai közösség virtuális 
teret biztosít a szakemberek részére, hogy közösséget 
alkotva információt, véleményt cserélhessenek, meg-
oszthassák egymással tudásukat.

Az Európai Unió 
Erasmus+ programjának 
társfinanszírozásával

El
ér

he
tő

sé
g Részletek: https://szakmakejszakaja.hu

Logók letölthetők:
Széj logo: https://drive.google.com/open?id=0B6cqnTzrfgGidHdtSGRRMG5sMTg 
Szakhét logó: https://drive.google.com/open?id=10k7bBwQc8lFFEksYhlHdi1r6lEFrEa3O



Nemzeti Szakképzési  
és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Web: www.euroguidance.hu 
E-mail: eg@nive.hu

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott  

ennek a projektnek a költségeihez.

Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem 

tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.
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Euroguidance Magyarország
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