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Pedagógus neve: Májerné Blanár Katalin 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 9. 

Téma: Mi leszek, ha nagy leszek? 

           Jól döntöttem? 

Dátum: 2020.05.11. 

 

„Mi határozzuk meg s sorsunkat, a döntéseinkkel és a cselekedeteinkkel.” 

                                                                                           (Nora Roberts) 

 

A mai és a következő foglalkozáson a pályaorientációval kapcsolatos témakört szeretném 

veletek feldolgozni. 

A pályaválasztás a fiatalok egyik legnehezebb feladata. Részben azért, mert sok lehetőség közül 

lehet választani, részben mert néha évek múlva derül csak ki, hogy jól választottak-e.  

A pályaválasztás azt jelenti, hogy a lehetőségek közül kiválasztunk egy nekünk megfelelő 

foglalkozást. 

A 19. században a paraszti családból származó fiatalok előtt csak az a lehetőség volt a 

kiemelkedésre, ha papnak vagy tanítónak mentek. Ma már ettől jóval szélesebb a paletta. 

Számtalan lehetőség, pálya, munka és feladatkör közül lehet választani. Csak a választás nem 

olyan egyszerű! 

A fiatalok választásában, s gondolom a ti választásotokban is közre játszottak a következő 

tényezők: az érdeklődés, a szülők elképzelése, mások példája, a várható jövedelem, a kor 

divatja. 

A választott pálya mennyire helytálló, mennyire hoztunk jó döntést, az valóban csak évek 

múlva derül ki. Ezt az ” évek múlva” való kiderülést érzem rajtatok is. Számtalanszor az a 

tapasztalatom a veletek való beszélgetés során, hogy nem jól mértétek fel a helyzetet, nem jól 

választottatok. Többször hallottam már tőletek, hogy nem szeretnétek a választott szakmában 

dolgozni, megbántátok, hogy arra a pályára jelentkeztetek, amit most tanultok.  

Tény és való, látom, hogy páran a csoportból valóban más pályára vagytok hivatottak, mint 

amit épp tanultok. Van köztetek olyan, akiből remek mesterfodrász, kiváló pedagógus, 

pszichológus, kozmetikus, művészlélek, orvos lehetne és ehhez képest teljesen más szakirányon 

tanultok lásd rendvédelem, ügyintézőtitkár. Esetetekben ugyan még nincs vesztve semmi, hisz 

a fent felsoroltak még valóra is válhatnak. Érettségi után még módosíthatjátok a 

pályaválasztásotokat, csak sikeresebb lett volna, ha a középszintű tanulmányaitokkal a 

felsőfokú tanulmányaitokat alapoztátok volna meg. 
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Nekem is van egy kedves ismerősöm, akinél valóban pár év eltelte után derült ki, hogy nem jól 

választott. Nem azt nyújtotta számára a tanult szakma, amit elképzelt. 

A kedves ismerősöm a debreceni egyetemen végzett állam- és közigazgatási szakon, 

közigazgatási szervezőként. Lelkesen tanulta a választott szakirányt, nagyon várta, hogy az 

egyetemről kikerülve belevethesse magát a munka világába. Élt-halt a közigazgatásért, éjjel 

nappal magolta a törvényeket, hogy a lehető legjobban felkészült legyen és jól megállja a helyét. 

5-ös államvizsgával a zsebében sikerült is elhelyezkednie a munka világában, de akkor jött a 

nagy csalódás, hogy a valóság nem az, amiről álmodott, amit elképzelt. Rájött, hogy ez a szakma 

az ő szavaival élve csak „aktatologatás”, reggeltől estig papírok sokasága felett kell 

görnyednie, ügyet intéznie úgy, hogy szinte emberekkel nincs is kapcsolata. Óriási csalódás volt 

számára, s úgy döntött, annak ellenére, hogy rengeteget tanult érte, mégsem lesz „aktakukac”. 

Váltott! Teljesen más irányú, más elfoglaltságú szakma irányába vette útját, új diplomát 

szerzett és egy olyan pályán helyezkedett el, ami köszönő viszonyban sincs a korábbi 

pályaválasztásával. 

Való igaz, váltani sosem késő, de mennyivel szerencsésebb az, aki nem kerülő úton, felesleges 

köröket róva talál rá a hozzá illő, neki való pályára, hivatásra.  

A pályaválasztás összetett folyamat és a körültekintő döntéshez idő kell. 

A helyes döntés három tényező megfelelő összehangolásával érhető el, ezek a következők: 

- önmagunk alapos ismerete, 

- a pályakövetelmények ismerete, 

- a társadalmi igény figyelembevétele. 

 

Ti, már bizonyos értelemben döntöttetek, hisz már valójában egy tudatos pályaválasztás után 

vagytok. 

De vajon helyesen döntöttetek-e?  

Miért választottátok ezt a szakterületet (szakmát), ezt az iskolát? 

Ismeritek-e magatokat annyira, hogy úgy gondoljátok jól döntöttetek, megvan-e a választott 

szakmához szükséges képességetek, készségetek, tulajdonságaitok, érdeklődésetek? 

Tisztában vagytok-e azzal, hogy mit kíván majd tőletek az a tevékenység, amit választottatok?  

Ismeritek-e az adott foglalkozást?  

Melyek azok a követelmények, amelyeket elvár tőletek a leendő munka? 

Tisztában vagytok-e a társadalmi igényekkel, lesz-e szükség a munkátokra, fogtok-e állást 

találni vele, megfogtok-e tudni élni belőle? 

 

A fenti kérdések, azok az elvárások, amit pályakövetelménynek nevezünk. 
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Nézzük egy kicsit részletesebben a helyes döntés három tényezőjét! 

Önmagunk alapos ismerete 

A pályaválasztáskor mindenekelőtt azzal kell tisztában lennünk, hogy mi lakozik bennünk. 

Ez két dolgot jelent: 

a) megismerni, milyen képességek és tulajdonságok vannak bennünk; 

b) tisztázni mire irányul az érdeklődésünk. 

 

Önmagunk megismerése sok mindenre kiterjedhet: milyen a figyelmünk, az emlékezetünk, a 

képzeletünk, mi jellemző a gondolkodásunkra, hogyan tanulunk, miként vagyunk képesek 

dönteni, továbbá, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezünk, például hogy szorgalmasok 

vagyunk-e vagy lusták, képesek vagyunk-e valamit nagyon akarni, vagy könnyen feladjuk a 

küzdelmet. Lelkiismeretesek vagyunk-e, van-e kötelességtudatunk, van-e munkaerkölcsünk, 

azaz az elvállalt munkát, feladatot becsületesen elvégezzük-e stb.  

Az erkölcsös munkavégzés vonatkozik az iskolai munkára, a tanulásra is melynek lényege, 

hogy a legjobb tudásod szerint, becsületesen végezd a rád bízott feladatot. 

 

József Attila fogalmazta ezt meg szépen: 

„Ne légy szeles. Bár munkádon más keres – dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag 

megy az égen, úgy érdemes.” 

 

Képességeink és tulajdonságaink megismeréséhez jó módszer az önismereti kérdőívek és 

tesztek kitöltése. Ezek segíthetnek abban, hogy megvannak-e bennünk azok, amit a választott 

pálya követel tőlünk. 

Egy ÖNISMERETI TESZT-et és egy PÁLYAVÁLASZTÁSI TESZT-et szeretném, ha Ti is 

kitöltenétek, amelyből választ kaphattok az irányultságotokra, arra, hogy mely munkaterületen 

érezhetitek jól magatokat. A teszteket megtaláljátok lentebb. 

 

Ezekkel a tesztekkel nem elbizonytalanítani szeretnélek benneteket a már választott szakma 

iránt, csak a látókörötöket szeretném tágítani. Mivel tudom, hogy vannak köztetek olyanok is, 

akik kényszerpályaként élik meg a mostanit, talán rátalálnak a hozzájuk jobban illő területre, 

szakmára. 
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Pályakövetelmények ismerete 

A pályaválasztáskor önmagunk megismerése mellett ugyanolyan fontos tudni, mit kíván majd 

tőlünk az a tevékenység, amit választottunk. 

Ez egyrészt azt jelenti, hogy alaposan meg kell ismerni az adott foglalkozást, másrészt tudni 

kell, mik azok a követelmények, amelyeket elvár tőlünk a leendő munka. Ezeket az elvárásokat 

pályakövetelménynek nevezzük. 

 

Gondoljátok át, hogy az általatok választott szakma milyen elvárásokat, követelményeket kíván! 

 

Társadalmi igény 

A pályaválasztás harmadik követelménye a társadalmi igény kielégítése. Ez azt jelenti, hogy 

hiába szeretne valaki mondjuk kilincstervező lenni, ha Magyarországon minden harmadik 

ember kilincseket tervez, és hiába akar pajzsot készíteni, ha már senki sem tart rá igényt. 

Pályaválasztáskor alkalmazkodni kell a társadalom igényeihez. 

A társadalom többféleképpen hat a pályaválasztásra: 

1. fölöslegessé teszi új szakemberek képzését, ha túl sok van belőlük, 

2. kelendővé tesz olyan szakmákat, melyekre a gazdasági életben szükség van, 

3. divatszakmákat alakít ki. 

 

Melyek azok a foglalkozások, ahol ma több végzett szakember van, mint amennyire szükség 

van? 

Melyek azok a munkaterületek, ahol napjainkban korlátlanok az elhelyezkedési lehetőségek? 

Nézzetek utána, és a válaszokat küldjétek el nekem! 

Befejezésként még három mondatot szeretnék mondani, melyeket jó ha megjegyeztek: 

- Önmagunk lehetünk jövőnk alakítója, és ehhez tudás, ismeret és munka kell! 

- A megszerzett tudásod, személyiséged, értéked árát az iskolából kikerülve, nem az 

iskolába kapott osztályzatok, hanem a piac törvényei fogják meghatározni.  

- Annál többet érsz, minél felkészültebb, szakképzettebb vagy, minél nagyobb a tudásod, 

tapasztalatod, munkabírásod, kitartásod. 

Remélem ma sem untattalak benneteket és sikerült a témával kapcsolatban érdeklődéseteket 

felkeltenem. Egy hét múlva folytatjuk. Addig is jó tanulást és kitartást! 
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Pályaválasztási teszt 

 
 

Minden kérdéshez az alábbi válaszok közül válaszd ki a rád vonatkozót! 

 
a. Egyáltalán nem jellemző rám 
b. Közepesen jellemző rám 
c. Teljes mértékben jellemző rám 

 

 
 a b c 

1. Élvezem, ha figyelnek rám.    

2. Nem szeretek létrehozni dolgokat, tárgyakat és/vagy megjavítani őket.    

3. Nem szívesen tervezném, irányítanám, ellenőrizném mások 
tevékenységét, hiszen még a saját időmet sem tudom rendesen beosztani. 

   

4. Szeretek segíteni másokon.    

5. Legtöbbször nálam romlik el még a számítógép is.    

6. Nem szeretek összetett, komplex feladatok megoldásán gondolkodni.    

7. Nem jelent nehézséget, hogy érzelmeimet kifejezzem, és könnyen 
átérzem mások problémáit is. 

   

8. Nagyon szeretem a költészetet, irodalmat.    

9. Nem készülök a feladataimra, mert nem szeretem megtervezni a 
megoldás lehetséges lépéseit. 

   

10. Térképpel is eltévedek    

11. Könnyen ki tudom fejezni azt, amit gondolok és érzek, megtalálom a 
szavakat, amelyek szükségesek számomra. 

   

12. Nem kerülöm a filozofálgatást, szeretek elvont dolgokon gondolkodni.    

13. Nem szeretek üzlettel foglalkozni, mert távol áll tőlem ez az egész világ    

14. Nincs türelmem az aprólékos, precizitást igénylő munkához.    

15. Azt gondolom, a művészet fontos dolog.    

Összegzés:    

 
 

8 vagy annál több „a” válaszod született: 

 
Annyi bizonyos, hogy humán beállítottságú ember vagy. Valószínű, hogy szabadidődben inkább 
olvasol, vagy a barátaiddal találkozol, minthogy leülj egyedül a számítógép elé és felfedezd az 
informatika világát. Mindenképpen olyan szakot kell választanod, ahol emberekkel kell majd 
foglalkoznod, ahol hasznosíthatod azt a készségedet, hogy át tudod érezni más emberek 
problémáit. Ilyen szakok például az andragógia, ápolás és betegellátás vagy a pszichológia. 
Minden olyan szak megfelelő választás lenne a számodra, ahol sokat kell olvasni, önállóan 
elgondolkodni az olvasottakon. Ha mindezen felül úgy érzed, hogy át tudnád adni másoknak is azt, 
amit te kaptál a főiskolán, egyetemen, és jó pedagógiai érzékkel rendelkezel, akkor az anglisztika, 
a történelem és a szabad bölcsészet szakok a neked valók. Összefoglalva tehát, ha abszolút 
humán beállítottságú vagy sem kell lemondanod a karrierről és arról, hogy nagy célokat vihess 
majd véghez abban a bizonyos NAGYBETŰSBEN. 

 
8 vagy annál több „b” válaszod született: 

Nem tartozol egyértelműen sem a humán, sem pedig a műszaki, vagy ha úgy tetszik reál 
irányultságú felvételizők közé. Benned vegyesen van meg a tanulásra való hajlam, az olvasás és 
írás szeretete, valamint a reáltárgyak és a műszaki berendezések iránti kíváncsiság és érdeklődés. 
Képes vagy az együttműködésre, de ha kell önállóan is tudsz dolgozni, alkotni. A leginkább neked 
való szak a turizmus-vendéglátás, a nemzetközi tanulmányok vagy a kommunikáció és 
médiatudomány. Ezeken a szakokon ugyanis nem árt, ha szereted a társadalomtudományokat és 
az idegen nyelveket, amellett, hogy képes vagy elsajátítani némi matematikai gondolkodásmódot.  
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Így tehát ha nem viszolyogsz a matektól -bár kétségkívül nem a reáltárgyak a kedvenceid-, és 
szereted az inkább tanulhatónak mondható tantárgyakat, akkor a fent említett szakok a hozzád 
illőek, hiszen olyan ember vagy, aki megérti, hogy mai világunkban nagyon fontos az üzleti és 
taktikai gondolkodásmód a boldoguláshoz. 

 
8 vagy annál több „c” válaszod született: 

 
Teljes mértékben a reál beállítottságú szakok illenek hozzád, ugyanis nem szeretsz elvont 
dolgokon gondolkodni, és naphosszat olvasni. Nem esel kétségbe, ha lefagy a számítógép, vagy 
ha egy matekpéldát kell megoldanod. A suliban mindig is a matek, fizika, kémia és 
számítástechnika voltak a kedvenc tantárgyaid, és a jövőben is ezeket szeretnéd tanulmányozni, 
jobban átlátni. Ezek alapján a mérnöki és informatikusi szakok valamelyikéből érdemes 
választanod, hiszen szeretsz műszaki dolgokkal foglalkozni és láthatót, kézzel foghatót alkotni. Ha 
teheted, egyedül dolgozol; de ha kell, csapatban is képes vagy a tőled megszokott minőséget és 
teljesítményt hozni. Nincs semmi bajod az emberekkel, de azért nem veszed fel mások gondjait, 
mondván, hogy neked is van elég. 
Összefoglalva tehát, szereted a reáltárgyakat és a műszaki berendezéseket, nem veszed 
magadra a világ gondját, vagyis feltételezhetően az erősebbik nem egyik képviselője vagy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Dr. Újszászi Jánosné: Önismeret, pályaismeret, orientáció, Tankönyvkiadó, Bp. 1987.; 

Király József - Kristály Mátyás: Önismeret, emberismeret, NOVORG Könyvkiadó, Bp. 1998. 


