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A pályaorientáció nem egy egyszeri esemény, hanem egy folyamat és, mint minden 

tájékozódó jellegű folyamat a megfelelő döntést készíti elő. 

Ahhoz, hogy jó döntést hozhassunk ebben a fontos kérdésben négy dolog szükséges: 

1. Reális kép önmagunkról. Ebben különösen azoknak a tulajdonságoknak és 

képességeknek, készségeknek a feltérképezése fontos, melyek a későbbi pálya 

betöltéséhez szükségesek. 

2. Széleskörű ismeretek a választható szakmákról. 

3. A munkaerőpiaci környezet ismerete. Nyilván érdemes figyelembe venni például azt, 

hogy milyen szintű a túlképzés, milyenek az elhelyezkedési lehetőségek az adott 

területen. 

4. A képzési lehetőségekre vonatkozó ismeretek. 

A felnőtté válás talán egyik legmeghatározóbb mérföldköve a megfelelő továbbtanulási irány 

kiválasztása. Pályaválasztás előtt álló fiatalként nem kell ezt a döntést egyedül meghozni, 

számos olyan szolgáltatás érhető el, amely segítségével illúzióktól mentesen, megfelelő ön- és 

pályaismerettel rendelkezve tervezhető meg a továbbtanulás és a pályaválasztás. 

A továbbtanulás irányát számos tényező befolyásolhatja (család, barátok, média), de igazán jó 

választás akkor születik, ha a diák saját képességeire és önismeretére alapozva, valamint az 

adott szakma kívánalmaival összhangban hozza meg a továbbtanulással kapcsolatos döntéseit. 

Az iskola- és pályaválasztás előtt álló diákok kérdéseiket feltehetik képzett tanácsadóknak vagy 

akár önállóan is körüljárhatják a témát online pályaorientációs oldalak segítségével. 

  

Pályaválasztást segítő oldalak (Önismeret és pályaismeret fejlesztése) 

A Nemzeti Pályaorientációs Portál külön célcsoport-specifikus tartalmat állított össze 

középiskolásoknak és felnőtt érdeklődőknek, amelyek segítenek tisztázni az önismerettel, 

pályaismerettel vagy munkaerő-piaci ismeretekkel kapcsolatos kérdéseket. Az oldalon 

pályaorientációs kérdőívek, foglalkozás leírások és foglalkozás bemutató filmek, valamint 

különböző keresők támogatják a továbbtanulási irány meghatározását, vagy akár már 

felnőttként a pályamódosítást. 

 

https://palyaorientacio.munka.hu/
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A KOM-PASSZ internetes pályaválasztást segítő program kifejezetten középiskolásoknak 

szól. Az ingyenes, több részből álló program az önismeret fejlesztését és a pályaismeret 

bővítését célozza meg. Az interaktív program egyéni ütemben végezhető, elkezdésének ajánlott 

időpontja az érettségi előtti tanév. 

A pályaválasztásban még bizonytalan fiatalok igénybe vehetik a FELVI pályaorientációs és 

életpálya-tervezési szolgáltatását. Az egyes szakok, képzések vagy foglalkozások közötti 

eligazodást a FELVI-n korábban már megjelent cikkek segítik, az önismereti tesztek 

kitöltésével pedig a felvételizők nagyobb magabiztossággal választhatják ki a megfelelő szakot 

és képzési formát. 

Az Új Nemzedék Plusz Program a weboldalán online pályaorientációs tanácsadási 

szolgáltatást működtet olyan 12 és 30 év közötti fiatalok számára, akik még bizonytalanok a 

pályaválasztással, továbbtanulással vagy álláskereséssel kapcsolatos kérdésekben. 

 Nézd meg a következő videót:  https://www.youtube.com/watch?v=rRvgVX-o0SQ 

A videóban ötleteket kapsz, hogyan térképezd fel a téged érdeklő foglalkozásokat, szakmákat. 

Szerencsés, ha előbb azt tudod megfogalmazni, hogy milyen munkát végeznél szívesen, és 

utána választasz hozzá tanulmányi útvonalat. Ha így teszel, előfordulhat, hogy olyan célt 

állítasz magad elé, amely megkívánja, hogy bizonyos tantárgyból jobban teljesíts, hiszen ez 

lesz a feltétele az adott képzésre való bejutásnak. 

1. feladat : Írd le egy-két mondatban hogy milyen elképzeléseid vannak a 

pályaválasztással , továbbtanulással kapcsolatban? 

http://eletpalya.munka.hu/tanulasi-eroforrasok-

k?p_p_id=questionnaire_WAR_nppquestionaireportlet_INSTANCE_7NXr&p_p_lifecycle=1

&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=1&_questionnaire_WAR_nppquestionaireportlet_INSTANCE_7NXr_acti

on=%2Fquestionnaire%2FtoMain 

2. feladat : Töltsd ki fenti linken megadott  tesztet!  Fotózd le vagy másold át egy lapra a 

végeredményt és küldd el messengeren!! 
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