
Pályaorientáció az általános iskolában 
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Az Európai Unió a foglalkoztatást, valamint intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedést célzó Európa 2020 stratégiájának egyik 

kiemelt célkitűzése  

 

a képzettségi szint növelése, amelyhez konkrét célként a felsőfokú vagy 

azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezők arányának növelése,  

 

a kisgyermekkori nevelésben való részvétel - mint a későbbi oktatás 

sikeressége alapjának - növelése,  

 

valamint a végzettség nélküli iskolaelhagyás mértékének csökkentése 

kapcsolódik.  
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Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája köznevelési 

pillérének jövőképe egy olyan minőségi és méltányos köznevelési rendszer 

kialakítása,  

amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben 

alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, a 

felsőoktatásban és az egész életen át tartó tanulásban való sikeres 

részvételre. 
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A 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal elfogadott 

Végzettség nélküli iskolaelhagyás 

elleni középtávú stratégia az "Adekvát 

képzési kínálat" célja között tűzi ki a mindenki számára 

hozzáférhető életpálya-tanácsadási rendszer 

működtetésének fontosságát. 

 Támogatja az egyén képességeihez, aspirációihoz 

képest legmegfelelőbb tanulási út megválasztását, a 

reálisabb pályakép kialakítását…  
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Ezt segítik elő az alábbiak:  
 

- az iskolai átmenetet megelőző két tanévben mindenki számára elérhető, az 

iskolában szervezett, professzionális pályatanácsadó szakemberrel 

biztosított személyes konzultációk rendszere;  

 

- az oktatási rendszeren kívül bárki számára könnyen elérhető és 

hozzáférhető, kiképzett szakemberek által biztosított életpálya-tanácsadás;  

 

- az általános iskola felső tagozatától biztosított, az egyéni erősségeket,  

illetőleg a különböző, az adott életkorban végezhető munkatevékenységeket 

és szakmacsoportokat megismertető, szervezett tevékenységek 
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?  ? 
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Az iskolai pedagógiai folyamatba ágyazott, az 

iskolában tanórán,  

vagy tanórán kívül, a tanév során megvalósított 

általános pályaorientációs tevékenységek és 

ismeretterjesztés zajlik a köznevelési keretek között 

az osztályfőnök/pedagógus/szakember 

közreműködésével. 



pályaorientáció
egy folyamat
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„A pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló 

egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a 

megfelelő pálya, szakma kiválasztását a lehető 

legszélesebb információnyújtás révén.”  

       Szilágyi Klára 
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4 készség, ami fontosabb a 

gyermeked jövője szempontjából, 

mint a tanulmányi átlag 

1. Önismeret 

2. Önbizalom és önbecsülés 

3. Érzelmek felismerésének és kezelésének képessége 

4. Társas kompetenciák 
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Z generáció 1995-  

2009 
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Konfliktust okozó tényezők: 
 

 a változásokhoz való viszonyulásokban, 

 a folyamatos tanuláshoz való viszonyulásban, 

 a karrierépítésben, 

 vezetőkkel szembeni elvárásokban, 

 a munkakörnyezettel szembeni elvárásokban 



Becslések szerint…

A mai kisiskolások 65 %-nak olyan munkája lesz  amikor 

felnő, amely ma még egyáltalán nem létezik. 

speciálisan emberi 
 képességeket
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1. Komplex problémamegoldás 

2. Kooperáció, együttműködés másokkal 

3. Vezetés 

4. Kritikus gondolkodás 

5. Tárgyalástechnika 

7. Szolgáltatásközpontú gondolkodás 

8. Gyors helyzetfelismerés, döntéshozatal 

10. Kreativitás 

3. Kreativitás 

6. Érzelmi intelligencia 

10. Kognitív rugalmasság 

TOP 10 kompetencia
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Kreativitás= új megoldások kitalálása 
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A 18 évnél idősebb, a munkaerőpiacon 

aktív lakosság átlagosan közel három 

alkalommal (2,89) vált munkahelyet élete 

során 

A WHO szerint a burn out 2030-ra első 

helyen fog állni a leghalálosabb 

betegségek között, megelőzve a 

szívinfarktust és az AIDS-t is 
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A 21. század a pszichiátriai 

betegségek évszázada …. 
 

 

 

A depresszió 2020-ra a második leggyakoribb 

munkaképesség-csökkenést okozó 
betegség lesz a szív- és érrendszeri 

megbetegedések után. 

 

 



2033-ra az automatizálás miatt megszűnik a jelenlegi 
szakmák 47%-a !

kihalás fenyeget,
 kreativitást 

húsz év múlva is igény 
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Ha lemaradunk, kimaradunk… 
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Az én munkám mennyire van veszélyben?

5,1 millió 
munkahelyet szüntet meg 

Becslések szerint, 2-3 éven belül 3 millió embernek robot lesz a 
főnöke! 
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Várható állománycsökkenés (2012–2022 között) 
 

• Napilap riporter 13% 
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https://www.youtube.com/watch?v=HNnWXbuvAA8 



A tengeren túlról érkező hírek… 

 

• Az amerikai foglalkoztatási hivatal az egyes szakmák átlagos 
bérszínvonaláról és a 2024-ig tartó időszakban várható új 
munkahelyek számáról is közölt adatokat, ezeket felhasználva 
pedig a Business Insider állított össze egy rangsort a következő 
évtized keresett, és egyben jó fizetést kínáló állásairól.  

 

• Ezek alapján a technológiával, a menedzsmenttel és az 
egészségüggyel kapcsolatos munkahelyek végeztek az élen.  
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Business Insider összeállítása 2024-ig 
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Várható tendenciák ? 

virtuális ügyvédekre, 
rendszerezőkre és adatkezelő

klíma-visszafordító szakemberek, az időjárás módosítását ellenőrző 
rendőrök és a nagyvárosi függőleges gazdálkodók. 

időskori wellness tanácsadók, memóriabővítő sebészek és 
testrészkészítők

űrpilótákra, űrmérnökökre és űr-idegenvezető
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https://www.hrportal.hu/hr/lehet-e-egysegesen-motivalni-

a-kulonbozo-generacios-munkaerot-20140130.html 

https://www.youtube.com/watch?v=yMOt8GPOt_E 

Mi kell ahhoz, hogy a generációk jól 

tudjanak együttműködni? 

https://prezi.com/ljkcoozknxo2/generaciok-a-munkahelyen/# 



Hasznos linkek 
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http://www.palyanet.hu/ 

http://www.ujnemzedek.hu/ 

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos 

http://europass.hu/palyaorientacio-online 

http://www.mienkapalya.hu/index.php/iskolak 

http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek 

http://eletpalya.munka.hu/tamop-2.2.2-12/1 

http://eletpalya.munka.hu/kozepiskola 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/clkitzs_a_plyaorientci

_fogalma_jellegzetessgei.html 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16164.pdf 

http://www.ujnemzedek.hu/
http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/clkitzs_a_plyaorientci_fogalma_jellegzetessgei.html
http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/clkitzs_a_plyaorientci_fogalma_jellegzetessgei.html
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