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PÁLYAORIENTÁCIÓ –

SZÜLETÉSÜNKTŐL KEZDVE…

„Mi leszel, ha nagy 

leszel?”

„Tiszta apja! Szereti az 

autókat, majd ő is 

autószerelő lesz!”

„Mérnök leszek, gépész” -

mondja egyik kereken. Ráfelel a  

másik: „én az erdőt szeretem…”

„Annak ne 

menj, én 

csak tudom, 

hiszen…”

„Amerikából 

jöttem, 

mesterségem 

címere…”



A PROJEKT

A projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal

A megvalósítás kezdete: 2017. 06. 01.

A megvalósítás vége: 2021. 05. 31.

A projekt fő célja:

a köznevelési intézmények pályaorientációs 

tevékenységének támogatása, komplex módszertani 

fejlesztése – kiemelten a 

matematikai, a természettudományos, 

az informatikai és 

a műszaki pályák népszerűsítése.



1. TEVÉKENYSÉG

A PÁLYAVÁLASZTÁST TÁMOGATÓ MÉRŐESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE

• Az általános iskolások és a középiskolások 

pályaorientációját segítő mérőeszköz

(diagnosztikai eszköz) és annak használatát támogató 

módszertan kidolgozása, beleértve az MTMI-

készségek és -kompetenciák pályaorientációt segítő  

vizsgálatát. 

Motiváló, interaktív, elérhető, 

aktualizálható, felhasználóbarát, több 

korosztály számára.



Két részből áll:

• Önismereti mérőeszköz: érdeklődést, kompetenciát, személyes 
tulajdonságokat, valamint attitűdöket (célok, továbbtanulási 
elképzelések) mérő tételek – önértékelésen alapul. Időtartama: 2x45 

perc.

• MTMI-feladatokat tartalmazó mérőeszköz: 
a matematikai, természettudományos, 

műszaki és informatikai érdeklődés, 

irányultság mérésére és a motiváció felkeltésére irányul – objektív 
tesztfeladatok. Időtartama 45 perc.

MÉRŐESZKÖZ

Komplex visszajelzést ad!



• Próbamérések:

– Feladatbemérés 

(megkezdődött)

– Pilot-mérés (2019 

decemberétől)

• Tájékoztatást 

küldünk, és várjuk a 

jelentkező iskolákat!

MÉRŐESZKÖZ



2. TEVÉKENYSÉG

SZAKMAI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA

• A pályaorientáció szerepének és fontosságának 

felismerését segítő, tréningjellegű, szemléletformáló 

pedagógus-továbbképzés kidolgozása és 

megvalósítása (2018. április – 2019. május).

• A pályaorientációt segítő mérőeszköz módszertanilag

megalapozott alkalmazását segítő pedagógus-

továbbképzés kidolgozása és megvalósítása (2020. 

január – 2021. április).

Akkreditált, blended learning, 

interaktív, alkalmazható, motiváló.



TOVÁBBKÉPZÉSEK

18 helyszín, 33 képzés, 469 tanúsítvány



TOVÁBBKÉPZÉSEK



TOVÁBBKÉPZÉSEK - FOTÓK



SZAKMAI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA

Nemformális – egyéni, tantestületi – tanulásra 

kifejlesztett elektronikus tananyag kidolgozása –

mindkét akkreditált képzés témájából.

E-learning, 5 kredit.



3. TEVÉKENYSÉG 

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS

• Tájékoztató rendezvényeken a pályaorientációt 

segítő fejlesztés bemutatása a köznevelési 

intézmények vezetőinek, pedagógusainak és az 

érintett diákoknak (2020 januárjától).



EGYÜTTMŰKÖDÉS

• A különféle pályaorientációs fejlesztéseket 

összekapcsoló szakmai műhelymunka és fórum

létrehozása, valamint működtetése a piaci 

szereplők, a felsőoktatás (EFOP-3.4.4-16) és a 

köznevelés képviselőinek bevonásával (EFOP-

3.2.5-17).

• Módszertani támogatás.



EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

efop3213@oh.gov.hu
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