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TOVÁBBTANULÁSI ÉS 

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS 

A PEDAGÓGIAI 

SZAKSZOLGÁLATOKBAN

GEBAUER FERENC



• gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás

• szakértői bizottsági tevékenység

• nevelési tanácsadás

• logopédiai ellátás

• továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás

• konduktív pedagógiai ellátás

• gyógytestnevelés

• iskolapszichológiai, óvodapszichológiai 

ellátás

• kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

gondozása

2011. évi CXC. Törvény – Nkt.16.

• A köznevelési intézményrendszer 

részei.

• Feladatuk a szülő és a pedagógus 

nevelő tevékenységének segítése.

• Feladatuk a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek, tanulók ellátása.

• Az optimális fejlődés támogatása:

• prevenció – szűrés 

• diagnosztika

• terápia – fejlesztés, korrekció

• tanácsadás, konzultáció, szupportív 

tevékenységek

• Speciális szakértelem:

• gyógypedagógus

• fejlesztő- / tanácsadó pedagógus

• gyógytestnevelő

• konduktor

• pszichológus

• orvos

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK



15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 

8. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

26. § (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata

a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek

eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. A tanácsadás során figyelembe kell venni a tanuló személyes

adottságait és érdeklődését.

(2) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében nyújtott tájékoztatás elősegíti a tanuló

pályaválasztását, figyelembe véve az egyéni tulajdonságokat és a foglalkoztatási lehetőségeket, ennek

érdekében kapcsolatot tart a foglalkoztatási pályaválasztási tanácsadóval, valamint a tehetséggondozó

hálózattal.

(3) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó a javaslatait a tanuló meghallgatása, szükség szerinti

vizsgálata és az érintett pedagógusok véleménye alapján alakítja ki.

(4) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi tájékoztatással,

kiadványokkal segíti az iskolai pályaorientációs tevékenységet.

(5) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási feladatokat az Intézmény székhelyintézménye, illetve

megyei, fővárosi tagintézménye, megyei, fővárosi működési körzettel látja el.

A TOVÁBBTANULÁSI, PÁLYAVÁLASZTÁSI 

TANÁCSADÁS MINT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI 

FELADAT



2013. szept. 1-től:

• Megyeszékhelyeken (székhelyintézmény)

• Fővárosban (külön tagintézmény)

A TEVÉKENYSÉG MEGSZERVEZÉSE



Közvetlen ellátás – tanulók, szülők (elsődleges célcsoport):

• egyéni tanácsadás (counseling, guidance)

• csoportos edukáció, tanácsadás, tájékoztatás

Közvetett ellátás (másodlagos célcsoport): 

• pedagógusok

• iskolapszichológusok

Információközvetítés (szakmai, illetve nagyközönség):

• tájékoztató anyagok, útmutatók, kiadványok

• munkaerőpiaci és pályainformációk

• módszertani anyagok

A TOVÁBBTANULÁSI, PÁLYAVÁLASZTÁSI 

TANÁCSADÁS CÉLCSOPORTJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI



MŰKÖDÉSI MODELL



PályaVÁLASZTÁS

→ PályaORIENTÁCIÓ

→ PályaTERVEZÉS

→ (Élet)pályaÉPÍTÉS

LIFELONG LEARNING (LLL)

TanácsADÁS

→ ÉletpályaTÁMOGATÁS

LIFELONG GUIDANCE (LLG)

SZEMLÉLETI TÉNYEZŐK – NÉHÁNY FOGALOM TÜKRÉBEN



A TEVÉKENYSÉGEK CÉLJAI – MAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

Az élethosszig tartó tanulás (LLL) támogatása (LLG)

A továbbtanulási, pályaválasztási döntések 

segítése



KAPCSOLÓDÁS AZ ISKOLAI PÁLYAORIENTÁCIÓVAL –

PREVENTÍV SZEMLÉLETBEN



AZ ELLÁTÁS ALAPTEVÉKENYSÉGEI



• A pedagógusok támogatása (konzultáció, 

pályaorientációs tematikus nap)

• Pályapedagógiai, módszertani anyagok 

gyűjtése, közvetítése

• Iskolai mintafoglalkozások

• Kiadványszerkesztés

• Rendezvények szervezése

• Részvétel elérő programokon

• Szakmai, módszertani fejlesztések

• Kutatás, oktatás

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK



Hálózat, együttműködés:

• Regionális munkaközösségek

• Online felületek és csatornák

• Módszertani anyagok, információk megosztása

• Részvétel pályázatokban, fejlesztésekben

• Társszervezetekkel való együttműködés:

– Munkaügyi központok

– A Kereskedelmi és Iparkamara kirendeltségei

– Egyéb projektek (pl. Új Nemzedék központ)

• A szakember-ellátottság hiányosságai:

– Rendeletben szereplő minimális szakember-

létszám: járásonként 1 fő

MŰKÖDÉS ORSZÁGOS SZINTEN



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

GEBAUER FERENC

GEBAUER.FERENC@FPSZ.NET

PALYAVALASZTAS.FPSZ.HU
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