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BEVEZETÉS

A továbbtanulási, pályaválasztási döntések meghozatala az iskolai élet kiemelt feladata, amely nagymérték-
ben meghatározza az életpálya alakulását. Ezért a pályaorientációs pedagógiai tevékenység az oktatás és 
nevelés legfontosabb teendői közé tartozik1. Ezt erősítve, a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. 
tanév rendjéről [5. §] lehetővé teszi az iskolák számára, hogy az eddigieken felül egy további tanítás nélküli 
munkanapot jelöljenek ki2, melyet kizárólag a tanulók pályaorientációjának támogatására fordítanak. Jelen 
kiadványban – az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mé-
rési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” projekt 
keretében3 – ennek megszervezéséhez és megvalósításához szeretnénk segítséget nyújtani az érdeklődő 
pedagógusoknak. Írásunk magvát konkrét, a gyakorlatba átültethető programajánlatok alkotják, ám ehhez 
kapcsolódóan kitérünk olyan háttérismeretekre is, amelyek eredményesebbé tehetik a programok összeállítá-
sát, alkalmazását és további felhasználását. Ennek megfelelően a szakmai kontextus értelmezését segítendő 
(1) kitérünk arra, milyen módon gondolkodunk ma a pályaorientációról; (2) megemlítjük az ehhez szükséges 
legfontosabb készségeket; (3) összefoglaljuk az egyes életkorok jellemzőit; (4) ajánlásokat teszünk a pálya-
orientációs nap megszervezésének módjára; (5) három korcsoportra egy-egy mintaprogramot teszünk közzé, 
melyhez különféle variációs lehetőségeket társítunk. 

Munkánk előzményei között megtalálható több – a közös elméleti bevezetőben részletezett pedagógiai 
megközelítéseket képviselő – nagyobb volumenű, a pedagógusok munkáját segítő módszertani anyag- és 
gyakorlatgyűjtemény, melyek korábbi pályázati projektekben készültek. Így találunk tevékenység-közpon-
tú, nemcsak hagyományos iskolai keretek között végezhető, készségfejlesztő gyakorlatokat is a HEFOP és 
TÁMOP-projektekben4. Ezek közül kiemelendő az Új Nemzedék Központ „Bázisiskolai Programja” – mely 
a TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés 
a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” projekt keretében – 2014. március 
és december között negyven középiskolával együttműködve támogatta a diákokat az életpálya-építésben5. 
Munkánkban ezekre mint további forrásokra utalunk. Jelen tevékenységünk sajátossága és újdonsága, hogy 
a pályaorientációs pedagógiai tevékenységet elsősorban a tematikus nap megszervezésében, tartalmi össze-
állításában, illetve megvalósításában támogatja.

 

1 A Nemzeti alaptanterv az „Életvitel és gyakorlat” műveltségi területhez rendeli a „Továbbtanulás, munkakörnyezetek megismerése”  
 témakört, mely a pályaorientáció tartalmait foglalja össze, lásd http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13006.

2 https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

3 https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop3215

4 A TÁMOP-2.2.2 projektekről és produktumaikról lásd http://eletpalya.munka.hu, illetve http://palyaorientacio.munka.hu.

5 http://bip.ujnemzedek.hu/

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13006
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop3215
http://eletpalya.munka.hu
http://palyaorientacio.munka.hu
http://bip.ujnemzedek.hu/
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ELMÉLETI HÁTTÉR

A megvalósításban az elméleti alapoktól való kiindulás azt célozza, hogy a mintaprojektben szereplő ajánlások 
ne csupán „receptek”, hanem továbbgondolható minták is legyenek, amelyek – a tanulók sajátosságaihoz és 
a helyi adottságokhoz illeszkedve – valóban elősegítik az életpályakészségek fejlődését. Ennek érdekében 
röviden megemlítjük az idetartozó legfontosabb háttérismereteket. Az olvasó a tanulmány végén levő iroda-
lomjegyzékben találhat forrásokat a részletesebb tájékozódáshoz.

Hogyan gondolkodunk ma a pályaválasztásról? – A pályaorientáció fogalma

A „pályaválasztás” kifejezés – jóllehet a köznyelvben gyakran használt fogalom – manapság félrevezető és 
gyakran téves a szakmai gondolkodásban. Azt sugallja, hogy egyszeri alkalommal (a „választással”) megha-
tározzuk életünk egészének alakulását. Ezzel szemben – bár életpályánknak vannak olyan kitüntetett pontjai, 
amelyeken fontos döntéseket kell hoznunk (ilyen pl. az alap-, illetve középfokú oktatási szakasz vége) – ezek 
általában egy-egy életszakaszra vonatkoznak, és idővel újabb pályaalakításra lehet szükség. Ennek meg-
felelően „pályaválasztás” helyett ma „életpálya-építésről” beszélünk, a pályaorientáció fogalma pedig arra  
a folyamatra utal, amely előkészíti, illetve megvalósítja ennek alakulását. Életpályánk során különféle – tanu-
lással, munkavállalással, esetleges pályamódosításokkal kapcsolatos – döntésekre van szükség. Az iskolai 
pályaorientáció az erre való felkészülést segíti.

Manapság tehát az egyszeri továbbtanulási vagy pályaválasztási döntések segítése helyett az egész életpá-
lyát érintő, a pályaalakulás folyamatát végigkísérő támogatásról (Lifelong Guidance, LLG; magyarul: életút-
támogató pályatanácsadás) beszélünk6. A sikeres életvezetést – melynek fontos eleme a hatékony életpálya-
tervezés és -építés – az élethosszig tartó tanulás (Lifelong Learning, LLL) jegyében tekintjük. Fontos feltétele 
az aktív önalakítás, a tudatos magatartás, melynek összetevőit a kulcskompetenciák alkotják7.

A pályaorientációs tematikus nap – mind a hagyományos iskolai keretek között, mind azokon kívül – az élet-
pálya alakításához szükséges ismeretek, készségek, tapasztalati tudás megszerzését helyezi a középpontba, 
koncentráltan és az elérhető eszközök minél szélesebb körére alapozva. A mintaprogramok a cselekvésköz-
pontú, tapasztalati tanulás támogatását, az életvezetési kompetenciák fejlesztését célozzák.

Pályaorientáció az iskolában

A 2012-es Nemzeti alaptanterv a nevelési célok felsorolásában a pályaorientációt így írja le: „Az iskolának – 
a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. 
Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják 

6 Kenderfi M.: A pályaorientáció folyamatának korszerű értelmezése. In: Szilágyi K. (szerk.) (2012): A pályaorientáció szerepe a társadal-
mi integrációban http://files.moremariann.webnode.hu/200000082-80d8e81d29/Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20elm%C3%A9lete%20
elektronikus%20k%C3%B6nyv.pdf (2018. 01. 17.)

7 A kulcskompetenciák a 2012-es NAT szerint: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, 
természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, a hatékony tanulás – öntanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kez-
deményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Lásd pl. http://ofi.hu/tudastar/
nemzetkozi-kitekintes/egesz-eleten-at-tarto

http://files.moremariann.webnode.hu/200000082-80d8e81d29/Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20elm%C3%A9lete%20elektronikus%20k%C3%B6nyv.pdf
http://files.moremariann.webnode.hu/200000082-80d8e81d29/Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20elm%C3%A9lete%20elektronikus%20k%C3%B6nyv.pdf
http://ofi.hu/tudastar/nemzetkozi-kitekintes/egesz-eleten-at-tarto
http://ofi.hu/tudastar/nemzetkozi-kitekintes/egesz-eleten-at-tarto
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képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kivá- 
laszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék 
a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és 
a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.”8 

Az „Életvitel és gyakorlat” műveltségi terület fejlesztési feladatai között a pályaorientáció a mindennapi életve-
zetési készségek (együttműködés, tervezés, tanulási és munkavégzési szokások, egészség- és környezettu-
datosság) kontextusában szerepel:

1. Az emberi tevékenységek környezete

2. Pályaorientáció és a munka világa

3. Tervezés, kivitelezés, ellenőrzés

3.1. A tevékenység információforrásainak használata

3.2. Tervezés

3.3. Kivitelezés

4. Munkavégzési, tanulási szokások, attitűdök

4.1. Rend, szabálykövetés

4.2. Egészség- és környezettudatosság, takarékosság, hatékonyság

Az alaptanterv a felső tagozattól jelöl ki fejlesztési keretfeladatokat (Pályaorientáció és a munka világa):9

5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 9–12. évfolyam

Véleményalkotás az egyes szakmákról, 
munkatevékenységekről.

A tervezett pálya jellemzői, összevetése a személyes elképzelésekkel, a lehetőségek 
helyes megítélése, reális önértékelés.

A megélhetést biztosító munkára való 
alkalmasság nélkülözhetetlen összetevő-
inek (szaktudás, tanulás, munkakultúra) 
tudatosítása.

A munka és az aktivitás iránti elkötele-
zettség, az egész életen át tartó tanulás, 
a szaktudás, a műveltség fontosságának 
elfogadása és érvényesítése.

A „Pályaorientáció, közösségi szerepek” közműveltségi tartalmait azonban már az első évfolyamtól, életsza-
kaszokra bontva határozza meg, a következőképpen:10

8 http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13006, 10 643. o.

9 http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13006, 10 825. o.

10 http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13006, 10 829. o.

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13006
http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13006
http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13006
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Közműveltségi tartalmak – Pályaorientáció, közösségi szerepek

1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam

• Közösségi feladatvállalás az osztályban, 
az iskolában és a lakóhelyen.

• A legismertebb szakmák, hivatások 
jellemzői.

• Közösségi feladatok vállalása az osz-
tályban, az iskolában.

• A tágabb közösségért (iskola, település) 
végzett önkéntes munka lehetőségei és 
jelentősége, a tanuló adottságai és lehe-
tőségei szerint aktív részvétel benne.

• A pénzkereső munka: a szakmák, foglal-
kozások csoportjainak jellemzői.  
A szakma-, illetve pályaválasztás előké-
szítése.

• A civil szervezetek céljai, lehetőségei, je-
lentőségük, néhány ismertebb nemzeti és 
nemzetközi civil szervezet tevékenysége.

• A tágabb közösségért (iskola, helyi közös-
ség, település) végzett önkéntes munka 
lehetőségei és jelentősége; közösségi 
szolgálat. Katasztrófavédelmi, polgári 
védelmi és honvédelmi alapismeretek.

• Az életpálya tervezése; továbbtanulási lehe-
tőségek a szakképzésben és a felsőoktatás-
ban; munkavállalás bel- és külföldön.

• A munkavállalói lét szakmafüggetlen 
komponensei.

• Alapvető adózási, biztosítási, egész-
ség-, nyugdíj- és társadalombiztosítási, 
pénzügyi és gazdasági ismeretek; 
hivatali ügyek intézése.

Az alaptantervi keretek mellett a pályaorientációval kapcsolatos háttérismeretekre épülhet a pedagógiai mun-
ka tartalmi kidolgozása, időzítése, irányának meghatározása11.

A továbbtanulási, pályaválasztási döntéseket befolyásoló tényezők

A továbbtanulási döntéseket meghatározó tényezők általános és középiskolásoknál az alábbiak:

realizálható  
lehetőségek

döntéshozatal  
kényszere

személyes 
tulajdonságok

szülők végzettsége, 
gazdasági/társadalmi 

helyzete

nevelési stílus, 
kulturális háttér, 

értékrend, elvárások, 
támogatás

adottságok, készségek

érdeklődés, motiváció

önismeret, attitűdök

jártasságok, iskolai  
eredményesség

jövőkép: célok, értékek

modellek, minták

Továbbtanulási döntés

családi háttér

 

 
A tudatos döntésekhez e tényezők ismerete, mérlegelése fontos szerepet tölthet be, ezért ezekre a foglalkozá-
sok során mind a tanulóknak, mind az őket támogató pedagógusoknak ki kell hogy terjedjen a figyelme. Ezek 
a tényezők az életpálya-vezetési készségek (lásd alább) tartalmait, illetve fókuszpontjait alkotják.

11 Számos összefoglaló közül lásd pl. Kenderfi M. (2011): Pályaorientáció. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_
palyaorientacio/index.html.

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_palyaorientacio/index.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_palyaorientacio/index.html
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Életpálya-vezetési készségek

A 21. század munkaerőpiaci kihívásait a 4. ipari forradalom társadalmi-gazdasági hatásai hozzák létre. En-
nek eredményeként az egyén szintjén is érzékelhető, gyors változások zajlanak a munkaerőpiac, az életviteli 
technológia, a (szakmai és nem szakmai) tudás megszerzése és alkalmazása területén, ami megkívánja azon 
készségek megfelelő szintjét, amelyek az e feltételekhez szükséges alkalmazkodást teszik lehetővé. Össze-
foglalóan életpálya-vezetési készségeknek (Carrier Management Skills, CMS) nevezzük azokat a komplex 
(több alapkészséget magukba foglaló), transzferábilis (helyzetről helyzetre alkalmazható) kompetenciákat, 
amelyek az eredményes pályafejlődéshez és pályavitelhez vezetnek. E készségek megnevezése és köre 
nyelvterületenként eltérő, de tartalmilag alapvetően három nagy csoportba sorolhatók: 

• saját magunk megértése és fejlesztése (röviden: önismeret);

• a munka világában való tájékozottság, illetve annak megszerzésére irányuló készségek (összefoglaló-
an: pályaismeret);

• a minket körülvevő aktuális helyzet feltérképezésére és követésére vonatkozó készségek (összefogla-
lóan: tervezési-döntési készségek)12. 

Munkánkban e hármas felosztást követjük. Jóllehet e készségek sem tartalmilag, sem szerkezetileg nem külö-
níthetők el élesen egymástól, gyakorlatjavaslatainkban (és a későbbiekben) az alábbi színekkel jelöljük őket: 

pályaismeret tervezés-döntésönismeret

Önismeret
Az önismeret fogalmának szó szerinti értelmezése félrevezető: valójában kompetenciáról beszélünk. Ez azt 
jelenti, hogy az önismeret olyan komplex konstrukció, amely tudás- (ismeret-), készség- és attitűdelemeket 
egyaránt tartalmaz. (Az „önismeret” kifejezést a továbbiakban kompetenciaként értelmezzük.) 

Az önismeret annyiban tér el a többi kompetenciától, hogy a saját énre vonatkozó megtapasztalásokra épül. 
Narratív jellegű tudás: személyes történetként konstruálódik, ezért szubjektív színezetet is kap.

Tartalma nem teljesen hozzáférhető: tartalmaz látens (közvetlenül nem elérhető), illetve tudatközeli (előhívha-
tó) elemeket is. A tudatosítás (introspekció) eredményeképp nem teljesen objektív (reális) tartalmak kerülnek 
felszínre az énvédő mechanizmusok következtében.

Az önismeret jellemezhető komplexitása, mélysége, terjedelme, realitása, hozzáférhetősége, felvállalhatósá-
ga mentén.

12 Pl. http://raabe.hu/download/carma_manual_to_webpage_HU.pdf.

http://raabe.hu/download/carma_manual_to_webpage_HU.pdf
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Az önismeret főbb csatornái:

• Önmegtapasztalás

 ᵒ Bizonyos helyzetekre adott reakció rögzülése, mely alkalmas a hasonló szituációkban való részvé-
tel elővételezésére (prognózis létrehozására). Ezt a tapasztalati anyagot (önismeretet) a személy 
mozgósítani képes pl. döntéshelyzetekben, melyekhez az említett emlékanyag társítható.

 ᵒ A tapasztalatszerzés nem csupán elővételezésre szolgál, hanem részévé válik az énképnek, társul 
hozzá értékelő tartalom (kognitív és érzelmi formában egyaránt), így az önértékelés dimenziójában 
értelmezhető éntartalommá válik. Ez alapja lesz a saját énnel kapcsolatos érzéseknek, gondola-
toknak (pl. büszkeség, önbizalom, kezdeményezőkészség).

 ᵒ Adott cselekvésekhez társuló élmény, illetve sikeresség.

 ᵒ Helyzetek/mások megfigyeléséből származó észleletek, gondolatok feldolgozása.

• Társak visszajelzése

 ᵒ A sokféle szociális tapasztalatszerzés felépít egy „társas énképet”, mely egyfajta koordináta-rend-
szerként működve – a tudatosság és kognitív érettség függvényében – minden eleméhez hozzá-
rendel egy kívánatossági értéket, valamint egy nem feltétlenül tudatos hipotézist állít elő arról, hogy 
a fontos személyek (referencia) hogyan vélekednek az adott megnyilvánulással kapcsolatosan

 ᵒ A visszajelzések (ahogyan az önismeret egyéb komponensei is) szinte mindig hordoznak érzelmi 
(értékelő) komponenst is: nem létezik „semleges” éntartalom.

Bármennyire fontos összetevője is az önismeret az életpályakészségeknek, az iskolában központi témává 
tétele körültekintést igényel. Az iskolai közegben kialakuló szerepek (tanár-diák kapcsolatrendszer), a telje-
sítményelvárások, a tanulók közötti viszonyok, a csoportlégkör, a serdülők érzékenysége és sérülékenysége 
tapintatot, óvatosságot és olykor szakismeretet igényel a foglalkozások vezetőjétől. A közös programokba való 
bevonódás (és annak mélysége) csak önkéntes lehet, a foglalkozások sikeressége (és a tanulók fejlődése) 
ennek a függvénye.

Pályaismeret
A pályaismeret tartalmait egyfelől a NAT határozza meg, másfelől a „Készség- és programtérkép” tartalmazza 
(lásd következő fejezet). Összeállítását a helyi sajátosságok13 figyelembevételével javasoljuk.

Tervezési-döntési készségek
Az életpálya-vezetési készségek e csoportját nagyrészt a mai kifejezéssel „soft skill”-nek nevezett kompeten-
ciák alkotják14. Ezek egyfelől szociális kompetenciaelemek (együttműködés, kommunikáció), másfelől az ér-
zelmi intelligencia összetevői (önkifejezés, önszabályozás). Iskoláskorban tartalmilag az önismeret és pálya-
ismeret tartalmának szintéziséről és egyéni helyzetre adaptálásáról van szó.

A tervezési-döntési készségek a „soft skillek” mellett „hard skilleket” is tartalmaznak mint pl. összetett kognitív 
készségek (különféle feltételektől függő kimenetelű folyamatok elővételezése és összehangolása – pl. időter-
vezés, kockázatelemzés, befektetés-nyereség kalkuláció).

13 Az adott régió jellemzői (pl. jellegzetes munkaerőpiaci sajátosságok, elérhető munkahelyek, foglalkozások), illetve az iskola szocio-
kulturális környezete, a tanulók családi háttere és az innen érkező igények.

14 Bővebben lásd pl. Goleman, 2008.
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KÉSZSÉG- ÉS PROGRAMTÉRKÉP

 
 
Korosztály Önismeret Pályaismeret Tervezési-döntési készségek

1–4. évfolyam • Tudja saját és közvetlen család-
tagjai főbb személyes adatait 
(név, életkor…).

• Azonosítja és megnevezi a csalá-
di, rokoni szálakat.

• Testsémája egységes-egészleges, 
képes testrészeit azonosítani, 
megnevezni.

• Képes önmagáról külső, fizikai 
jellemzőket megfogalmazni, és 
ezek mentén magát társaival 
összehasonlítani.

• A megfigyelt hasonlóságok/kü-
lönbözőségek alapján jellemezni 
tudja magát.

• Ismeri és megnevezi a min-
dennapi életben, környezeté-
ben előforduló foglalkozáso-
kat, szakmákat.

• Ismeri az őt közvetlenül 
érintő foglalkozások (tanár, 
orvos, eladó…) legfőbb 
tulajdonságait.

• Ismeri szülei, nagyszülei 
foglalkozását, vagy képes 
konkrétumokat mesélni 
a szülei munkájáról.

• Szerepjátékokban képes 
különböző foglalkozásokat 
eljátszani.

• Társaival képes kommunikálni, baráti 
kapcsolatokat kialakítani, ezeket szá-
mon tartani.

• Alapvető érzelmi állapotait képes azono-
sítani, mások érzéseit képes felismerni, 
elfogadni és megfelelően viszonyulni 
hozzájuk.

• Képes egyszerű időbeli tervezésre 
a mindennapi feladatok tekintetében.

• Jövőtudatában helyet kap a felnőtt 
állapot és a munkaválasztás szüksé-
gessége.

5–6. évfolyam • Önjellemzésében képes beszá-
molni teljesítményéről, ügyessé-
géről, baráti kapcsolatairól, képes 
azokat kategóriákba sorolni.

• Társairól is tud ilyen kategóriák 
mentén jellemzést mondani.

• Fantáziájában képes 
a jövőjéről, foglalkozásáról 
történeteket kitalálni. 

• Gyűjtőmunkával, rendsze-
rezéssel képes szakmai 
leírásokat készíteni.

• Felismeri (tudomásul veszi), hogy a pá-
lyaválasztás mindenkit érint.

• Saját magáról mint fejlődő személyről 
gondolkodik.

7. évfolyam • Személyes, illetve családtagjai 
adatait pontosan ismeri.

• Önmagáról képes külső és belső 
tulajdonságokat megfogalmazni.

• Ismeretekkel rendelkezik 
a munka világáról.

• Szakma- és foglalkozásis-
merete körét célirányosan – 
érdeklődésének megfelelően 
– szélesíti.

• Képes tulajdonságait több szempontból 
értékelni.

• Képes a kitűzött cél függvényében 
adekvát fejlődési célokat megfogalmaz-
ni.

8. évfolyam • Testi változásait képes regisztrál-
ni, ezekhez elfogadóan viszo-
nyulni.

• Egyéni élettörténetét időbeli távla-
tokban elemi szinten ismeri, képes 
felidézni.

• Képességeiről nemcsak megje-
lenő teljesítménye, hanem saját 
viszonyulása alapján is véleményt 
tud formálni.

• Ismeri érdeklődésének irányát, 
azonosítani képes személyes 
érdeklődési területeket.

• Képes céljairól, jelen elképzelései-
ről mások előtt beszélni.

• Tájékozódik a továbbtanulási 
lehetőségekről.

• Információkat gyűjt az iskola-
típusokról, reálisan ítéli meg 
iskolaválasztási esélyeit. 

• Szakmaismerete bővül, 
ismeri és érti jellemzőiket 
(munka tartalma, helye, esz-
közei, hiányszakma, jövedel-
mek, munkahelyek, külföldi 
munkalehetőségek stb.).

• Képes önmagát egy vagy 
több szakma, foglalkozás 
képviselőjeként elképzelni.

• A választott/jövőbeli munka 
mint cél eléréséhez képes 
és hajlandó továbbtanulási 
tervet készíteni, tervezni.

• Képes elképzeléseket megfogalmazni 
a jövőjével kapcsolatban, amelyek 
közelítenek az önmagáról kialakított 
képéhez. 

• Képes a társaitól kapott visszajelzése-
ket is befogadni, és ezeket beépíteni 
az önértékelésébe.

• Képes mások érzéseit, érzelmi állapotát 
azonosítani, elfogadni, és adekvát 
viszonyulást kialakítani hozzájuk. 

• Képes az érzések elismerésére, kölcsö-
nös tiszteletben tartására.

• Konfliktuskezeléséhez ismer alterna-
tívákat, igyekszik azokat a helyzetnek 
megfelelően alkalmazni. 

• Felismeri a család elvárásait a jövője, 
pályaválasztása alakításával kapcso-
latban, s képes ezekhez valamilyen 
viszonyulást megfogalmazni.
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Korosztály Önismeret Pályaismeret Tervezési-döntési készségek

9–10. évfolyam • Képes megkülönböztetni erőssé-
geit és gyengeségeit az iskolai 
feladatokhoz, elvárásokhoz 
viszonyítva.

• Felismeri magában az érdeklődés 
jegyeit, ismereteket szerez annak 
eredetéről.

• Képet alkot arról, biztosított-e 
a fejlődése jelenlegi iskolája 
keretei között.

• Megismeri a középiskola ta-
nulmányi követelményeit és 
a továbbtanuláshoz nyújtott 
lehetőségeket.

• A főbb pályairányokat saját 
magára vonatkoztatva, felté-
telek mentén is ismeri.

• Beilleszkedett a középiskola közegébe 
(ennek híján megfelelő társas környeze-
tet keres).

• Átlátja a jövőbeli célok és tanulási köve-
telmények összefüggéseit.

• Érdeklődése mentén tudatosan fordítja 
tanulásra az energiáját.

11. évfolyam • Képes reálisan elővételezni 
sikerességének (beválásának) 
mértékét különféle feladathelyze-
tekben.

• Ismeri a továbbtanuláshoz 
szükséges információs 
forrásokat.

• Képes önállóan tájékozódni.

• Működőképes idő- és energiabeosztása 
van.

• Képes több szempontból értékelni saját 
erőforrásait.

12. évfolyam • Tisztában van erősségeivel és 
gyengeségeivel.

• Érdekli a saját jövője, fontosnak 
tartja és érzi saját fejlődését.

• Van saját, kidolgozott, reális 
jövőképe, álmok és vágyak helyett 
(mellett) reális fejlődési és karri-
ercéljai és megvalósítható tervei 
vannak.

• Ismeri az általa választott 
célok eléréséhez szükséges 
követelményeket.

• Van ismerete arról, milyen 
részcélok elérése, illetve 
fejlődési feladatok megvaló-
sítása szükséges karriercélja 
közelítéséhez.

• Képes jövőjéről alternatívák-
ban gondolkodni.

• Képes céljait több szakasz-
ban, a jövőbeli sikerességtől 
függően megtervezni.

• Képes a felkészüléshez 
adekvát idő- és feladattervet 
készíteni.

• Képes mérlegelni a várható előnyöket 
és kockázatokat.

• Különféle esetekre adekvát forgatóköny-
veket készít.

• Önismeretére alapozva adekvát 
motivációs és önjutalmazó technikákat 
alkalmaz.

• Képes céljait részfolyamatokra bontani 
és ezekhez megvannak a reális elkép-
zelései.

A készségek fejlesztését célzó programok bemutatása előtt – a célzott adaptáció érdekében – rátérünk 
az egyes életkorok pályaorientáció szempontjából fontos sajátosságainak bemutatására. (A táblázatban a tes-
ti, értelmi, társas és énfejlődés életszakaszokra jellemző legfontosabb tulajdonságait foglaltuk össze – kiegé-
szítve Donald Super pályafejlődési és Erik Erikson pszichoszociális fejlődési stádiumaival.)
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Az egyes életszakaszok főbb sajátosságai 15 16 17 18

Életszakasz Fizikai, biológiai  
jellemzők

Kognitív jellemzők Társas kapcsolatok Énkép Pályafejlődés  
(D. Super)

Pszichoszociális 
fejlődés (E. Erikson)

Kisiskoláskor 

(alsó tagozat: 
6–8 évtől 
10–12 évig)

Az iskolába lépő gyermek 
szomatikus fejlődésében 
megkezdődik az első 
alakváltozás: változnak 
a testarányok, a váz és 
izomrendszer erősödik, 
lehetővé téve a kitartó, 
statikus mozgást (képes 
hosszabb ideig egy hely-
ben ülni, nagyobb súlyt 
cipelni).

Mozgásigénye továbbra 
is nagy.

A kéztő-ujjpercek csonto-
sodása folytatódik  
(az írástanuláshoz szük-
séges). 

Az agy mérete növek-
szik, a frontális lebeny 
is jelentős változáson 
megy át (fejlődnek                        
a sza bályozó funkciók).           
A mielinizáció17 befejező-
dik, a lateralizáció18 még 
alakulóban.

Az akaratlagos figyelem terjedelme és 
koncentrációja növekszik (20 perc).

A szándékos reproduktív emlékezet konk-
rét, szemléletes. A realizmus megalapozza 
a reproduktív képzelet alakulását, amely 
9-10 éves korra egyre több produktív elem-
mel bővülhet. Alkotásvágya már új dolgok 
kipróbálását is serkenti.

A konkrét műveleti gondolkodás idősza-
ka (Piaget), kialakul az invariancia15,   
a gondolkodási reverzibilitás16, több szem-
pont egyidejű figyelembevételével fejlődik  
a mérlegelés képessége. Megszilárdul  
a decentrálás/szempontváltás képessége.

Második „miért”-korszak (8-9 év): a jelen-
ségek okait keresi, tudásvágy hajtja a világ 
jelenségeinek megismerésében.

Tárgyi érdeklődés, könnyen befolyásolha-
tó, irányítható. Az érdeklődés erősen függ  
a teljesítmény eredményességétől (tantár-
gyaknál), a siker-kudarc mérlegtől.

„Lelkiismeretes konformizmus” (Loevinger): 
szabály-szerep gondolkodás.

Az átpártolás időszaka: a felnőt-
tektől a kortársak felé fordul. Egy-
re nagyobb önállóságot igényel  
a felnőttek irányításával szem-
ben, a szülő-kapcsolat érzelmi 
hőfoka csillapodik, a társak véle-
ménye, viszonyulása jelentősebb. 
Emellett továbbra is  
a felnőttek (és a család) képvise-
lik a normativitást – így van ez  
a pályaválasztás, a státuszigény 
és a moralitás területén is.

A kortársak értékelése a tetteik 
alapján történik (9-10 év).

A lányok barátsága intimebb, és  
a jól teljesítő, jó gyerekeket 
választják barátnak, míg a fiúk 
inkább az olyan társat, akivel le-
het valami érdekeset, izgalmasat 
csinálni, aki nem unalmas.

Az egocentrizmus csökkenésé-
vel képes a másik nézőpontjá-
nak, szándékainak, érzéseinek 
figyelembevételére. Az empátiás 
készség fejlődik.

Önismereti zárlat

A környezet vissza-
jelzései szervezik  
az önmagáról 
kialakított képet 
(az vagyok, amit 
mondanak  
rólam a szüleim,  
családtagok, tanára-
im, edzőm stb.).

Iskolai teljesítmé-
nye alapján szerzi  
a szülői-nevelői el-
ismerést, a barátvá-
lasztás is ez alapján 
történik.

Az önjellemzésben 
a kompetenciák 
listázása történik, de 
ezek a tulajdonsá-
gok időben és hely-
zethez kapcsolódó-
an változhatnak.

Az életpálya-fejlődés-
nek az első stádiuma  
a növekedés, amely 
14 éves korig tart.

A különböző szociali-
zációs helyzetekben 
(család, óvoda, iskola), 
társas kapcsolatokban, 
tevékenységek által 
gyarapodik az önma-
gáról való tapasztalata, 
ezzel együtt fejlődik  
az öndefiníciója. Kü-
lönböző szerepekhez 
kapcsolódó fantáziák 
jellemzik jövőbeli 
önképét.

Első alszakasz –  
a fantázia fázisa  
(4–10 éves kor):  
a szükséglet kielégíté-
se a fontos: a gyermek 
fantáziája alapján 
különböző szerepeket 
játszik (és gyakorol).

Teljesítmény –  
a kisebbrendűséggel 
szemben

Az elért teljesítmény 
(intellektuális, szociális, 
fizikai) növeli a kompe-
tenciaérzést, míg az el-
ismerés hiánya (esetleg 
a megszégyenülés, 
kinevetés) kisebbrendű-
ségi érzést vált ki.

Kialakuló elemi 
pszichoszociális 
késztetésegyüttes: lét-
rehozni valamit együtt, 
másokkal is.

15 Valamely mennyiségnek az a tulajdonsága, hogy bizonyos átalakítások nem változtatják meg az értékét.

16 Visszafordíthatóság, megfordíthatóság.

17 Mielinizáció: velőhüvelyesedés, a fiatal felnőttkorig zajló folyamat, melynek során kialakul az idegsejtek axonjait körülvevő velőhüvely, ami lehetővé teszi az idegsejtek közötti gyorsabb és hatékonyabb 
kommunikációt.

18 Szó szerint „oldalivá válás”. Agyunk születésünktől halálunkig folyamatos átalakulásban van. A serdülőkor végére érkezik el abba a stádiumba, amikor minden pszichés funkció a legteljesebb mértékben 
működik. Ezek közül sok olyan van (például a beszéd, az olvasás, az írás, a számolás stb.), amely valamelyik agyféltekéhez köthető. Ez a féltekei el-rendeződés a lateralizáció.
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Életszakasz Fizikai, biológiai  
jellemzők

Kognitív jellemzők Társas kapcsolatok Énkép Pályafejlődés 
(D. Super)

Pszichoszociális fejlődés  
(E. Erikson)

Felső tagozat 
(10–14 év)

Prepubertás 
(10–12 év)

Pubertás 
(12–16/17 év)

A második alakválto-
zás időszaka

A hormonális és 
testi változások elején 
(telési és megnyúlási 
szakasz), valamint 
közepén tartanak.

A másodlagos nemi 
jelleg kialakulóban, 
de nemenként eltérő 
ütemben, a lányoknál 
korábban lezajlik 
(12–14 év), a fiúknál  
a serdülőkor végére.

A megjelenő „élettani 
lustaság” a bekö-
vetkező idegélettani 
változások következ-
ménye: az agyban  
a szinaptikus kapcso-
latok száma csökken, 
megváltozik az alvás 
mennyisége és minő-
sége is.

A harmadik alakvál-
tás ideje

A testarányok ki-
egyenlítődnek.  
A fizikai erőnlét  
a maximumhoz 
közelít. 

A gondolkodás a formális műve-
leti szakasz jellemzőivel írható 
le (Piaget): absztrakt fogalmakkal 
végzett műveletek, hipotézisal-
kotás, kritika megfogalmazása, 
érvelés.

Harmadik „miért”-korszak:  
a külső és belső világ alapvető 
összefüggéseire, filozofikus meg-
közelítésekre irányul.

Magas szintű a reproduktív 
képzelet.

A figyelem tartóssága csökken, 
gyakori az ábrándozás, nappali 
álmodozás, az iskolai teljesít-
ményben való visszaesés.

Jellemző az időészlelés:  
az élettörténetben és a történelmi 
múltban való tájékozódás.  
Az érdeklődésben a fantáziatör-
ténetek helyett „igazi történetek”, 
a főszereplőkkel való azonosulás 
során utánzás, viselkedésminták 
és értékek átvétele.

Fiúknál az ún. Robinson-korszak 
ideje: kalandkeresés, felfedezés-
vágy. Igény a világ megismeré-
sére.

A pályaválasztási érdeklődés 
kialakulása.

Az autonóm moralitás szintje (már 
a szándék is mérlegelésre kerül).

A csoportalakítás kora,  
a szociális kompetencia 
fejlődése: énérvényesítés, 
együttműködés, konflik-
tuskezelés, szolidaritás,  
a valahová tartozás gya-
korlása. A kortársak mint  
a referenciacsoport 
tagjai jelennek meg. Jel-
lemző az azonos neműek 
barátsága, a lányoknál 
erőteljesebbé válik  
a klikkesedés, rivalizálás, 
intrika, veszekedések, 
gúnyolódás. A fiúknál 
csoporton belül erős  
a rivalizálás, a küzdelem  
a szerepekért. A csoport-
hoz tartozás feltétele  
a szabályok, normák 
elfogadása és betartása.

Az empátiás készség 
tovább fejlődik.

Megjelenik az igény 
az önismeretre. 

Változó testképét  
a társakkal történő 
összehasonlítás-
ban ítéli meg, fogad-
ja vagy utasítja el.

Az énreprezentáció 
differenciáltabbá 
válik, ellentétes 
előjelű tulajdon-
ságok egyidejűleg 
is szerepelhetnek 
az egyre reálisabbá 
váló énképben. 

A többszörös 
énkonstruktumok 
tartalma a szociális 
és szereptapaszta-
latokból formálódik, 
melyek csak  
a serdülőkor végére 
szerveződnek integ-
rált önképpé.

Az önkritika megje-
lenésének ideje. 

A felnőttek/mások 
visszajelzéseinek 
revízió alá vétele, 
a belső normák 
alapján önmaga ér-
tékelésére törekszik.

Második alszakasz –  
az érdeklődés fázisa 
(11–12 év): a kialakuló 
hajlamok, a fokozott kí-
váncsiság határozzák meg 
elsősorban a tetteket és  
a tevékenységeket.

Harmadik alszakasz –  
a képességek fázisa 
(13–14 év): a képességek-
nek egyre nagyobb jelentő-
ségük lesz a tervekben, 
amelyek a szakmai, illetve 
pályaelképzeléseket jelen-
tik. Tájékozódás  
a követelményekről.

Identitás – a szerepkonfúzióval 
szemben. A különböző szerepekkel 
történő kísérletezés során ezekhez 
illő viselkedéseket próbálgat, keresve 
a választ arra: Ki vagyok én? Milyen 
vagyok? Hol a helyem, hova tartozom 
(és milyen módon) a világban? Ennek 
során erősödik és alakul az identitás ér-
zése. A kialakuló elemi pszichoszociális 
késztetésegyüttes: valamivé válni, 
megosztani mással a létezést. 

Moratórium: Az éppen zajló identitáskrí-
zis, válaszkeresés, próbálgatás, kritika 
alá vont elvek, tervek, „örökség” érlelő 
állapota. Ha a moratórium elmarad, 
akkor beszélünk korai zárásról: nem 
küzdötte meg a krízist, enélkül kötelező-
dik el egy foglalkozás/idea mellett. Külső 
hatásokra (család, trauma, elvárás stb.) 
választ.

Ha a moratórium időben hosszan 
elnyúlik, az identitásdiffúzió állapota 
lép fel: nem tud elköteleződni, nem tudja 
megoldani a krízist, döntésképtelen.

A megélt, megküzdött identitáskrízis 
eredményként a serdülő képes testképe 
elfogadására és a biológiai változá-
sokhoz való alkalmazkodásra, a nemi 
szerepével való azonosulásra, kortárs-
kapcsolatokra, a szülőktől (felnőttektől) 
való érzelmi függetlenedésre, a felnőtt 
társadalmi szerep kialakítására, a pá-
lyaválasztásra, párválasztásra, család-
alapításra, felelősségteljes viselkedésre, 
ideológiai és morális elköteleződésre. 
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Életszakasz Fizikai, biológiai  
jellemzők

Kognitív jellemzők Társas kapcsolatok Énkép Pályafejlődés  
(D. Super)

Pszichoszociális 
fejlődés (E. Erikson)

Középiskola 
(14–15 évtől 
19–20 évig)

Posztpubertás 
(16/17–18 év)

Ifjúkor 
(18–25 év)

A megismerő funkciók 
fejlettek, a gondol-
kodás sokirányú, 
széles körű érdeklődés 
jellemző. A világhoz 
való viszonyulás reális 
értékelésen alapul. 

Az érzelmek tartó-
sabbak, a hangulat 
kiegyensúlyozottabb. 

A célok elérésében 
motivált, az ambíció és 
a változtatás igénye 
erőteljes. 

A barátságok száma 
csökkenhet, a megmara-
dók tartósak és mélyebb 
érzelmekkel telítettek. 

A párválasztás kérdése  
a középpontba kerül.  
Az intimitás élményének 
megélése a párkapcsolat-
ban elsődleges. 

Az énreprezentációk 
belsővé tett értékeket, 
személyes nézeteket 
tartalmaznak. Megje-
lenik a jövőbeli énkép, 
amely elérésére  
törekszik.

Az önjellemzés-
ben megjelenik 
a magasabbrendű foga-
lom használata, amely 
az ellentétes tartalmak 
integrálását is lehetővé 
teszi.

A felfedezés stádiuma (15–24 év): kipróbálja 
önmagát az iskolában, szabad- és részidős elfog-
laltságokban, illetve az itt megjelenő szerepekben. 
Egyre tudatosabban reális elemeket is számításba 
vesz, megismerkedik különböző szakmai lehetősé-
gekkel. Fontossá válik az önvizsgálat, az önismeret, 
a szakmaválasztást a tapasztalatok és tevékenysé-
gek, valamint a különböző (pl. nyári) munkavállalási 
élmények befolyásolják. 

A stádium alszakaszai: 

• A puhatolózás fázisa (15–17 év): kísérleti 
jellegű időszak, nem tartós választásokkal. 
Fantázia- és valóságos szerepek próbálgatása 
szakkörök, edzés, alkalmi munkák, illetve viták, 
megbeszélések keretében. Konkrét módon 
megnyilvánulnak a személyes érdeklődések, 
képességek, értékek, melyek keresik a rendelke-
zésre álló lehetőségeket. Ideiglenes (átmeneti) 
szakmai döntések és ezek beszélgetésbeli, 
gondolati anticipációi. 

• Átállási vagy átmeneti fázis (18–21 év): 
az önmegfogalmazás kialakítására irányuló, 
általában aktualizáláson alapuló megfontolások 
és kísérletek között kialakulnak a dominánsak. 
Kísérlet az önelképzelések szakmai realizálásá-
ra, munkát vállal, szakmai képzésre jelentkezik, 
arra törekszik.

Intimitás – az izoláció-
val szemben

Az elemi 
pszichoszociális 
szükségletegyüttes: 
elveszni és megtalálni 
magunkat másokban, 
saját megtalált – identi-
tásunk feladása nélkül 
képesnek lenni a szoros, 
intim társkapcsolatra.
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