Pályát választok
forduljak
– Kihez fordulj

Euroguidance Magyarország

Életpályatanácsadás Magyarországon
Magyarországon az életpálya-tanácsadást nyújtó szervezetek, valamint az általuk nyújtott
szolgáltatások köre igen szerteágazó. A pályatanácsadási tevékenységek irányítását az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és az Innovációs és Technológiai Minisztérium megosztva látja el.
A Minisztériumok irányítása alá tartozó állami szervezetek mellett különböző civil- és egyéb
szervezet is támogatja tevékenységeivel az egyének sikeres pályaorientációját, illetve életpálya tervezését. Kiadványunk összefoglalót ad a hazai szervezetek által nyújtott szolgáltatások
köréről és elérhetőségéről.

Pályaorientációs és pályainformációs
szolgáltató
A szo
álta neve

Tanácsadás/szolgáltatás típusa

Megyei/Főv rosi Pedagógiai
Megyei/Fővárosi
dagó
Szakszolgálatok
Szakszolgá
atok

Egyéni és csoportos pályaválasztási tanácsadás.
Pályaválasztást támogató foglalkozások, osztályfőnöki órák,
szülői értekezletek tartása.
Iskolai pályaorientációs projektnapok szakmai támogatása.

Oktatási Hivatal
Oktatási Központok
Pedagógiai O

Információk a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz.
Pályaválasztást támogató mérőeszközök (önismereti kérdőívek
és kompetenciakérdőívek) fejlesztése.
Pedagógusok módszertani felkészítése az eszközök használatára.

Innovatív Képzéstámogató Központ

Információnyújtás a szakképzésben való továbbtanulási
lehetőségekről országos szinten:
szakmák és a szakképzési rendszer bemutatása,
tanulók juttatási rendszerének bemutatása,
szakmai képzések és szakképző iskolák és elérhetősége.

Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Hivatal

Önismereti- és pályaismereti információk nyújtása:
pályaorientációs online portál működtetése,
pályaválasztást támogató rendezvénysorozatok szervezése
és országos koordinációja.
Mi a pálya?
Szakmák Éjszakája
Pályaorientációs szakmai közösségek
sségek építése, módszerta
módszertani
segédanyagok, a pályaválasztást
sztást segítő eszközök összegyűjté
összegyűjtése, disszeminálása (GINOP-6.2.4.
OP-6.2.4. és Euroguidance
roguidance Központ):
„Pályaori Klub” Facebook
ebook ccsoport
po
ort – onlin
online
nline
e tanácsadói
ta
közössség,
Pályatanácsadói régiós/megyei
égiós meg
egyei
gyei workshopok
wo
workshopok szervezése
szerv
és koordinálása.
Euroguidance Központ:
on
információ-nyújtás külföldi
ülföl tov
továbbtanulási
vábbtanulási lehetőség
vábbtanulási
lehetőségekrő
lehetőségekről.
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Emellett kis kitekintést kívánunk nyújtani az életpályatanácsadási feladatokat ellátó nemzetközi szervezetekre is. Az életút-támogató pályaorientáció az EU oktatáspolitikusai által először 2004-ben megfogalmazott ajánlások deﬁníciója szerint „azon tevékenységek összességét
fedi le, amelyek az egész életen át tartó tanulás kontextusában képessé teszik az európai állampolgárokat arra, hogy meghatározzák kompetenciáikat, érdeklődésüket, képzési és oktatási döntéseket hozzanak, és vezessék saját tanulási, munkavállalási életútjukat az így megszerzett életpálya-építési kompetenciákkal” (EU Tanácsának állásfoglalása, 2004). Ezt az értelmezést veszi alapul
az elmúlt évek során készült több szakmai anyag.
(Forrás: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-eletut-tamogato-palyaorientacio-akoznevelesben-1-resz-0)

hálózatok és szolgáltatások Magya
Magyarországon
ror
országon
rszág
ágon
on
Ügyfelek/Célcsoport
rt

További
Tová bi információ
inf

pályaválasztás előtt álló általános
és középiskolás fiatalok

https://palyavalasztas.fpsz.hu/
https://paly valasz
fpsz.h
A pedagógiai
pedagóg
giai szakszolgálatok
szak olgálat elérhetőségei

Általános-és középiskolások,
felsőoktatásban tanulók
pedagógusok,
életpálya -tanácsadók.

https://www.oktatas.hu/
ww.oktatas
https://www.felvi.hu
https://www.felv
(Diplomán túl aloldal)

Pályaválasztás előtt álló fiatalok
és felnőttek,
pedagógusok,
szülők.

www.ikk.hu
hu/
https://szakkepzes.ikk.hu/

Pályaválasztás, iskolaválasztás előtt álló általánosés középiskolások,
felnőttkori tanulás iránt érdeklődők,
munkaerőpiacra és szakmai képzésbe belépés,
pályamódosítás iránt érdeklődők,
pedagógusok szülők,
szakemberek,
felsőoktatásban tanuló hallgatók,
fiatal felnőttek.

orienta o.niv
ive.hu
ve.hu
https://palyaorientacio.nive.hu
u
www.nive.hu
alya.m hu/m
/mi_ez_
mi_ezz_a_fesztival
https://miapalya.mee.hu/mi_ez_a_fesztival
facebo .com
m/
https://www.facebook.com/
87364 947
groups/644288736422947
dance.
http://euroguidance.hu
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Pályaorientációs
Pályao
ntáció és pályainformációs
A sszolgáltató
neve
lgáltató n
ne
eve

Tanácsadás/szolgáltatás
típusa
anácsa
szolgá

Szakképzésii Centrumok
Centr

Információ
újtás a sz
pzésben való továbbtanulási
Információnyújtás
szakképzésben
lehetőség
ről helyi
lehetőségekről
(térségi é
és megyei) sszinten,,
Pályavá
Pályaválasztást
sztást támo
támogató osztályfőnöki
osztályfő
órák, szülői értekezletek
és re
rendezvények
ndezvények ttartása,
Pályaválasztás
Pályaválasztást támogató
gató kiadványok
kiadv
és rendezvények
lebonyolít
lebonyolítása helyi szinten,
Pályakezdők munkaerőpiaci
unkaerőpiac integrációjának támogatása:
karrierbörzék
ék szervezése.
szervezése

Kilátó Piarista Pályaorientációs
Módszertani Központ
Módszer

Önismereti és pályaismereti
pály
információk nyújtása, csoportos
pályaorien
pályaorientációs foglalkozások tartása. Elsősorban SNI és/vagy
fogyatékossággal élő fiatalok pályaorientációjának és
munkaerőpiaci integrációjának támogatása.

Megyei/Főv
rosi K
eske
Megyei/Fővárosi
Kereskedelmi
és Iparkamarák
Iparkam rá

Önismeretfejlesztéshez, pályaismerethez
és a tanulási utak megismeréséhez információk nyújtása:
Pályaválasztást támogató csoportos foglalkozások
szervezése,
Szülői értekezletek tartása,
Szakmavilág pályaorientációs honlap működtetése.
Pályaválasztást támogató rendezvények szervezése és
lebonyolítása:
SzakmaSztár (Skills Hungary) Fesztivál

Amerikai Kereskedelmi és Iparkamara
(AmCham)

Munkaerőpiaci információk nyújtása, illetve a pályák és a
munkahelyek világának megismertetése:
Karrierorientációs Program Szervezése
(középiskolás diákok találkozása a munkaerőpiac szereplőivel)
Online platform működtetése

Megyei Kormányhivatalok

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat működtetése: munka-,
pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás.
Helyi pályaválasztási kiállítások megszervezése és lebonyolítása.
EURES (European Employment Service) hálózat működtetése
– Információnyújtás az Európai Unió országaiban való
munkavállalási lehetőségekről.

Erzsébet Ifjúsági Alap

Ifjúság szakmai és önkéntes
ntes tevékenységeinek támogatása
önismereti és életpálya
ya tervezési
terve
fókusszaa .
fókusszal.

FFelsőoktatási
Fels
sőoktatá intézmények
karrier-irodái
karri
er-irodá

Karriertanácsadás a felső
felsőoktatásban
számára.
okta
tatásban
atásb
baan tanulók számá
Munkaerőpiacra való
aló kilépést
ki pésst támogató
tám
tám
mogató rendezvények
rendezvény
szervezése:
Karrier Napok és Állásbörzék.
lásbö zék.
k.
Pályaválasztást, továbbtanulást
ábbta ulást
ást
st támogató
táámogató rendezvények,
rendezv
workshopok szervezése
ése kközépiskolásoknak.
épisko
skolás
kolá
lásoknak.
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hálózatok és szolgáltatások Magyarországon
zágon
Ügyfelek/Célcsoport

További információ
inform ió

Általános iskolások
Középiskolások
Szülők
Szakmatanulást tervező felnőttek

https://ikk.hu/szakkepzesi-centrumok
ht
/ikk.h
.hu/szakkepzesi-centrumok
hu/s
u//szakkepzesi-

SNI és/vagy fogyatékossággal élő fiatalok
és szüleik.

https://www.kilato.piarista.hu/

Pályaválasztás, iskolaválasztás előtt álló általános
iskolások,
középiskolások,
pedagógusok,
szülők.

https://mkik.hu/teruleti-kamarak
https
https://szakmavilag.hu/
s://ski
https://skillshungary.hu/szakma-sztar

htttps://ka erorie
https://karrierorientacio.hu/

Felnőttek
Általános-középiskolás diákok
és felnőttek
Külföldi munkavállalást tervező felnőttek

hivatal.hu
www.kormanyhivatal.hu
unka.hu/
https://nfsz.munka.hu/
opa.eu/ res
https://ec.europa.eu/eures
munka u
https://eures.munka.hu

12–25 év közötti fiatalok

m.ujnem edek.h
k.hu/ke
hu/ kezdolap
k
https://leptem.ujnemzedek.hu/kezdolap

Egyetemi és főiskolai hallgatók,
felsőoktatási tanulmányokra készülők

ények listája:
Felsőoktatási intézmények
www.felvi.hu,
w.feta.
Diáktanácsadók listája: www.feta.hu
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Kitekintés Európába
CEDEFOP – European Centre for the
Development of Vocational Training
(Európai Szakképzés-fejlesztési Központ))
Az 1975-ben alapított CEDEFOP – Európai Szakképzés-fejlesztési Központ nevű európai
rópai ü
ügyése az
nökség feladata a szakmai oktatás és képzés ösztönzésének és fejlesztésének elősegítése
Európai Unión belül. Az eredetileg berlini székhelyű CEDEFOP az egyik elsőként létrehozott
szakosodott és decentralizált ügynökség. Igazgatósága 1995-ben került át Thesszalonikibe,
mellette Brüsszelben összekötő irodát tart fenn.
A CEDEFOP tevékenységének elsődleges célja az élethosszig tartó tanulás térségének kialakítása és ösztönzése a kibővült EU egészére kiterjedően. Ezt a feladatot a szakmai oktatási és
képzési rendszerekkel, a vonatkozó szakpolitikai intézkedésekkel, a kutatással és a gyakorlattal
kapcsolatos tájékoztatás és elemzések biztosítása útján látja el.

www.cedefop.europa.eu

ReferNet
Európai információs és szakértői hálózat, amely a szakképzés témaköréhez kapcsolódó információk gyűjtésének, elemzésének és terjesztésének strukturált és decentralizált európai hálózata. A hálózatot az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) hozta létre 2002-ben
azzal a céllal, hogy az EU tagországainak szakképzési rendszerei, a tagállamokban zajló fejlesztések és az alkalmazott szakpolitikák összehasonlítását lehetővé tevő információkat gyűjtsön.
A ReferNet információt nyújt a tagországokban zajló szakképzés-politikai és kutatási fejleményekről, publikációkról, konferenciákról, és egyéb, szakképzéshez kapcsolódó kezdeményezésekről a hálózat tagjai pedig nemzeti szinten is végzik a disszeminációs tevékenységet.
https://refernet.ikk.hu/hu

CarrersNet
A CareersNet hálózat azért jött létre, hogy európai léptékben összehasonlítható és megbízható információkat gyűjtsenek az egész életen át tartó pályaorientáció és szakmai előmenetel kérdéseiről. Az összegyűjtött információ és elemzés célja egy a nemzeti pályaorientációs
rendszerekről bemutatott pillanatfelvétel mellett a hiányosságok és megoldások feltárása.
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/careersnet
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Pályaorientációs
ályao
weboldalak Európában
(adatbázisok,
kérdőívek, szakmaleírások, pályaismertető filmek)
atbázis
kérdő
mek
A portál neve

Nyelv

Link

O*Net Online
On e

angol

https://www.onetonline.org//

Career One
ne Stop

angol

https://www.careeronestop.org/

N
Natonal
Careers Service
Caree
ce

angol

https://nationalcareersservice.direct.
gov.uk/

Career Guidancee

angol

http://www.careers-portal.co.uk/

Careers Portal
Porta

angol

http://www.careersportal.ie/

Berufenet

német

http://berufenet.arbeitsagentur.de/
berufe

Kursnet

német
émet

http://kursnet-finden.arbeitsagentur.
de/kurs

Planet Beruf

ném
et
német

http://www.planet-beruf.de/

Arbeitszimmer

ém t
német

http://www.arbeitszimmer.cc/

Key2success

né
et
német

ologie.at
http://key2success.schulpsychologie.at/

Studienwahl

émet
német

http://www.studienwahl.at/

Berufslexicon

ém
német

t/
http://www.berufslexikon.at/

AMS Berufsinformati-onssystem

német

http://www.ams.at/bis

Breufskompass

német

at/
http://www.berufskompass.at/
jugendkompass

Les métiers

francia

www.lesmetiers.net

Onisep

francia

http://www.onisep.fr/

Orientation

francia

https://www.orientation.com/

Orientation pour tous

francia

http://www.orientation-pour-tous.fr/

ntation en ligne
Mon orientation

francia

www.monorientationenligne.fr

fo absolvent
Info

cseh

http://www.infoabsolvent.cz/

di
Comdi

cseh

http://www.comdi.cz/

Ud
lse
ses
es Guiden
n
Uddannelses

n
dán

http://www.ug.dk/

b Verden
Ver
Ve
erden
Grib

d
dán

http://www.gribverden.dk/

Soull

ola
olasz

http://www.jobsoul.it/

Kam
m in kako
kak
kaakko

sz
szlovén

ps/kam_
m_
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_
in_kako
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Nemzetközi
Ne
mzetközi tanácsadási
tan
információk, projektek
Az eur
európai
ai tanácsadási
tanác
si rendszerek
rend
ismertetése és tanácsadási jó gyakorlatok gyűjteménye
a EEuroguidance
oguida
webold
weboldalon:

www.euroguidance.eu/guidance-systems-and-practice

Európ oktatási
oktatá rendszerek
ndszere és tanulási lehetőségek ismertetése:
Európai
https://www.euroguidance.eu/international-mobility/study-in
https://
w.eurogu
Az ERASMU
ERASMUS+, azz EU okta
oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramjának információs oldala:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
h
ec.europa.
sszig tartó p
Az élethosszig
pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai Kézikönyv (Resource Kit):
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/hungarian/az-elethosszig-tartohttp://ww
palyao
palyaorientacios-szakpolitika-fejlesztese-europai-kezikonyv/
Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) Szakszótára: ELGPN Glossary:
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/hungarian/az-europai-palyaorientacios-szakpolitikai-halozat-elgpn-szakszotara-elgpn-glossary/
ESCO: Készségek/kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozása:
https://ec.europa.eu/esco/portal

Részletek: https://szakmakejszakaja.hu
Logók letölthetők:
Széj logo: https://drive.google.com/open?id=0B6cqnTzrfgGidHdtSGRRMG5sMTg
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Európai Szakképzési Hét – European Vocational Skills Week
Az Európai Szakképzési Hetet az Európai Bizottság hirdette meg
abból a célból, hogy az Európa-szerte megrendezésre kerülő helyi, regionális és nemzeti rendezvények révén vonzóbbá tegye a
színvonalas szakismereteket biztosító és minőségi munkahelyek
betöltését lehetővé tévő szakoktatást és szakképzést. A szakképzés
európai hetén részt vevő érdekeltek lehetőséget kapnak arra, hogy
eu
megosszák egymással a szakképzés terén elért azon kiemelkedő eredmeg
ményeiket, innovatív oktatási gyakorlataikat és sikeres szakmai programjaikat, amelyek ösztönözik a gyakornoki képzést, a munkahelyi tanulást, a továbbképzést, az átképzést, valamint a vállalatok és az oktatás közötti fenntartható együttműködést.
Az Európai Szakképzési Hét alkalmas arra, hogy nyitott rendezvényekkel a szakképzésben
érintett szervezetek megszólítsák a szélesebb közönséget, népszerűsítve a szakmákat és a
szakképzést. A rendezvényekre minden év április 1 és december 31 között kerül sor, azonban
az Európai Bizottság minden évben meghatároz egy kiemelt hetet is, amikor kiemelt központi
rendezvényeket is tartanak. A rendezvény magyarországi honlapja (https://szakkepzesihet.hu),
helyt ad minden olyan pályaorientációs és pályaválasztási rendezvénynek, melyet az őszi-decemberi időszakban tartanak és benyújtottak regisztrálásra az EU felé, így a szülőknek és a
pedagógusoknak is elsődleges információforrás.
p

Szakmák Éjszakája
A Szakmák Éjszakája a legnagyobb magyarországi pályaorientációs rendezvény, amely nemzetközi összehasonlításban
is kiemelkedő magyar teljesítmény: nem csak közép-európai jó gyakorlattá vált, s programjainak számával nem csak
a magyarországi „éjszaka”-jellegű rendezvényeket haladja
meg, hanem több, mint négyszeresen meghaladja az Euróm
pai
p Szakképzési Hét programjainak a számát is.
A Szakmák Éjszakája nem csak az időpontja (mindenév
áprilisában rendezik meg péntek éjszakai időpontban) miatt
áp
egyedülálló kezdeményezés, hanem az egyetlen országos
eg
pályaorientációs rendezvény, amely nem csak a pályaválaszp
ttás előtt álló fiatalokat, hanem középiskolás és a felnőtt korosztálynak is kínál programokat.
o
A Szakmák Éjszakája mottója: „Próbáld ki, csináld meg,
ismerd meg!” utal arra, hogy ezen az éjszakán nem csak látványos bemutatók, interaktív tevékenységek várnak a látogatókra, hanem szakmakipróbálás is: a hegesztéstől kezdve
a hajók és repülők irányításáig mindent ki lehet próbálni.
Ezen az éjszakán megnyílnak a vállalkozások máskor rejtett terei is: a vasúti forgalomirányító rendszerektől a víztornyokig mindent be lehet járni.
Részletek: https://szakmakejszakaja.hu
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Mire jó?
• döntéshozatali készségek gyakorlása
• stratégiai és kritikus gondolkodás
erősítése
Milyen életpálya szakaszokat érint?
• Tanulás
• Álláskeresés
• Munka világa
• Pályamódosítás
Mi a társasjáték célja?
Pontszerzés a mindennapi élet
meghatározó kategóriáiban:

€

Pénz

Tapasztalat

Idő

Hírnév

Egészség

Boldogság

Hol érhető el a társasjáték?
A társasjáték minden eleme a Euroguidance Magyarország Központ weboldaláról
ingyenesen letölthető:
www.euroguidance.hu
(„Pályaorientációs társasjáték” menüpont alatt)
További információ a társasjátékról::
eg@nive.hu
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KI H ÍVÁ S

„AZ ÉN UTAM”
pályaorientációs
társasjáték

N E H É ZZSÉG
SÉG

Kiknek szól?
• pályaválasztás és pályamódosítás
előtt álló fiatalok, fiatal felnőttek

KÉRDÉS

„Pályaorientációs Portál”
A palyaorientacio.nive.hu honlap célja, hiteles, friss információk, módszertani segédanyagok,
a pályaválasztást segítő eszközök összegyűjtése, disszeminálása.
A honlap a következő célcsoportoknak nyújt információkat, szakmai támogatást:
az általános iskolásoknak a szakképzésbe való átmenetben;
a középiskolásoknak a szakképzésben való továbbtanulás és a munka világába való átmenetben;
felnőtteknek a munkaerőpiacra és a szakmai képzésbe való belépésben, valamint pályakorrekcióban, pályamódosításban;
a szülőknek információnyújtással a szakképzésről;
a pályaorientációval foglalkozó szakembereknek.
A honlapon a TÁMOP-2.2.2 projektben fejlesztett kérdőívek is megtalálhatóak. A Szakemberek
menüpontban saját, illetve más szervezetek, projektek által gyűjtött, kidolgozott jó gyakorlatok, módszertani anyagok, segédanyagok folyamatosan feltöltésre kerülnek.

„Pályaori Klub” életpálya-tanácsadással
foglalkozó szakemberek Facebook csoportja
A „Pályaori Klub” célja a pályaorientációban országosan érintett szervezetek kommunikációjának elősegítése, az együttműködés lehetőségeinek feltárása, jó gyakorlatok összegyűjtése,
disszeminálása.
Kihasználva a közösségi média lehetőségeit 2020. 04. 22-én elindult a „Pályaori Klub” privát
Facebook csoport. Ez egy online tanácsadói közösség, melyben teret adunk a közös beszélgetésre, megosztásokra; webináriumokat szervezünk; témák létrehozásával, bejegyzésekkel
próbáljuk a csoporttagokat motiválni a közös működtetésre, ami azért is fontos, hogy a projekt végeztével önállóan tudjon tovább működni.
Amennyiben van olyan életpálya-tanácsadáshoz kapcsolódó eredménytermék, jó gyakorlat,
orientacio@
módszertani anyag melyet országos szinten is közzé lehet tenni, várjuk a palyaorientacio@
nive.hu e-mailre, illetve a „Pályaori Klub” Facebook csoportban.
GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 „21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének,
k,
valamint tartalmának fejlesztése” kiemelt projekt
https://palyaorientacio.nive.hu
A „Pályaori Klub” Facebook csoport a következő linken érhető el:
https://www.facebook.com/groups/644288736422947/
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ogat sával
ogatás
Ez a projekt az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával
jött létre. A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,
égre
és az Európai Bizottság nem vonható felelősségre
rt.
az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.

Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Web: www.euroguidance.hu
E-mail: eg@nive.hu

Kiadja:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
– Euroguidance Magyarország
Felelős kiadó: az NSZFH elnöke
elezés:
Graﬁkai tervezés, nyomdai előkészítés és kivitelezés:
NSZFH Digitális nyomda
2020

