
PÁLYAORIENTÁCIÓS ÚJÍTÁSOK 
SZÉKESFEHÉRVÁRON

ADVENTI NAPTÁR ISKOLÁINK ÉS SZAKMÁINK JEGYÉBEN



BEMUTATKOZÁS

Tisztelettel köszöntöm a konferencia 
résztvevőit!

Remélem  hasznos lesz , amit ma 
bemutathatok Önöknek!

A városról, A Centrumról

Magamról



A PÁLYAORIENTÁCIÓ HELYE ÉS SZEREPE A 
SZAKMAI PROGRAMUNKBAN ÉS 
GYAKORLATUNKBAN

A szakképzés, mint rendszer

A szakképzés alrendszerei

A rész és az egész viszonya

A pályaorientáció, mint alrendszer

A pályaorientáció stabilitása, állandó funkciója és 
rugalmassága

Az adventi naptár egy golyó a csapágyban



A PÁLYAORIENTÁCIÓ, MINT A KÉPZÉS 
HATÉKONYSÁGÁNAK ZÁLOGA

A gazdaság és a hatékonyság elválaszthatatlan.

A képzés a hatékonyság nélkül nem képes minőségi 
munkaerővel kiszolgálni a munkaerőpiacot.

Hatékony képzés nem képzelhető el, ha a tanulóban 
nincs meg az ember-pálya megfelelés.

A hatékonyságot nem szolgálja, ha a pályaorientációs 
folyamatot kampányokkal helyettesítjük.

Egyik csapágygolyó helye sem lehet üres egy 
pillanatra sem!



A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDELTETÉSE ÉS 
LÉNYEGE

Minden ember csak a személyiségének 
megfelelő területen tud fejlődni és 
eredményesen dolgozni.

Az ember – pálya megfelelést természeti 
törvények határozzák meg.

Természeti törvényekkel szemben nem lehet 
társadalmi eszközökkel hatni.

                                             



A PÁLYAORIENTÁCIÓ TÁRSADALMI 
KÖRNYEZETE

A pályaorientáció túl komoly dolog ahhoz, 
hogy a szakmák képviselőire bízzuk.

A pályák bemutatása kevés.

Az adventi naptár is a pályaorientáció iránti 
igény felkeltését szolgálta, természetesen 
információ közlés mellett.



A SZAKKÉPZÉS, MINT ÜNNEP

Alkalom vagy folyamat?

Lehet-e az ünnep folyamat?

Folyamat-e egy álomutazás?

Ha jó utat választottunk IGEN!

Lehet-e a szakképzés egy álomutazás?



VISSZATÉRÉS A CSAPÁGYHOZ, AZAZ MIT 
SZOLGÁLNAK A GOLYÓK? RENDSZEREK 
ELEMEINK A PÁLYAORIENTÁCIÓHOZ.

Játék, vers, zene

Kézikönyv sorozat

Egyéni tanácsadást segítő 
szoftvercsomagok

Képzések pedagógusoknak

A pályaorientáció és pályaszocializáció a 
szakmai programban





AZ ADVENTI NAPTÁR JELLEGE, HELYE ÉS SZEREPE 
A PÁLYAORIENTÁCIÓS RENDSZERÜNKBEN

A folyamat sűrítése és finomítása

Identitás azonosság a rendszerrel

Komplex elem

Információközlés

A pályaorientáció összetettségének bemutatása

Az aktualitás kihasználása

Korosztálybarát technikai eszközökön való megjelenítés



AZ ADVENTI NAPTÁR TARTALMI ELEMEI

Iskolaprofilok

Minden iskola kétszer jelent meg (2x11)

A Centrum is kapott két napot

Rövid szöveges üzenet a pályaválasztásról vagy egy pályáról

Egy kérdés, ami Centrum honlapjai ismeretében 
megválaszolható

Nyereményfelhívás

A feledékenyek támogatása, pótlási lehetőség



A JÁTÉKSZABÁLYOK

Kattints a megfelelő adventi napra

Mindig egy iskola körül forog az adott nap

Nyomozz kicsit az oldalon vagy az szfszc.hu oldalon és 
válaszolj a kérdésre!

A kérdés beküldése után az adott oldalon megjelenik egy 
üzenet (külön emailben nem kapod meg!), hogy:

GRATULÁLUNK! A KÖVETKEZŐ ABLAKOT IS KINYITOTTAD. 
MOSTMÁR KINYITHATOD A KÖVETKEZŐ NAPOT, JELSZÓ 
NÉLKÜL!



A SZOFTVER JELLEMZŐI ÉS FELÉPÍTÉSE

Élményalapú

Közösségi élménnyé tehető

Aktualizálható, újratölthető

Fontosabb informatikai jellemzői



ÖSSZEGZÉS

A naptár egy rendszer része

Korosztálybarát

Aktualizálható

Felhívja a figyelmet a teendőkre

Igazolja a honlap szlogenjét:

Mi elkísérünk az óvodától az egyetemig!



KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!


