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BEVEZETŐ 

1. A tanulmány célja 

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa, illetve összegezze a hazai és az európai szakpolitikát 

a pályaorientációs szakterületen. A bemutatás tágabb nemzetközi, illetve történeti 

kontextusba kívánja helyezni a témát, megjelenítve a tevékenység tartalmát, céljait, irányát, 

trendjeit, támogató, fejlesztő intézményrendszerét az Európai Unióban, azon belül néhány 

tagországban és a hazai környezetben is. Miután a tanulmány egy, a hazai pályaorientációs 

és pénzügyi-gazdasági ismeretek oktatását, helyzetét a köznevelési rendszerben bemutató 

kutatás része, munkánkban kiemelten foglalkozunk az iskolarendszerben folyó 

pályaorientációs szakpolitika jellemzőivel az Unióban, egyes tagországokban és a hazai 

köznevelési rendszerben is. 

Mindezeken túl összehasonlító elemzéseket végzünk a különböző közoktatási 

rendszerekben folyó – témánkat érintő – pályaorientációs szakpolitikák és azok megismert 

gyakorlati megvalósítása között, megvilágítva a közös pontokat, különbözőségeket, 

hiányosságokat és lehetőségeket. 

 

2. A téma történeti háttere, indokoltsága, tágabb nemzetközi 

környezete 

Noha a fogalmat sokáig nem definiálták, a pályaorientációs tevékenység a neveléstörténet 

folyamán valamilyen formában nyilvánvalóan már a legkorábbi időkben is megjelent az 

iskolákban, képzőhelyeken, hiszen a sikeres munkavállalás és felnőtt élet feltétele az adott 

kor követelményeinek megfelelő képességek, ismeretek megléte volt. Az oktatás, képzés 

tömegessé válása, a társadalmi-gazdasági, a technológiai fejlődés azonban a huszadik 

században már szükségessé tette az oktatásban, elsősorban a szakképzésben a szakmai 

életútra való felkészítés intézményesített formáinak alkalmazását. 

A huszadik század elejére, közepére már létrejöttek, majd hálózattá szélesedtek az olyan 

európai és nemzetközi szervezetek is, amelyek fő profilja a pályaorientáció, az életpálya-

tanácsadás. Elsőként az első világháború után alakult svájci székhelyű nemzetközi munkaügyi 

szervezet, az ILO (International Labour Organisation) a szociális igazságosság célját szem előtt 

tartva kezdett foglalkozni a munkavállalók karrier-tanácsadási tevékenységével, amelyhez – 
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ma is mértékadó – kézikönyvet is kiadott.1 Ugyancsak sokat tesz a sikeres munkás életre való 

felkészítésért az 1975-ben alapított, az európai szakképzési rendszert fejleszteni, támogatni 

hivatott szervezet, a CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training),2 

amely elsősorban a munkaerő-piaci képességek meghatározása, azok egységes értékelése 

kidolgozásában ért el eredményeket. Ezek között a pályaorientációs karrier-tanácsadás során 

kifejlesztendő, elérendő kompetencia leírásai is szerepelnek. 

A legnagyobb fordulatot a pályaorientációs tevékenység fejlődésében minden bizonnyal a 

nagy földrészek közötti gazdasági verseny kiéleződése hozta a huszadik század második 

felében, az Európa, Észak-Amerika és az ázsiai földrészek közötti versengésben. Az 1980-as 

évek elején, amikor Ázsia egyes fejlett országai (Japán, Dél-Korea) kezdtek a 

legszembetűnőbben fejlődni és gazdagodni, a fejlődés okait, titkát kutatva az USA és Kanada 

stratégiai szakértői a jobban, rugalmasabban képzett munkaerő alkalmazkodóképességével, 

felkészültségével hozták azok sikerességét összefüggésbe. Ebben az időszakban kezdődtek 

meg, illetve gyorsultak fel a munkaerő-piaci képességek, kompetenciák felmérésére irányuló 

kutatások, fejlesztések (BluePrint for LifeWork Design)3 az észak-amerikai országokban. A 

sikeres élethez és a jól működő társadalmak eléréséhez szükséges egyéni képességek, 

kompetenciák definiálását a kilencvenes években kezdte el az OECD (Organisation for 

Economic Cooperation and Development) DeSeCo (Definition and Selection of Key 

Competencies4) című programjában. Az Európai Unióban ezt a folyamatot a Lisszaboni 

Stratégia célkitűzései, az egész életen át tartó tanulás (Lifelong Learning, LLL) 

paradigmájának megjelenése indította el. Az Európai Parlament és Tanács 2006-ban tette 

közzé az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló ajánlását.5 

„A kulcskompetenciák elengedhetetlenek egy tudásalapú társadalomban, és biztosítják a 

munkaerő nagyobb rugalmasságát, lehetővé téve az állandó változásokhoz való gyorsabb 

alkalmazkodást egy egyre nagyobb mértékben globalizálódó világban. Fontos tényezői 

továbbá az innovációnak, a termelő- és versenyképességnek, valamint hozzájárulnak a 

dolgozók motivációjához és elégedettségéhez, a munka minőségéhez” – fogalmazták meg. 

A fejlődés és a globális hatások erősödése következtében a fiatalkorban megszerzett 

képesítések, szakmák sem „tartanak ki” egy életen át. Láthatjuk, és a prognózisok is ezt 

igazolják: munkás életünk során többször módosítjuk életpályánkat, külső hatásra vagy 

önként vállalkozunk változtatásokra, akár új szakmaterületek megtanulására is. A fenti 

                                          

1 www.ilo.org_careerguidance 
2 http://www.cedefop.europa.eu 
3 http://www.lifework.ca/lifework/blueprint.html 
4 www.oecd.org 
5 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/962/EK ajánlása (2006. december 18.) az egész életen át tartó 

tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról [Hivatalos Lap 394., 2006.12.30.]. 

http://www.ilo.org_careerguidance/
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.lifework.ca/lifework/blueprint.html
http://www.oecd.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:HU:NOT
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idézetekben megjelenő értékek, képességek, kompetenciák egyúttal a legfontosabb – a 

pályaorientáció célrendszerét, tartalmát meghatározó – értékek, kompetenciák is.  

Nem sokat váratott magára az LLL mellett az LLG (Lifelong Guidance) irányelvek 

megjelenése sem, amely a pályaorientációt/pályatanácsadást már másképpen, a kor 

igényeihez és az egész életen át tartó tanulás megközelítéséből kiindulva fogalmazza meg. 

„Az egész életen át tartó pályaorientációs tanácsadás olyan tartós folyamat, amely 

lehetővé teszi a polgárok számára, hogy minden életkorban, életük bármely pontján 

felmérjék képességeiket, kompetenciáikat, érdeklődési területeiket, valamint a tanulással, 

képzéssel és a munkavállalással kapcsolatos döntéseket hozzanak, alakítsák egyéni 

életpályájukat a tanulás és a munka terén, továbbá más olyan területeken, ahol 

képességeket és kompetenciákat lehet elsajátítani és/vagy használni. A pályaorientációba 

beletartoznak a tájékoztatással, a tanácsadással, a kompetencia-felméréssel, a 

támogatással, valamint a döntéshozatali és életpályamenedzsment-készségek oktatásával 

kapcsolatos egyéni és csoportos tevékenységek. Az egész életen át tartó tanulás csak 

akkor lehet sikeres, ha a pályaorientációs tanácsadás kevesek kiváltsága helyett mindenki 

számára elérhetővé válik.”6 

A pályaorientáció fogalmi magyarázatát, definiálását napjainkban is viták övezik. Míg néhány 

évvel ezelőtt a nemzetközi és a hazai célrendszer elsősorban az egyén képességeihez, 

alkalmasságához legmegfelelőbb foglalkozás, pálya választását jelölte meg célként, addig a 

második évezred elejére a szakmai használatban ez már folyamatként jelenik meg: „A 

pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével 

segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását a lehető legszélesebb információnyújtás 

révén.”7 A hazai és a nemzetközi szakirodalom a pályaválasztás fogalma helyett a 90-es 

évek derekától egyre inkább a pályaorientáció fogalmát használja, amely már az életpálya-

tervezés fontosságát hangsúlyozza. Ez azt jelenti, hogy a pályaválasztást folyamatként 

kezeli, amely lényegénél fogva kisebb-nagyobb döntésekből épül fel. E döntéssorozatot 

nevezi a szakirodalom pályaorientációnak.  

Hogy mit takar a pályatanácsadás, mit jelent mindez az egyén szempontjából? Ha jó 

munkát végeznek a pályatanácsadás során, a személyes képességek, adottságok minden 

bizonnyal felszínre kerülnek, de emellett azt is szükséges megvilágítani, hogy mindezek az 

adottságok, ismeretek, tapasztalatok milyen lehetőségeket jelenthetnek az életpálya 

építése szempontjából. Általános tapasztalat, hogy sokszor jól képzett, sok 

                                          

6 Hámoriné Váczy Zsuzsa (2009): Mit jelent és hogyan működik az LLG? Tréneri kézikönyv. TÁMOP 2.2.2., FSZH 
7 Szilágyi Klára (2000): Munka-, pályatanácsadás mint professzió. Kollégium Kft., Budapest 
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munkatapasztalattal rendelkező emberek sem tudják felmérni a lehetőségeiket. A meglévő 

képességek, formális vagy informális úton szerzett ismeretek, érdeklődés, képzettség egy-

egy új kombinációban sokszor egy teljesen új munkaterület, foglalkozás felé terelhetik az 

álláskeresőt.  

Az életpálya-tanácsadás során természetesen információátadás is történik, illetve az 

információk folyamatos megszerzésére való igény felkeltése és az azokhoz való hozzáférési 

lehetőségek biztosítása. Ezzel a ma már nem egyszeri alkalomnak tekintett életpálya-

tanácsadás része lesz annak az egész életen át tartó folyamatnak, amelyben bizonyos 

döntési helyzetekben, illetve problémák megoldásában a szakember (karrier-tanácsadó, 

pszichológus, pedagógus) személyes találkozások, beszélgetés formájában segíti a 

legmegfelelőbb döntés, megoldás meghozatalában a munkavállalót vagy pályaválasztót, 

pályamódosítót. 

A pályaorientációs tanácsadás a korábbi szemlélettel szemben tehát nem egy egyszeri 

alkalommal lezajló esemény, amely határozott és véglegesnek szánt döntéssel 

meghatározhatja a későbbi életpályát, hanem az egyén életében folyamatosan jelen lévő, 

személyes és munkás életét végigkísérő cselekvéssorozat, hiszen az életpálya nem egy 

egyenesen felívelő útvonalat jár be, hanem kitérőkkel, kanyarokkal, megtorpanásokkal éri 

el a végleges formáját. Ebből következően a pályaorientációs szolgáltatásra mindenkinek 

szüksége van, szüksége lehet. Ehhez azonban meg kell teremteni a szükséges feltételeket 

is. A jól működő tanácsadói rendszernek nagy kapacitással és a benne dolgozóknak 

megfelelő kompetenciákkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy feladatukat teljesíteni tudják. 

Az elmúlt két évtizedben a szakterületen dolgozó szakemberek felkészítésében, a 

munkájukhoz és a különböző foglalkozásokhoz szükséges ismeretek, kompetenciák 

azonosításában az uniós szakmai szervezetek, fejlesztő- és kutatóintézetek nagy lépéseket 

tettek előre. 

A hazai szakirodalomban, de a szakmai-tudományos szóhasználatban is komoly 

problémaként jelenik meg, és a fogalom tartalmi hátterét, értelmezését zavaró jelenség a 

bizonytalan és eltérő teminológiahasználat. Ezt tükrözik a fordítások is, amelyekben 

magyarul a legkülönbözőbb terminológiák jelennek meg a pályaorientációra vonatkozóan. 

Az angol „guidance” szóhasználat nemzetközileg is egy elfogadott és használt 

gyűjtőfogalom, egyezményes használat, amely az elmúlt évtizedek alatt kialakult 

értelmezés szerint magába foglalja a pályaválasztást (career orientation), a karrier-

tanácsadást (career counselling),  a pályamódosításon (career modification) át a tanulási 

utak (learning path) tervezésén keresztül az információ közvetítésig, az egyéni 

tanácsadásig (individual counselling) minden olyan tevékenységet, amely az egyén életútja 

során meghatározó jelentőségű lehet. Nálunk az LLG (Life-Long Guidance) irányelvek 
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megjelenésekor a guidance kifejezést pályaorientációra fordították, de ez a 

„magyar”  nyelvhasználatban nem elégséges a fogalom teljes tartalmának lefedésére, 

hiszen – ha szó szerint értelmezzük - „csak” a pálya-irányításra, pályaválasztásra 

vonatkozik. Ezért jelenik meg a fordításokban és a tanulmányokban is az életpálya-

tanácsadás, pályatanácsadás, tanácsadás, karrier-tanácsadás, karrier-építés, 

pályaorientációs tanácsadás, stb. terminológia, mert a törekvés, hogy pontosan tükrözze 

a fogalom jelentését, bizonytalanságot okoz a terminológia használatában.  

Míg az angolszász országokban az oktatási intézményekben guidance teacherek 

(tanácsadó tanárok), esetleg több tanácsadó tanárt is alkalmazó guidance department-ek 

(tanácsadó részlegek, egységek) vannak, nálunk nincs elnevezés az oktatási 

intézményekben a feladatot ellátó pedagógus számára, hiszen pl. a „pályaválasztási 

felelős” semmi esetre sem fedi le a tevékenységtől elvárt tartalmat. A munkaügyi, 

foglalkoztatási területen átvették a tanácsadó kifejezést, de a köznevelésben erre még 

nem született egyezményes terminológia, minden bizonnyal azért sem, mert e kiemelt 

nevelési területen nem történik érdemi előrelépés. A legátfogóbb  terminológia a 2000-es 

évek elején egyébként számos szakmai kiadványban, tanulmányban, sőt, kormányzati 

anyagban is alkalmazott életpálya-építés, esetleg életpálya-tanácsadás volna, amibe 

beleérthető lenne a pályaválasztás, az átmenetek kezelése, a tanácsadói tevékenység, a 

tanulási utak tervezése, a későbbi pályamódosítás, stb., de ebben – a pontos 

feladatmegosztás és tartalom-meghatározás mellett - a két fő ágazat (oktatás és 

foglalkoztatás) együttműködése és széles körű társadalmi, szakmai egyetértés volna 

szükséges.   
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2. AZ EURÓPAI HÁTTÉR BEMUTATÁSA: ALAPELVEK, CÉLOK, 

PILLÉREK, ÜZENETEK 

Az Európai Unióban az uniós alapértékek és szabályozás, a versenyképes gazdaság 

megteremtése, a tudásalapú társadalom célkitűzése, az uniós állampolgárok egyéni 

boldogulása, a tagországok számának növekedése és az uniós állampolgárok mobilitása 

egyre összehangoltabb fejlesztő, szervező, szabályozási tevékenységet igényelt és indított 

útjára. Ezek mögött a tevékenységek mögött a már korábban is működő szervezetek, 

intézmények mellett új, kifejezetten a pályaorientációt a tagországok részvételével 

koordináló-fejlesztő munka kezdődött. 

Ennek a széles körű munkának köszönhetően napjainkra már elfogadottá vált az egész 

életen át tartó pályaorientációs tanácsadás rendszerének működése az oktatásban, 

képzésben, összehangolva a munkaügyi, foglalkoztatási rendszerekkel. A különböző 

gazdasági fejlettségi szinten álló országok pályaorientációs rendszerei azonban különböző 

szinten, különböző intézményrendszerrel, eltérő eredményességgel működnek. Az uniós 

szakpolitika kialakításában a tagországok szakemberei folyamatosan dolgoznak, gyűjtik a 

jó gyakorlatokat, hogy azok közreadásával a tagországok egymástól is tanulhassanak, 

vehessenek át megvalósításra, adaptációra alkalmas módszereket, megoldásokat. A 

közösségen belüli fejlesztéseket, kooperációt a pályaorientációra vonatkozó szabályozás is 

segíti. 

2008-ban az Európai Unió tagországaira, így hazánkra is kötelező érvényű határozat 

született, a francia elnökségi időszakban, amelyet az Oktatási Miniszterek Tanácsa 

elfogadott el. Ez a határozat az ír elnökség alatt, 2004-ben született közösségi döntés 

nyomán az LLL rendszer részeként javasolja fejleszteni, illetve erősíteni a tagállamok LLG 

rendszereit. A döntés összhangban van a 2004-es döntéssel, amely az EU–OECD 2004-

ben megjelentetett közös kézikönyvének8 megállapításait fordítja le a napi szakpolitikai 

tennivalók szintjére. 

2.1. Az Európai Unió élethosszig tartó pályaorientációs (LLG) szakpolitikájának 

célrendszere9 

Az Európai Unióban a tagországok szakpolitikájának segítésére, az egységes értelmezés 

és az átjárhatóság érdekében, mint minden egyéb területen szükségessé vált a közösen 

kialakított és elfogadott célrendszer és alapelvek megfogalmazása. Eredetileg az Európai 

                                          

8 http://www.epalya.hu/doktar/fszh  
9 Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai kézikönyv nyomán 

http://www.epalya.hu/doktar/fszh
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Unió Oktatás és képzés 2010 munkaprogram részeként fogadták el a tagországok az 

élethosszig tartó pályaorientációs szolgáltatások működtetésére készült célrendszert. 

Korábban, már a 2004. májusi Bizottsági Határozatban (Oktatás/Ifjúság) is megfigyelhető 

a nemzeti szakpolitikák és rendszerek fejlődését támogató, európai szintű élethosszig tartó 

pályaorientációs szolgáltatás közös céljainak és alapelveinek fejlesztésére való törekvés. 

Az élethosszig tartó életpálya-építési tanácsadás középpontjában az egyén, a tanuló van, 

az ellátás rájuk irányul, az ő érdekükben történik – szögezik le a fő vezérlő szempontot a 

dokumentumok. 

2.1.1. A célrendszer és alapelvek megfogalmazását meghatározó három prioritás   

• az egyének szakmai életpálya-építési kompetenciáinak fejlesztése,  

• a szolgáltatások hozzáférhetőségének bővítése,  

• a szolgáltatások színvonalának javítása. 

2.1.2. Az élethosszig tartó pályaorientációs szolgáltatás négy fő alapelve  

Az alábbi részletesen is kifejtett alapelvek az élethosszig tartó pályaorientációs szolgáltatás 

alapját képezik: 

1. A kedvezményezettek központi szerepe 

• Függetlenség – a pályaorientációs szolgáltatás tiszteletben tartja a szakmaválasztás 

szabadságát és az állampolgár/felhasználó személyes fejlődését. 

• Pártatlanság – a pályaorientációs szolgáltatás kizárólag az állampolgárok érdekeivel 

összhangban működik, és nem befolyásolja szolgáltatói, intézményi és finanszírozási 

érdek, valamint nem tesz különbséget sem életkor, sem etnikai hovatartozás, sem 

társadalmi osztály, sem képzettség, képesség stb. alapján. 

• Titoktartás − az állampolgárokat megilleti a személyes adatvédelem joga a 

tanácsadás során közölt személyes információkat illetően. 

• Esélyegyenlőség – a pályaorientációs szolgáltatás minden állampolgár számára 

elősegíti az esélyegyenlőséget a tanulás és a munka terén. 

• Holisztikus szemlélet − az egyén döntéshozatalának személyes, szociális, kulturális 

és gazdasági háttere együttesen érvényesül a tanácsadás során. 

2. Az állampolgárok bevonása 

 Aktív részvétel – a pályaorientációs tanácsadás aktív együttműködést jelent az 

állampolgár és a tanácsadó, valamint a többi lényeges szereplő között (pl. oktatási 

szolgáltatók, vállalkozások, családtagok, közösségi érdekek), és az állampolgár aktív 

közreműködésére épít. 
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 Megerősítés − a pályaorientációs szolgáltatás segíti az állampolgárokat, hogy 

képesek legyenek hozzáértő módon tervezni és kezelni tanulmányi és szakmai 

pályájukat és azok átmeneteit. 

3. A hozzáférhetőség javítása 

 Átláthatóság – a pályaorientációs szolgáltatás(ok) jellege nyilvánvaló és világos az 

állampolgárok számára. 

 Barátságosság és empátia − a tanácsadó munkatársak barátságos légkört 

biztosítanak. 

 Folyamatosság – a pályaorientációs szolgáltatás támogatja az állampolgárokat 

különféle vállalt és/vagy felbukkanó tanulmányi, munkabeli, társadalmi és 

személyes átmeneteikben. 

 Elérhetőség − minden állampolgárnak élete bármely pontján joga van a 

pályaorientációs szolgáltatás igénybevételéhez. 

 Hozzáférhetőség − a pályaorientációs szolgáltatás rugalmas és felhasználóbarát 

módon személyes, telefonos vagy e-mailes kapcsolatfelvétellel, az állampolgárok 

igényeinek megfelelően bárhol és bármikor elérhető. 

 Készségesség − a pályaorientációs szolgáltatás módszerek sokaságát használja fel, 

hogy az állampolgárok különböző igényeit kielégítse. 

4. Minőségbiztosítás 

 Megfelelő tanácsadási módszerek − a pályaorientációs tanácsadás módszerei a 

felhasználás céljának megfelelően elméleti szinten és/vagy tudományosan 

megalapozottak. 

 Folyamatos fejlesztés – a pályaorientációs tanácsadásban a rendszeres állampolgári 

visszajelzések beépítésével a szolgáltatás folyamatos fejlesztésének már kultúrája 

van, és a rendszeres továbbképzés lehetősége a tanácsadó munkatársak számára is 

biztosított. 

 Jogorvoslathoz való jog − amennyiben az állampolgárok a kapott tanácsadást nem 

tartják megfelelőnek, hivatalos eljárás keretében joguk van panaszt tenni. 

 Kompetens stáb − a pályaorientációs tanácsadást ellátó munkatársak országosan 

akkreditált tanácsadási kompetenciával rendelkeznek az állampolgárok igényeinek 

felismerésére és kezelésére, és ahol szükséges, tovább tudják irányítani őket a még 

megfelelőbb ellátáshoz/szolgáltatáshoz. 10 

 

                                          

10 Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai kézikönyv 
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2.1.3. A pályaorientációs tanácsadás fenti alapelvekre épülő célrendszere  

A célrendszer az alábbiakban a három prioritásnak megfelelően került csoportosításra: 

„A tagországokban az egyes ágazatok, intézmények és szereplők között az egyén hosszú 

szakmai életútját átfogóan támogatni képes nemzeti rendszerek jöjjenek létre. Tehát a 

pályaorientációs szolgáltatásnak minden életkorban, minden társadalmi csoport számára 

a szolgáltatásnak otthont adó ágazattól, intézményrendszertől függetlenül elérhetőnek kell 

lennie.”11  

 „Tegye képessé az állampolgárokat arra, hogy tanulmányi és szakmai életútjukat az 

életcéljaikkal összhangban tervezzék és irányítsák, figyelembe véve az oktatással, 

képzéssel, munkaerő-piaci lehetőségekkel és önfoglalkoztatással összefüggő 

alkalmasságukat és érdeklődésüket, elősegítve ezzel személyes kibontakozásukat. 

 Segítse az oktatási és képzési intézményeket, hogy olyan kellőképpen motivált 

diákjaik, hallgatóik, gyakornokaik legyenek, akik felelősségteljesen viszonyulnak 

saját tanulmányaikhoz, és maguk tűzik ki elérendő céljaikat. 

 Segítse a vállalkozásokat és szervezeteket, hogy kellően motivált, foglalkoztatható 

és alkalmazkodó munkatársaik legyenek, akik képesek megragadni és hasznosítani 

a munkahelyi és azon kívüli tanulási lehetőségeket. 

 Erőforrásokat biztosítson a politikai döntéshozók számára számos közpolitikai cél 

megvalósításához. 

 Támogassa a helyi, regionális, nemzeti és európai gazdaságokat a munkaerő-

fejlesztés, illetve a változó gazdasági igényekhez és társadalmi körülményekhez való 

alkalmazkodás révén. 

 Segítse az olyan társadalmi közösségek kialakulását, amelyekben az állampolgárok 

aktívan hozzájárulnak közösségük társadalmi, demokratikus és fenntartható 

fejlődéséhez.”12 

 

E célrendszer kialakítására – egyebek mellett – az Európai Oktatási Tanács két határozata 

(20041., 20082.) is nagy hatással volt, amely hangsúlyozza a teljes életútra kiterjedő, 

élethosszig tartó tanácsadó rendszer szükségességét, beleértve az állampolgárok formális 

rendszerben folyó tanulmányait, valamint karrierjük és az iskolából a munka világába 

történő átmenetekre, a pályamódosításokra való felkészítését. Az élethosszig tartó 

pályaorientáció szükségességével számos uniós szakpolitikai dokumentum foglalkozik. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az Európa Tanács 2004-ben kelt dokumentuma. A szakpolitika, 

                                          

11 Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai kézikönyv 
12 Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai kézikönyv 
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a rendszer és a gyakorlat erősítése az élet minden területére kiterjedő tanácsadásban,13 

valamint az Európa Tanács Az életpálya-tanácsadás élethosszig tartó tanulásba való jobb 

integrálódásáért című stratégiai dokumentuma.14 Ez a stratégiai anyag határozza meg a 

szakpolitika új irányvonalait. Ezek mentén a szakpolitikák eredményesen segíthetik a 

társadalmi-gazdasági fejlődést, azaz a várható eredményeket a következők szerint 

fogalmazzák meg az anyagban: 

 Az oktatásban és képzésben a befektetések jobb eredményeket hozhatnak, ha a 

tanulók, diákok a képességeiknek, érdeklődésüknek leginkább megfelelő tanulási 

utakat építenek ki, amelyek összehangolhatók a tanulási lehetőségekkel, ezzel 

egyéni életpályájuk is sikeresebbé válhat. 

 Növekedhet a munkaerő-piaci hatékonyság azzal, hogy növekszik a motiváció, a 

munkahelyek megtartásának aránya, csökken a munkanélküliségben és 

álláskeresésben eltöltött idő. 

 Növekedhet a munkában elért teljesítmény, az önfoglalkoztatás és vállalkozói kedv, 

a mobilitás. 

 Az egész életen át tartó tanulás, az ahhoz szükséges kompetenciák megszerzése 

által bármely életkorban bekapcsolódhatnak a képzésbe/oktatásba, eligazodhatnak 

a sokféle, egymáshoz kapcsolódó tanulási utak lehetőségei között.  

 Mindezek elősegíthetik a társadalmi beilleszkedést azok számára is, akik 

lemorzsolódtak az iskolarendszerből, nehézségeik vannak a tanulásban, 

nehézségeik vannak az információk megszerzésével és a hozzáféréssel, ami a 

munkanélküliség, a szegénység csökkentéséhez vezet. 

 További eredményként számíthatunk a társadalmi igazságosság kiszélesedésére az 

állampolgároknak nyújtott segítség, a tanulást és a munkát akadályozó nembeli, 

etnikai, életkori, hátrányos helyzetbeli, társadalmi osztálybeli és intézményi 

korlátok legyőzése által. 

 Végül, de nem utolsósorban a magasabb foglalkoztatási arány, a képzettebb 

munkaerő, a fokozott segítségnyújtás, támogatás következtében létrejöhet a 

tudásalapú társadalom és gazdaság.  

 

                                          

13 Council of the European Union (2004). Strengthening Policies, Systems and Practices on Guidance throughout 

Life. 9286/04. EDUC 109 SOC 234. 
14 Council of the European Union (2008). Better Integrating Lifelong Guidance into Lifelong Learning Strategies. 

15030/08. EDUC 257 SOC 653. 
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2.2. A pályaorientációs tanácsadás köznevelést érintő, a kötelező oktatási 

rendszerre vonatkozó uniós szakpolitika elvárásai, szakpolitikára 

gyakorolt hatása 

Az uniós tagállamokban az életpálya-építési kompetenciákat az oktatási rendszerben két 

jellemző formában alapozzák meg, illetve fejlesztik. Egyrészt órarend szerinti külön 

tantárgyként vagy/és a tantervben szereplő, különböző tantárgyak keretében oktatott 

témák részeként valósítják meg, illetve tanórán kívüli tevékenységek keretében 

foglalkoznak vele. Bármilyen formában is valósuljon meg, az életpálya-építési készségek 

fejlesztésével kapcsolatban a következő kulcsfontosságú szakpolitikai kihívások merülnek 

fel: 

  speciális képzést, felkészítést szükséges biztosítani azoknak, akik életpálya-építési 

készség fejlesztését célzó programokat vezetnek, tanítanak,  

 a hatékony, korszerű pedagógiai módszert kell kiválasztani a tanulás elősegítése 

érdekében, valamint 

 olyan értékelési stratégiákat, eszközöket és módszereket szükséges kifejleszteni és 

alkalmazni, amelyek bizonyítani képesek a készségek elsajátításának sikerességét. 

Amennyiben az életpálya-építési készségeket tananyagban adják át, akkor a 

szakpolitikákat úgy szükséges fejleszteni, hogy biztosítsák azt, hogy a tanulók a különböző 

tantárgyakban felismerjék az életpálya-építés szempontjából hasznosítható tudnivalókat, 

másfelől tudatosítsák, hogy a tanulás a személyes boldogulásuk, munkás életük jobb 

feltételeit teremti meg. 

Ehhez a kívánt eredményhez azonban a különböző oktatási rendszereknek, 

szakpolitikáknak – adottságaik függvényében – olyan változtatásokat kell végrehajtaniuk, 

amelyek az oktatási intézményeket és a benne dolgozókat erre a tevékenységre 

alkalmassá teszik. 

2.3. Az EU oktatási ágazatra vonatkozó szakpolitikája 

Az egész életen át tartó és mindenki számára hozzáférést biztosító pályaorientációs 

tanácsadás gyakorlatilag egy-egy országban szinte minden ágazat számára jelöl ki 

feladatokat, és csak az ágazatok közötti hatékony együttműködés, egyeztetés vezethet jó 

eredményre ezen a területen. A témánk szempontjából kiemelten kezelendő oktatási 

ágazat, az oktatáspolitika speciális helyzetben van, ami a köznevelési szektort illeti, hiszen 

a tankötelezettségi koron belül elvileg minden gyerek, tanuló közvetlenül elérhető, és a 

mindennapos tanítási folyamatba beágyazhatók azok az ismeretek, fejlesztések, átadhatók 

azok az információk, amelyekre a fiatalnak a megfelelő pálya kiválasztásában, a tanulási 
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utak megtervezésében, a munkába való átmenet időszakára és általában az életpályája 

építésében szüksége lesz. 

Ahhoz, hogy az oktatási rendszerben az uniós alapelvekre épülően kialakítsuk minden 

gyerek, tanuló számára azt a környezetet, biztosítsuk azokat a feltételeket, amelyekkel 

biztonságosan felvértezve hagyhatja el a köznevelés rendszerét, az alábbi fontos kérdések 

merülnek fel15: 

1. „Melyek azok a kompetenciák, amelyekre bármely életkorú állampolgárnak szüksége 

van ahhoz, hogy életpályáját egész élete során hatékonyan irányítsa? Hogyan lehet 

ezeket a kompetenciákat olyan elméleti keretbe helyezni, amely pontosan tükrözi a 

kompetenciák tartalmának lényegét, valamint a kompetenciák fejlődéséhez 

kapcsolódó időszakokat? 

2. Hogyan és milyen módszerekkel lehet oktatni ezeket a kompetenciákat az oktatási 

rendszerben és más környezetben úgy, hogy miközben hatékonyan lát el minden 

állampolgárt, aközben érzékeny a különböző életszakaszok fejlesztésének kihívásaira 

és a különböző társadalmi, gazdasági, kulturális és egyéb igényű csoportok és 

egyének által támasztott speciális szükségletekre is? 

3. Hogyan tudnak annak érdekében együtt dolgozni a különböző szolgáltatók, hogy az 

életpálya-vezetési készségeket fejlesztő programjaikat még hatékonyabban kínálják, 

úgy, hogy az oktatás, a képzés és a foglalkoztatás világába tartozó speciális 

ismereteiket a lehető legjobban hasznosítsák? 

4. Ki végezzen életpálya-vezetési készségek fejlesztését célzó képzést, és milyen 

szerepet töltsenek be a pályaorientációs munkatársak a programok fejlesztésében és 

kivitelezésében különböző helyzetekben? 

5. Milyen stratégiai szakpolitikai döntéseket kell meghozni az életpálya-vezetési 

készségek fejlesztésével kapcsolatos ellátáshoz való hozzáférés bővítése, valamint 

minőségbiztosítása céljából és annak érdekében, hogy minden állampolgárnak 

lehetősége legyen arra, hogy az életpálya-vezetési kulcskompetenciákat hatékonyan 

sajátítsa el? 

6. Mely pedagógiai és felnőttképzési stratégiák és erőforrások a leghatékonyabbak az 

életpálya-vezetési kompetenciák elsajátítása során, és hogyan lehet az ilyen 

folyamatot úgy értékelni és akkreditálni, hogy az a különböző életszakaszokhoz 

igazodóan elősegítse az életpálya fejlesztését? Hogyan képezzék az életpálya-

                                          

15 Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai kézikönyv. (2013) Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal, Budapest 
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vezetési készségek fejlesztését végző munkatársakat úgy, hogy hatékonyabban 

segítsenek az állampolgároknak az életpálya-vezetési készségek fejlesztésében? 

7. Hogyan lehet biztosítani, hogy az állampolgárok úgy tudják értelmezni az őket 

körülvevő világot, hogy közben képesek legyenek az életpálya-fejlődésüket elősegítő 

kulcskompetenciák fejlesztésére, és ezzel egyidejűleg felismerjék azokat a gazdasági 

korlátokat, amelyek behatárolják a lehetőségeiket és kapacitásukat, és ne azt 

feltételezzék, hogy ők egyénileg felelősek a strukturális és rendszerbeli hibákért? „16 

A tagországok szakpolitikájának tehát óriási kihívással kell megküzdenie. A fenti kérdések 

megválaszolása idő és szakértői tudás, megfelelő humán- és anyagi erőforrás kérdése is. 

Az Európai Unió a tagországok körében folyó jó gyakorlatok gyűjtésével is igyekszik 

segítséget nyújtani a nemzeti szakpolitikák kialakításához, amelyeket az adott ország 

helyzetéhez igazítva lehet adaptálni és az intézményrendszerbe bevezetni. Több tagország 

önálló innovációja, illetve annak alkalmazása már mérhető hatékonysággal működik (pl. 

Finnország). Vannak országok, ahol innovatív tanítási, értékelési módszereket, eszközöket 

fejlesztenek ki, hogy hatékonyabbá tegyék a pályaorientációs munkát, illetve hogy elemző, 

kritikai szemlélettel gondolkodjanak az iskolából a munka világába való átmenetről, saját 

tanulási útvonaluk megtervezéséről és saját életpálya-építési készségeik fejlesztéséről (pl. 

Németország). 

Természetes követelmény, hogy azoknak, akik az oktatás számára fejlesztenek életpálya-

építési kompetenciákat, jól kell ismerniük az oktatás-képzés, de a munka, munkaerő-piaci 

környezet igényeit, sajátosságait is. Ennek megléte széles körű szakmai tájékozottságot, 

felkészülést igényel, amely feltételezi az iskolán belüli csapatmunkát és jó partneri 

kapcsolatokat a munkaügyi szervezetekkel, illetve munkaadókkal az iskola falain túl is. 

2.4. Az uniós szakpolitika köznevelés számára közvetített legfőbb 

üzenetei 

Az európai tagállamokban az egész életen át történő pályatanácsadás megalapozása, 

fejlesztése, a továbbtanulásra, a munkás életre való felkészítés az iskolákban, 

képzőhelyeken történik. Ebben a folyamatban olyan – minden állampolgárt megillető – 

életvezetési, állampolgári, életpálya-építési kompetenciák megalapozására, kifejlesztésére 

van szükség, amelyekkel minden uniós polgár képes lehet a saját szakmai életútját 

megszervezni a pályaválasztástól a nyugdíjba menetelig. 

                                          

16 Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai kézikönyv 
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1. A köznevelési rendszerben tanuló gyermekek, fiatalok számára az LLG szolgáltatások 

elérhetővé tételét az oktatási intézményeken belül vagy/és kívül kell biztosítani, 

amihez a jellemzően szűkös kapacitások fejlesztésére van szükség (szakemberek, 

pedagógusok képzése, curriculum- és programfejlesztés, infrastrukturális 

fejlesztések). 

2. Az „LLG szolgáltatások” minőségbiztosításának fejlesztése az iskolarendszerre 

lefordítva az életpálya-építési kompetenciák fejlesztéséhez szükséges hatékony és 

személyre szabott értékelési, követő és visszajelző módszereinek, eszközeinek 

kimunkálását is jelenti. Egyúttal a felhasználó, tanuló jogainak biztosítása is a 

köznevelésben szabályozott módon valósul meg. 

3. Kooperáció, koordináció közösségi, tagállami, régiós és lokális szinteken, azaz a 

széttöredezett fenntartású és csak részleges hozzáférést biztosító, szakmailag is 

töredezett rendszer helyére egységes LLG rendszert szükséges állítani. A köznevelés 

vonatkozásában ez minden szinten – országos és más területi szinteken – szektorközi 

kooperációt, a munkaügyi szervezetekkel, gazdasági, civil- és egyéb szervezetekkel 

való folyamatos és szervezett együttműködést jelent. 

2.5. Az egész életen át tartó pályaorientációs tanácsadás legjelentősebb 

uniós és nemzetközi szervezetei, eszközei 

1. Az LLG szakpolitikákra a legnagyobb hatást gyakorló, az egyes tagországok 

szakpolitikáját, illetve szolgáltatásait közvetlenül támogató szervezet, a European 

Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), Európai Pályaorientációs Szakpolitikai 

Hálózat (a továbbiakban: Hálózat) az Európai Unió és az EGT tagállamait fogja össze, 

2007 óta működik. A Hálózat célja, hogy segítse a tagállamok és az Európai Bizottság 

életpálya-tanácsadásának közösségi szintű együttműködését, támogassa a 

tagállamok életpálya-tanácsadással, pályaorientációval kapcsolatos szakpolitikai 

érdekeinek képviseletét és fejlesztését, valamint az EU 2020 és a vonatkozó 

munkaügyi, oktatási szakpolitikák mentén a pályaorientáció rendszerének 

horizontális fejlesztését. Az ELGPN tevékenységét az Európai Bizottság az Életen át 

tartó tanulás stratégiája keretében támogatja. 

A Hálózatnak jelenleg 31 ország a tagja. A tagállami delegációk összeállításának fő 

szempontja az oktatási és foglalkoztatási ágazat, valamint a civil szektor képviselete. 

Magyarország alapító államként lépett be a Hálózatba 2007-ben, és azóta is 

folyamatosan és aktívan működik közre a szakmai célok megvalósításában. A hazai 

hálózati munka koordinálásával a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a Nemzeti 

Munkaügyi Hivatalt bízta meg. A Hálózat kétéves munkaprogramok mentén működik. 

A Hálózat szakmai munkáját az egyes tagországok szakpolitikai monitorozásával 
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foglalkozó munkacsoportok (Policy Review Cluster, PRC), valamint tematikus 

munkacsoportok (Thematic Task Group, TTG) végzik. A Policy Review Cluster 

szakembereinek fő feladata, hogy nyomon kövessék és értékeljék az életpálya-

tanácsadás helyzetét az egyes tagországokban. Emellett segítsék elő és 

monitorozzák a közösségi szinten − részben az ELGPN szakmai fejlesztőmunkájának 

eredményeként − kidolgozott életpálya-tanácsadást érintő szakpolitikai 

útmutatások, irányelvek, keretrendszerek nemzeti szintű implementációját, az 

egymástól való tanulást. Míg a PRC-kben folyó munka inkább gyakorlati jellegű, addig 

a tematikus munkacsoportok (TTG) kutató, elemző háttértevékenységeket 

végeznek. Funkciójuk, hogy a PRC-k munkáját elméleti szinten támogassák, 

segítsék. A tematikus munkacsoportok szakemberei vizsgálják a szolgáltatásokat és 

azok hatékonyságát, az OECD PISA és a PIAAC kutatásokhoz való kapcsolódás 

lehetőségeit, magának a szakpolitikai keretrendszer fejlesztésének a lehetőségeit, 

szakpolitikai útmutatókat, segédanyagokat készítenek. 17 

2. International Labour Organization (ILO), Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. 

„Az ENSZ szakosodott szervezete, amely küzd a társadalmi igazságosságért és az 

általánosan elismert emberi és munkaügyi jogokért. 1919-ben jött létre, 1946-ban az 

ENSZ első szakosodott szervezete lett. Az ILO tagjainak száma jelenleg 185. 

Magyarország 1922 óta tagja a szervezetnek. Az ILO sajátos felépítésű, ún. tripartit, 

vagyis háromoldalú szerv: tevékenységében egyenlő joggal vesznek részt a 

kormányok, a munkaadók és a munkavállalók (szakszervezetek) képviselői. Négy 

stratégiai célkitűzése van: 

 Elősegíteni és megvalósítani standardokat és alapvető elveket, valamint a 

munkához kapcsolódó jogok érvényesülését. 

 Több lehetőséget teremteni a férfiak és nők számára a tisztességes 

foglalkoztatásra és jövedelemteremtésre. 

 Fokozni a szociális védelem lefedettségét és hatékonyságát mindenki számára. 

 Megerősíteni a tripartit érdekegyeztetést és a társadalmi párbeszédet.” 18 

A fenti célok megvalósítása érdekében az ILO számos módon szervezi a tripartit 

érdekegyeztetés résztvevőit az alapvető emberi jogok érvényesülésének 

támogatására, a munka- és életkörülmények jobbítására, a munkalehetőségek 

növelésére. Legeredményesebb tevékenysége a nemzetközi munkaerőstandardok 

                                          

17 http://eletpalya.munka.hu/elgpn  
18  http://fogalomtar.eski.hu/index.php/ILO  

http://fogalomtar.eski.hu/index.php?title=ENSZ&action=edit&redlink=1
http://eletpalya.munka.hu/elgpn
http://fogalomtar.eski.hu/index.php/ILO
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kidolgozása, a pályaorientációs tevékenység támogatása, elsősorban a munka 

világába való sikeres átmenet érdekében. Nemzetközi technikai együttműködés 

kiterjesztett programjának megfogalmazását és alkalmazását – együttműködésben 

a résztvevőkkel – folyamatosan végzi annak érdekében, hogy segítse az országokat 

a kidolgozott irányelvek hatásos módon történő gyakorlatba való átültetésében. Ezek 

mellett konkrét képzési, oktatási programokat valósít meg céljai megvalósítása 

érdekében. 

3. International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG, 

Nemzetközi Szövetség az Oktatási és  Szakképzési Tanácsadásért)  

A háború utáni évek egyik legjelentősebb kezdeményezése volt a szakmaterületen 

az 1951-ben, Párizsban alapított nemzetközi szervezet létrehozása, melynek célja a 

fiatalok, elsősorban a szakképzésben tanulók felkészítése a sikeres szakmai életre és 

a folyamatos fejlődésre. Az alapító tizenegy ország: Ausztria, Belgium, Franciaország, 

NSZK, Irország, Izrael, Olaszország, Hollandia, Svájc, Egyesült Királyság, és USA – 

több nemzetközi szervezet (ILO, UNESCO, CIE) támogatásával kezdetben elsődleges 

feladatának a pályaorientációs szakemberek eszmecseréjét, tapasztalatainak 

megosztását tekintette. Az alapítás óta azonban sok olyan kutatási eredményt tettek 

közzé, mint például a tanácsadás etikája, a képességek és kompetenciák 

standardjeinek kidolgozása, az európai és nemzetközi életpálya-építési szakma 

összefogása, elméleti és gyakorlati munkájának koordinálása együttműködve az 

érintett szakmai szervezetekkel.19 

4. A European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP), Európai 

Szakképzés-fejlesztési Központ (a továbbiakban: Központ) egyike az Európai Unió 

decentralizált szervezeteinek. 1975-ben alapították, 1995 óta Görögországban van a 

székhelye. A szervezet a szakképzésfejlesztést tekinti elsődleges feladatának, illetve 

az uniós országok számára a szakképzéssel kapcsolatos szakpolitikai rendszerek 

fejlesztéséhez és az uniós irányelvek, jó gyakorlatok implementációjához nyújt 

hathatós segítséget. A Központ támogatja az Európai Unió tagállamait és társadalmi 

partnereit abban, hogy kialakíthassák a számukra és a Közösség számára is a 

legmegfelelőbb, hatékonyan működni képes szakképzési rendszert és azok 

fejlesztését. A CEDEFOP komoly eredményeket ért el abban, hogy a szakpolitikák 

fejlesztése eredményeként a legkorszerűbb szakképzést biztosíthassák. Ezt azért is 

tekinti kiemelt feladatának, mert az Európai 2020 Stratégia egy olyan utat jelöl ki a 

                                          

19 http://iaevg.net/iaevg.org/crc/files/iaevg 
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tagországok számára, amely révén a gazdasági növekedés a tudás, az innováció a 

fenntartható fejlődés megvalósulásával jöhet létre, amelyben 75 százalékos 

foglalkoztatás prognosztizálható. Ennek a stratégiának a sikere az európai munkaerő 

képzettségén, tudásán alapszik. A munkaadóknak, vállalkozásoknak a megfelelően, 

magas színvonalon képzett munkaerőre van szükségük, hogy a kívánt minőséget 

elérjék a termelésben és a szolgáltatásokban. Az állampolgároknak pedig a megfelelő 

képzettségre, végzettségre van szükségük ahhoz, hogy munkát találjanak. Az 

alacsony képzettségű vagy képesítés nélküli munkaerő rendkívül veszélyeztetett a 

foglalkoztatás szempontjából. Az Európai Unióban mintegy 75 millió ember, a 

munkaképes népesség csaknem harmada nagyon alacsony képesítésű, vagy 

egyáltalán nem rendelkezik semmilyen képesítéssel. Emellett túl sok fiatal (15 

százalék) fejezi be iskoláit mindenféle szakképesítés nélkül – fogalmazza meg, illetve 

indokolja tevékenységét a szervezet vezetősége.  

5. Uniós intézményi fejlesztésű eszközök 

Az átláthatósággal és a szakképzettségek elismerésével kapcsolatos 

eszközök/segédeszközök a mobilitás támogatására: 

 Europass, amely egy egyedülálló keretrendszer a készségek és képesítések 

átláthatóságáért azok számára, akik munkát vagy képzést keresnek – akár a saját 

országukban, akár külföldön –, és akiknek tiszta és világosan követhető módon be 

kell mutatniuk képesítéseiket és készségeiket. A 26 nyelven elérhető Europass-

portfólió öt dokumentumból áll: 

o Önéletrajz, kiemelve az egyén készségeit és képességeit, beleértve azokat, 

amelyeket formális oktatáson és képzésen kívül szerzett. 

o Nyelvi útlevél, amely biztosítja a nyelvi készségek önálló módon történő 

felmérését. Az Európa Tanács fejlesztette az Európai Nyelvtanulási Napló 

(European Language Portfolio) részeként, amely három dokumentumból áll: 

egy nyelvi útlevél, egy nyelvi életrajz és egy dosszié. 

o Europass mobilitási igazolvány, amely rögzíti egy tapasztalatszerzés 

(elhelyezkedés, munka, egyetemváltás, önkéntes munka, stb.) során más 

európai országban megszerzett ismereteket és készségeket. 

o Bizonyítványkiegészítő (Certificate Supplement, CS), amely leírja a szakmai 

képesítések tartalmát. Ez a hivatalos bizonyítványban már szereplő 

információk kiegészítése abból a célból, hogy érthetőbbé váljanak, főként a 

kérdéses országon kívüli munkáltatók és intézetek számára. 
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o Diplomamelléklet a felsőoktatási intézmények végzősei számára a 

diplomájuk vagy oklevelük részeként, amely tartalmazza a tanult tárgyakat. 

Ezáltal érthetőbbé válnak a felsőoktatási képesítések, főként a kiállító 

országon kívül. 

2012 végétől az Europass használók elektronikus Európai Készségútlevelet 

készíthetnek maguknak, hogy bizonyító okmányokat (bizonyítványokat, 

referencialeveleket, stb.) csatolhassanak az önéletrajzukhoz. 

 Az Európai Képesítési Keretrendszer (European Qualification Framework, EQF) egy 

olyan közös európai referenciarendszer, amely fordítóeszközként működik a 

képesítések megértéséhez és összehasonlításához az országok között. Lefedi az 

általános, szakmai és felsőoktatási képzést. Nyolc szint köré strukturálódik a 

tanulási kimenetekre alapozva, amelyeket az ismeretek, képességek és 

kompetenciák fogalmaival definiálnak. Támogatja az országos képzési 

keretrendszerek fejlesztését és megvalósítását. 

 A Szakképzés Európai Minőségbiztosítása (European Quality Assu-rance for 

Vocational Education and Training, EQAVET) egy olyan referenciaeszköz az 

irányelvek megalkotói számára, amely egy négy fázisból álló minőségcikluson 

alapszik, amely magában foglalja a célkitűzést és tervezést, megvalósítást, 

értékelést és áttekintést. Azon nemzeti megközelítések bátorítására hozták létre, 

amelyek célja az összes kapcsolódó érintettet magába foglaló minőségbiztosítási 

rendszerek fejlesztése. 

 A Szakképzés Európai Kreditrendszere (European Credit System for Vocational 

Education and Training, ECVET) egy technikai keretrendszer az egyének tanulási 

eredményeit érintő átvitel, elismerés és összegyűjtés érdekében, a képesítés 

megszerzésére való kilátással. Előmozdítani szándékozik a tanulási eredmények 

elismerését a nemzeti jogszabályozás szerint, hogy a szakképesítés 

megszerzésének céljából támogassa a mobilitást. 

 Az Európai Kreditátviteli és Gyűjtő Rendszer (European Credit Transfer and 

Accumulation System, ECTS) lehetővé teszi, hogy a tanulási kimenetek (pl. a 

tanulók elvárt tudása és képességeik) és a „munkaterhelés” (pl. az időtartam, 

amennyire a diákoknak jellemzően szükségük van a kimenetek teljesítése 

érdekében) kreditekben fejeződjenek ki. A diákok munkaterhelése 1500–1800 

órát ölel fel egy tanév alatt, ami 60 ECTS kreditet képvisel (egy kredit általában 

25–30 óra munkának felel meg). Az ECTS átláthatóbbá teszi a tanítást és tanulást 

az európai felsőoktatásban, és ösztönzi az összes tanulmány elismerését. A 

rendszer támogatja a tanulási tapasztalatok átvitelét a különböző intézmények 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

22 

között, a diákok nagyobb mobilitását és a rugalmasabb utakat a diploma 

megszerzéséig. 

  A munkaerő-piaci információk és az átláthatóság fejlesztését támogató egyéb 

kezdeményezések:  

o A Euroguidance egy olyan hálózat, amely a pályaorientációs tanácsadókat 

támogatja, és biztosítja számukra az információt, dokumentációt és képzést. 

o A PLOTEUS egy európai tanulmányokkal kapcsolatos információs portál 

diákok, álláskeresők, dolgozók, szülők, életpálya-tanácsadók és tanárok 

számára. 

o Az EURES egy európai munkavállalással kapcsolatos információs portál. 

Álláskereső funkcióval, a munkáltatók számára elérhető önéletrajzokat 

tartalmazó adatbázissal és pályaorientációval kapcsolatos információkkal 

rendelkezik. 

o Az Európai Készségek, Kompetenciák, Szakképesítések és Foglalkozások 

Osztályozása (European Classification on Skills, Competences, Qualifications 

and Occupations, ESCO) a készségekkel és képzéssel kapcsolatos fogalmak 

olyan többnyelvű taxonómiája, amelyeket a foglalkozások minden területén 

használnak. Ha elkészül, biztosítani fog egy, az oktatással és képzéssel, 

valamint a foglalkoztatással kapcsolatos egységes szókészletet. Azért 

készül, hogy segítsen az emberek oktatási, munka- és általában véve az 

élettapasztalatainak a leírásában, a különböző foglalkozásokhoz való 

kapcsolódás céljából. Ez lehetővé teszi a tanácsadás tartalmának 

kiterjesztését, eljutást a foglalkozásoktól a rejtett készségek és 

kompetenciák részletesebb feltérképezéséhez. 

o Az EU Készség Körkép (EU Skills Panorama) egy online eszköz, amely 2012 

végétől 2020-ig a készségkínálat és munkaerő-piaci szükségletek friss 

előrejelzéseit, valamint az ezektől eltérő készségeket gyűjti össze. Az 

információt országos, ágazati és foglalkozási szintre bontják, kiemelve a 

munkaerő-piaci akadályokat és a növekedési potenciál speciális területeit. 

Azért készült, hogy az álláskeresők, dolgozók, cégek és/vagy állami 

intézmények számára javítsa a munkaerőpiac átláthatóságát. 
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3. A TAGORSZÁGOK PÁLYAORIENTÁCIÓS SZAKPOLITIKÁJA 

Az alábbiakban néhány uniós tagország szakpolitikáját, intézményrendszerét mutatjuk be, 

benne kiemelten az élethosszig tartó életpálya-tanácsadási rendszer helyét, szerepét a 

köznevelésben.20 

Az életpálya-építés területén külföldön alkalmazott és működtetett irányítási struktúrák, 

intézmények, módszerek, képzési rendszerek bemutatására összesen hét országot 

választottunk ki. A kiválasztás a következő tényezőkre, érvekre, okokra alapozódott: 

Németország: a magyar életpálya-építés kormányzati, parlamenti szinten is deklarált 

mintája a német életpálya-építési gyakorlatban immár évtizedek óta sikerrel követett 

duális képzés. A második világháború után Németország vezette be és alkalmazta a 

legsikeresebben a kormányzat (beleértve az egyes, az oktatás és képzés területén 

meglehetősen nagy önállósággal és – főleg! – finanszírozási lehetőségekkel rendelkező 

tartományok (Lander) kormányzatát), az oktatási-képzési intézmények (egyetemek, 

főiskolák, szakképző iskolák), valamint az üzleti élet szereplői közötti képzési és 

munkaerő-piaci együttműködés duális rendszerét. Az iskolai és a cégeknél folyó 

párhuzamos képzés, továbbképzés, szakképzés számos más országban, az Európai 

Unióban és az EU-n kívül is, követendő gyakorlattá vált. Magyarország esetében e 

gyakorlat átvételét sikeressége mellett még többek között a nagyszámú magyarországi 

német vállalat, befektető, nagyvállalat, közepes méretű vállalkozás elvárásai, illetve az e 

cégekhez a jövőben várhatóan még intenzívebben kötődő hazai beszállítói kör munkaerő-

piaci követelményei, elvárásai is indokolják. 

Anglia: A brit – és ezen belül a lakosság, a gazdaság, az oktatás-képzés mintegy 

négyötödét képviselő angol – életpálya-építési „filozófia” és gyakorlat rendelkezik talán a 

világszerte legnagyobb, a modern piacgazdaság legkorábbi időszakaira visszanyúló 

hagyományokkal. A több évtizedes, szerves egymásra épültség, fokozatos változtatás és 

korszerűsítés olyan erős, a társadalomban, a gazdaságban, az oktatásban-képzésben, a 

munkaerő-piac terén mélyen gyökerező szervezeti-irányítási rendszert, képzési struktúrát, 

egyetemi-főiskolai és posztgraduális képzést, kutatási tevékenységet alakított ki, 

amelynek megismerése, jó gyakorlatainak átvétele a hazai életpálya-építés számára is 

tanulságokkal szolgál. További sajátosság, hogy az életpálya-építésért felelős brit 

                                          

20 Az egyes kiválasztott országok életpálya-építési politikáját, intézményeit, struktúráját, a kormányzat-

munkaerőpiac-oktatás/képzés háromoldalú kapcsolatrendszerét és az erre irányuló kutatási tevékenységét az 

Európai Unió pályaorientációval foglalkozó web-oldalán (http://euroguidance.eu/guidance-in-europe/national-

guidance-systems/) található anyagok és információ alapján állítottuk össze és mutatjuk be. 

 

http://euroguidance.eu/guidance-in-europe/national-guidance-systems/
http://euroguidance.eu/guidance-in-europe/national-guidance-systems/
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minisztérium, széles szakmai konzultációt követően minden évben megjelenteti az 

életpálya-építéssel kapcsolatos országos irányelveket, amelyek betartása, követése azt 

követően valamennyi érintett szereplő számára kötelező. 

Finnország: a finn oktatási-képzési modell (beleértve természetesen az életpálya-építést 

is, mint az oktatási-képzési lánc finn megközelítés szerint egyik legfontosabb láncszemét) 

az elmúlt mintegy három évtized talán legnagyobb nemzetközi sikertörténete. Azt mutatta 

meg, hogy megfelelő társadalmi, kormányzati összefogással egy korábban viszonylag 

fejletlen, nyersanyag-kitermelésre szakosodott kis ország az oktatás-képzés 

fejlesztésével, a kutatási-fejlesztési tevékenység középpontba állításával viszonylag rövid 

idő alatt a világ egyik legdinamikusabb, legfejlettebb, kiváló oktatási-képzési színvonal 

elérésére képes nemzetgazdaságává válhat. A finn példa az olyan kis országok, mint 

Magyarország számára is irányadó. 

Cseh Köztársaság: Az életpálya-építés terén a Cseh Köztársaság igen nagymértékben a 

Magyarországéhoz hasonló kiinduló helyzettel, feltételekkel, körülményekkel rendelkezik. 

Népességük, gazdasági dimenzióik hasonlóak, s ma is viszonylag nagy a hasonlóság az 

alapvetően a német (porosz) oktatási-képzési rendszer korábbi hagyományaira 

támaszkodó oktatási-képzési rendszerekben is. Egy időben csatlakoztak az Európai 

Unióhoz is. Mindkét ország körülbelül negyedszázada élvezi a parlamenti demokrácia és a 

piacgazdaság előnyeit illetve kell, hogy megküzdjön az átmenet, a gyors korszerűsödés, 

az elmúlt években többször felbukkant válság nehézségeivel. A hasonló képzési, életpálya-

építési feltételekre, kihívásokra adott hasonló vagy adott esetben eltérő válasz tanulságos 

lehet a jövőben alkalmazott magyar gyakorlat számára is. 

Lengyelország: Az előbbi, cseh esetnél említett közép-európai gazdasági, politikai, 

oktatási-képzési „sorsközösség” indokai mellett a lengyel példa és gyakorlat 

szerepeltetését az is indokolja, hogy az elmúlt években Lengyelország – több éves korábbi 

stagnálás, inertia után – sikerrel mozdult el az életpálya-építés területén egy korszerű, a 

központi irányelveket és a regionális (föderális) képzés és oktatás, munkaerő-gazdálkodás 

előnyeit ötvöző, széles intézményrendszert létrehozó és működtető struktúra irányába. Ez- 

annak ellenére, hogy Magyarország képzési, oktatási kapacitása, méretei nem mérhetők a 

lengyelországihoz, a két ország között hagyományosan fennálló, évszázados 

kapcsolatrendszer, együttműködés, kölcsönös odafigyelés előnyeit kihasználva, számos 

tapasztalat, technika, módszer, eljárás átvételére adhat lehetőséget.  

Dánia: A dán életpálya-építés – lényegében ugyanúgy, mint az egyéb uniós területeken 

folytatott dániai gyakorlat – tulajdonképpen az eredeti értelemben vett, „igazi” európai 

uniós elmélet és gyakorlat mintapéldája. Dánia, talán Belgiummal és Hollandiával együtt, 

az az ország az Európai Unióban, ahol a legegyértelműbben jelennek meg és mutathatók 
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be az uniós irányelvek, az eurokrata törekvések az alkalmazott gyakorlatban. Ez érvényes 

az életpálya-építés, az országos és helyi oktatási-képzési kormányzat, a formális 

oktatásból a munkaerő-piacra történő átmenet, a karrier-tanácsadás, a karrier-

tanácsadókat képző intézmények, a kutatás, az egymásra épülő oktatási, képző, majd 

munkaerő-piaci szervezetek, a kormányzati, az üzleti és a civil szféra különböző segítő, 

orientáló szervezetei, intézményei, egyesületei, illetve ezek tevékenysége terén egyaránt. 

3.1. Anglia 

Angliában korábban a karrier-tanácsadás, pályaorientáció a helyi oktatási hatóságok 

kötelező feladata volt, azonban a rendszert az 1990-es évek közepén privatizálták. A helyi 

oktatási hatóságok, önkormányzati szervezetek feladatait és funkcióit magáncégek 

és/vagy nonprofit jellegű karitatív szervezetek vették át, amelyek tevékenységük 

finanszírozásához ettől az időszaktól kezdve a központi kormányzattól közvetlenül kapták 

meg a szükséges forrásokat. A fiataloknak nyújtott pályaorientációs szolgáltatások teljes 

körét néhány éve az úgynevezett „Connexions” (kb. „Kapcsolatok, kapcsolatrendszer”) 

szolgáltatóhálózat részévé tették, amely „egyablakos” rendszert működtetve a fiatal 

korosztállyal kapcsolatos valamennyi ilyen típusú kormányzati feladat és szolgáltatás 

hivatalos koordinátora és irányítója lett. 

Az angol rendszer jelenleg ismét változás alatt áll: a fiatalokra vonatkozó életpálya-

tanácsadói rendszer fő „letéteményeseivé”, felelőseivé fokozatosan az iskolák válnak, 

amelyek erre vonatkozó mandátumuk szerint „független és részrehajlás nélküli” 

tanácsokkal kell, hogy ellássák diákjaikat. A Connexions szolgáltatások forrásainak 

elosztását visszavonták a helyi önkormányzatoktól. Egyes térségekben a helyi iskolák és a 

helyi önkormányzat összefog, és egy egyedi szerződés révén így „vásárolja meg” a 

pályaorientációs szolgáltatásokat egy erre szakosodott életpálya-tanácsadó cégtől. Más 

térségekben az egyes iskolákra marad, hogy ezt a szolgáltatást maguk számára 

biztosítsák. E „mainstream” tanácsadói szolgáltatások mellett az angliai középiskolák 

alkalmazhatnak külön pályaorientációs tanárt (careers teacher) és/vagy tanulási 

mentorokat (learning mentor) is. A szolgáltató rendszer tehát viszonylag sok szereplőből 

áll: fő alanyai maguk az iskolák, az országszerte működő Connexions szolgáltatók, a 

karrierszolgáltatást nyújtó cégek és szervezetek, valamint a független karrierfejlesztő 

szakértők. Tevékenységük célcsoportjai egyrészt az oktatási és képzési rendszerben részt 

vevő fiatalok, másrészt azok a fiatalok, akik nincsenek jelen sem az oktatásban, sem a 

munkaerőpiacon vagy munkaerő-piaci képzésben. Az iskolákban 12-13 éves kortól 17-18 

éves korig kötelező életpálya-tanácsadói szolgáltatást nyújtani a tanulóknak. 
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A látszólag „megengedő” angol rendszer ellenére (magánszolgáltatók, független egyéni 

tanácsadó szakértők nagy száma, az iskolák életpálya-orientációs tevékenységének 

viszonylag nagy önállósága, meglehetős autonómia a szükséges források megszerzésének 

módjában stb.) figyelmet érdemel, hogy az elvek, stratégiai célok és irányok követésétől, 

betartásától viszont gyakorlatilag nem engednek eltérést. Az Oktatási Minisztérium 

(Department of Education) évente kiadja a karrierépítésre vonatkozó kötelező kormányzati 

irányelveket (statutory guidance), amelyek betartása mind az iskolaszékek, mind az 

iskolavezetők és tanárok számára kötelező. Ez részletesen tartalmazza a pályaorientáció 

terén az iskolákban követendő stratégiát, amelynek fő elemei a következők: 

 Olyan karrierépítési tevékenység kialakítása, amely inspirálja a fiatalokat 

(beszélgetések a munkaadókkal, karrierbörzék, -vásárok, motiváló előadók 

meghívása, főiskolák, egyetemek meglátogatása, karrier-coachok és mentorok 

bevonása). 

 Szoros kapcsolat megteremtése a munkaadókkal, akik kedvezően befolyásolhatják a 

fiatalok hozzáállását, és fokozni tudják alkalmazhatósági készségeiket. 

 Olyan magas minőségű szakmai gyakorlati rendszer kiépítése, amely megfelelően 

tükrözi az egyes tanulók erősségeit és tanulmányaik jellegét, illetve segít nekik az 

iskolai tananyag elsajátításában is. 

 A 16. évet követő időszakban a hagyományos út (érettségi, egyetem-főiskola) 

mellett egyéb karrieropciók megismertetése és szélesítése [szakmunkástanuló- 

(inas-) rendszer, saját kezdő vállalkozások, egyéb szakképzési utak]. 

 Az önbizalom és a motiváció növelése érdekében minél gyakoribb „szemtől szembe” 

tanácsadási és életpálya-konzultációs lehetőség biztosítása a tanulók számára. 

 Együttműködés a helyi önkormányzatokkal, hatóságokkal, elsősorban a 

veszélyeztetett, SNI és 16 éves kor után a rendszerből a kisodródás veszélyének 

kitett fiatalok számára nyújtható szolgáltatások terén. 

 A 16. életévet követő időszakban az oktatási rendszerben maradáshoz szükséges 

pénzügyi támogatás lehetőségeinek minél teljesebb feltárása a diákok előtt. 

 Szoros kapcsolat és együttműködés a „Jobcentre Plus” rendszerrel az oktatásból a 

munka világába történő átmenet minél zökkenőmen-tesebbé tétele érdekében. 

 A nemekre, családi és általában a szociális háttérre, kisebbségi csoportokra, 

diverzitásra vonatkozó sztereotípiák tudatos, következetes elkerülése. 
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A brit oktatási tárca 2015. évi, a karrierépítéssel foglalkozó stratégiai összefoglalójában21 

az alábbi jelentősebb angliai intézmények, szervezetek tevékenysége került kiemelésre: 

Jobcentre Plus: a Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium (Department for Work and Pensions) 

által gyakorlatilag minden angliai városban működtetett munkaügyiközpont-hálózat, külön 

hangsúllyal a fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítésére. 

National Careers Service (NCS, Országos Karrier-tanácsadó Szolgálat): információt 

szolgáltat, tanácsot és iránymutatást ad a tanulási, képzési és munkalehetőségekről az 

egész ország területén felnőtteknek és 13 év feletti diákoknak. Munkáját több ezer 

magasan kvalifikált szakértő segíti. Az egyes iskolák az úgynevezett National Contact 

Centre-en (Országos Kapcsolatközpont) keresztül léphetnek kapcsolatba az NCS-szel. 

Mandátumának megfelelően szorosan együttműködik a Jobcentre Plus és a Local Enterprise 

Partnerships (Helyi Vállalkozói Partnerség) hálózattal. 

Education and Employers Taskforce (Oktatási és Munkaadói Munkacsoport): 2009-ben 

létrehozott karitatív szervezet, amelynek több mint 8500 tanár és további közel 23 ezer 

önkéntes szakértő segíti munkáját a munkahelykeresés, karrier-tanácsadás és az oktatás 

területén. Feladata, hogy lehetőség szerint minden alsó- és középfokú iskola, illetve 

minden főiskola hatékony partnerséget alakítson ki a munkaadókkal, és ezzel segítse a 

fiatalok tanulási és munkahely-keresési, általában véve karrier-építési inspirációit, 

motivációit, ismeretszintjét, készségszintjét és karrierlehetőségeit. Hasonló tevékenységet 

végez a vállalkozói, munkaadói szervezetek által létrehozott, szintén az iskolák, az üzleti 

szektor és az oktatási szféra képviselőinek együttműködését elősegítő Business in the 

Community (Üzleti kapcsolatok a /helyi/ közösségben) is. 

Inspiring the Future (Inspiráló jövő): több ezer önkéntes (a legkülönbözőbb hivatásokból, 

munkahelyekről, szektorokból érkező) szakértőt foglalkoztató szervezet, amely elsősorban 

oktatási és üzleti delegációk szakmai célú iskolalátogatásait koordinálja, hogy lehetőség 

nyíljon a kormányzati stratégiában is lefektetett „szemtől szembe” konzultációra a diákok, 

oktatási szakemberek és a munkaadók, vállalkozók között. 

Career Academies (Karrierakadémia): kormányzati részvétellel működő önkéntes, karitatív 

szervezet. Elsősorban 16–19 éves fiatalok számára szervez – főleg szakmai gyakorlat 

jellegű – programlehetőségeket. 

Az oktatási tárca 2014-ben meghirdette, hogy a közeljövőben új karrier- és üzleti 

tanácsadó céget hoz létre az iskolák számára, amelynek feladata lesz, hogy összefogja 

és koordinálja a fiatalok számára nyújtható karrier- és üzleti szolgáltatásokat, és arra 

                                          

21 Careers guidance and inspiration in schools. Statutory guidance for governing bodies, school leaders and school 

staff. March (2015). Department for Education 
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ösztönözze őket, hogy nézzenek bátran szembe a munka világában adódó lehetőségekkel 

és kihívásokkal. A cég szorosra kívánja fűzni a kapcsolatokat a munkaadók és az alsó- 

és középfokú tanintézetek és főiskolák között. Célcsoportja a 12–18 év közötti korosztály 

lesz, és a kormányzati szándék szerint afféle „szektorvezető”, minőségi igényű 

ernyőszervezetként fog működni a karrier-tanácsadás, a fiatalok ösztönzése, vállalkozói 

hajlandóságának növelése és jobb munkahelyi alkalmazhatósága terén. 

Az egyéves, teljes idejű képzést jelentő, majd megfelelő idejű és intenzitású 

továbbképzéssel kiegészülő karrier-tanácsadói kurzust számos angliai felsőfokú 

tanintézetben lehet elvégezni. A diplomához (Qualification in Career Guidance, QCG, 

Karrier-tanácsadói minősítés) szükséges 5 képzési modul a következő: 

1. A szakértői gyakorlat keretei 

2. A karrier-tanácsadás elmélete, szakpolitikája és gyakorlata 

3. Munkavégzés partnerségben 

4. Munkavégzés tanulási szervezetek klienseivel és Tanácsadás a tanulási szervezetek 

keretein belül 

5. A kapott információ megfelelő alkalmazása 

Angliában a karrier-tanácsadói hivatás etikai normáit a Karrier-tanácsadói Intézet 

(Institute of Career Guidance, ICG) dolgozta ki. A pályaorientáció, tanácsadás terén 

intenzív kutatási tevékenység folyik többek között a Derby Egyetemen működő 

Pályaorientációs Tanulmányok Nemzetközi Központjánál (International Centre for 

Guidance Studies, ICGS), a Karrierfejlesztő Szervezetnél (The Career Development 

Organisation), az Egyesült Királyság európai uniós kapcsolatait ezen a szakterületen 

(Euroguidance) koordináló Európai Karrierépítés (Careers Europe) nevű országos 

szakmai központban, a Karrierfejlesztési Intézetben (Career Development Institute), 

valamint a Posztgraduális Karrier-tanácsadó Szolgálatok Szervezetének (Association of 

Graduate Careers Advisory Services, AGCAS) keretei között. 

3.2. Cseh Köztársaság 

A Cseh Köztársaságban a pályaorientáció és a karrier-tanácsadás kormányzati szinten két 

minisztérium, az Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium (Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, angolul Ministry of Education, Youth and Sports), valamint a Munkaügyi és 

Szociális Minisztérium (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministry of Labour and Social 

Affairs) felelősségi körébe tartozik. Mindkét tárca állandó, a szándék szerint naprakész 

pályaorientációs és tanácsadó hálózatot tart fenn és működtet napi szinten. A tevékenység 
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jogi kereteit számos parlamenti törvény, kormányhatározat, végrehajtási utasítás és egyéb 

jogszabály jelöli ki. 

Az alsó és középfokú tanintézményekben, illetve az azokhoz kapcsolódó pályaorientációs 

szolgáltatók által nyújtott „sztenderd” tanácsadás elvileg minden tanuló számára 

hozzáférhető, s a legtöbb felsőoktatási intézmény Csehországban saját in-house tanácsadó 

központot hozott létre diákjai számára. A munkaerőpiacra vonatkozó, főleg az 

iskolarendszerből kikerülő fiatal felnőttek célcsoportját „megcélzó” pályaorientációs és 

karrier-tanácsadási rendszert kormányzati részről a Munkaügyi Hivatal (Úrad práce, UP, 

angolra fordítva Labour Office), illetve az utóbbi években egyre bővülő számú magán 

foglalkoztatási ügynökség (agentura práce, employment agency) működteti. Emellett több 

egyéb szervezet (NGO-k – non-governmental organization, nem kormányzati szerv, civil 

szervezetek –, munkaadói szervezetek, európai uniós forrásból finanszírozott, általában 

meghatározott időre és meghatározott régióra, szektorra, korosztályra stb. fókuszáló 

életpálya-, karrier-tanácsadási és pályaorientációs projektek) foglalkozik az 

iskolarendszerből a munkaerőpiacra vagy felsőbb szintű oktatási intézménybe való minél 

hatékonyabb, zökkenőmentesebb átmenet segítésével. A két párhuzamos rendszer 

működése, szolgáltatásai elvileg egymásba kapcsolódnak, hogy az alsófokú és középfokú 

tanintézetekből kikerülő tanulók megfelelő pályaorientációs és karrierinformációhoz 

jussanak. Jogszabály ugyan kifejezetten nem mondja ki, de az utóbbi években a Cseh 

Köztársaságban jelentős erőfeszítések történtek a két párhuzamos rendszer minél nagyobb 

fokú és hatékonyabb integrálására. 

A 18-19 évesnél fiatalabb, a kötelező iskolai oktatásban részt vevő tanulókra vonatkozó 

pályaorientációs és karrier-tanácsadási szolgáltatások a következőkre terjednek ki: 

 oktatási-nevelési és pszichológiai tanácsadás (13–18 éves kor között), 

 kifejezetten oktatási célú tanácsadás az alapfokú, középfokú iskolákban és a 

felsőfokú képzést is nyújtó szakközépiskolákban (itt a korosztályok 6 és 21 év között 

szóródnak!), 

 specializált és szakértői jellegű tanácsadás – tanulási, viselkedési problémák, 

kiemelkedően tehetséges tanulók, tantermi irányítási stratégia, egyéni oktatási 

fejlesztési terv, szülő-tanár-diák viszony, abúzus stb. – az alapfokú tanintézetekben 

(6–15 éves korosztály), illetve 

 3 és 19 éves kor között az SNI tanulóknak nyújtott, életpálya-építést és 

pályaorientációt is magába foglaló tanácsadás. 

A kormányzati szintű életpálya-tanácsadási és pályaorientációs szolgáltatás egyik 

legfontosabb szervezete, a Munkaügyi Hivatal összesen 14 regionális irodából, 225 

úgynevezett „kontakt pontból” áll. Mindegyik regionális iroda Információs és Tanácsadó 
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Központokat tart fenn. Összességében 79 ilyen központ működik a Cseh Köztársaság 

területén, amelyek (az iskolákkal együttműködve) tanulóknak és diákoknak, de emellett 

munkanélküli vagy általában munkalehetőség iránt érdeklődő felnőtteknek is nyújtanak 

tájékoztatást a pályaorientáció és a karrier-tanácsadás terén. Csak 2014 első felében például 

hivatalos adatok szerint több mint 370 ezer tanuló vagy felnőtt korú ügyfél vette igénybe az 

ilyen központok valamelyikének szolgáltatásait. 

Az utóbbi években a Cseh Köztársaság nagy súlyt helyez az e-tanácsadás fejlesztésére a 

karrierépítés és pályaorientáció területén is. Országosan immár mintegy húsz ilyen online 

forrásból tájékozódhatnak díjmentesen mind a gyakorló oktatási tanácsadók, mind az 

érdeklődő diákok, tanulók és családtagjaik a karrierépítési és munkaerő-piaci 

lehetőségekről. Ezeket a portálokat állami szervezetek, magánszervezetek, nonprofit 

szervezetek, sőt egyes esetekben magánszemélyek működtetik. 

A Cseh Köztársaságban 2010-ben alakult meg az Országos Pályaorientációs Fórum 

(Národní poradenské fórum, NPF, angolul National Guidance Forum), amely a karrier-

tanácsadásban és pályaorientációs koordinációban érintett mindkét minisztérium 

tanácsadó szervezete az egész életen át tartó karrier-tanácsadás és pályaorientáció, 

életpálya-építés területén. Tevékenységét saját tagszervezetein keresztül, valamint 

különböző munkacsoportjaiban és a részvételével létesített projektpartnerségek révén fejti 

ki. Egy-egy szektorban esetenként befolyásos szakmai szervezeteinek nagyobb része az 

oktatási-képzési szektorból kerül ki. Ezek közé tartozik az Oktatási Tanácsadók Szervezete 

(Association of Educational Counsellors, Asociace výchovných poradců), az Egyetemi 

Karrier-tanácsadók Szervezete (Association of University Guidance Counsellors, Asociace 

vysokoškolských poradců), a Pedagógiai és Tanácsadó Központok Szervezete (Association 

of Pedagogical and Psychological Counselling Centres, Asociace pracovníků pedagogicko-

psychologických poraden), az Iskolai Pszichológusok Szervezete (School Psychologists 

Association, Asociace školní psychologie), a Cseh Iskolai Prevenciós Szakemberek 

Szervezete (Czech Association of School Prevention Specialists, Česká asociace školních 

metodiků prevence), valamint a Magán Karrier-tanácsadók Szervezete (Association of 

Private Guidance Counsellors, Asociace soukromých poradenských pracovníků). A 

munkaadói oldalt legnagyobb súllyal a Foglalkoztatási Ügynökségek Szervezete 

(Association of Employment Agencies, Asociace agentur práce), a Humánerőforrás 

Szolgáltatók Szervezete (Association of Providers of Human Resources Services, Asociace 

poskytovatelů personálních služeb), valamint a Kompetenciamérési és Értékelési Szervezet 

(Association for Bilan de Compétences, Asociace bilanční diagnostiky) képviseli a fórum 

tevékenységében. 
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Az oktatási tanácsadók és az iskolai prevenciós szakértők számára több felsőoktatási 

intézmény is hirdet tantestületi képzési programokat. Ezek közül a legjelentősebb az 

oktatási tárcához tartozó Országos Továbbtanulási Intézet (National Institute for Further 

Education, Národní institut pro další vzdělávání), amelynek az ország területén összesen 13 

regionális képzőhelye van. Pszichológiából és az SNI-területen több egyetemen szerezhető 

mesterfokozat, de speciális alapképzés a karrier-tanácsadók számára jelenleg nincs. Ők az 

egyes speciálisan szakosodott felsőoktatási intézmények (NGO-k, felnőttképző 

intézmények, szervezetek.) által szervezett kurzusokon szerezhetik meg a munkájukhoz 

szükséges ismereteket. Jelenleg nem áll rendelkezésre hivatalos tananyag sem ezen a 

területen, az egyes oktatási intézmények saját (akkreditálást igénylő) tananyagaikat 

alkalmazzák. 

A karrier-tanácsadás és a pályaorientáció témakörében folyó tudományos 

kutatótevékenység fő koordinálója az oktatási tárcához tartozó Országos Oktatási Intézet. 

Emellett – különösen a munkaerő-piaci átmenetre összpontosítva – az Országos Képzési 

Alap egyes részlegeiben és a Munkaügyi és Társadalomtudományi Intézetben (Research 

Institute for Labour and Social Affairs, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí) is 

folytatnak kutatásokat. Említésre méltó a brnói Masaryk Egyetem és a prágai Károly 

Egyetem életpálya-építési és pályaorientációs kutatótevékenysége is. 

3.3. Dánia 

A pályaorientáció témaköre és általában a szélesebb értelemben vett életpálya-tanácsadás 

prioritást élvez Dániában mind az oktatás, mind a szakképzés területén. A vonatkozó 

jogszabályok olyan transzparens tanácsadó rendszer kialakítását teszik immár hosszabb 

ideje lehetővé, amely minden érintett számára könnyen hozzáférhető, és a lehető 

legmagasabb minőségű szolgáltatásokat nyújtja. 2015 végéig a tervek szerint az iskolai 

oktatásban regisztrált fiatalok 95 százaléka részt vesz valamilyen középszintű 

pályaorientációs oktatási programban, a felsőoktatásban tanuló hallgatók körében ez az 

arány 60 százalékos. A pályaorientációs tevékenységet kormányzati szinten az Oktatási 

Minisztérium és a Tudományos, Innovációs és Felsőoktatási Minisztérium közösen 

koordinálja. 

Dániában kétfajta pályaorientációs szolgáltatás működik: 

 az Ifjúsági Pályaorientációs Központok (dán nyelvről angolra fordítva: Youth 

Guidance Centres), amelyek a fiatalok kötelező iskolai oktatásból az egyéb oktatási 

intézményekbe és programokba való átmenetével, illetve az oktatásból és a 

munkaerőpiacról kisodródó vagy azokból valamilyen oknál fogva kimaradó fiatalok 

felkarolásával foglalkoznak; valamint 
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 a Regionális Pályaorientációs Központok (angolul Regional Guidance Centres), 

amelyek a fiatalabb korosztályok felsőoktatásba való átmenetének pályaorientációs 

feladatait végzik. 

Dániában jelenleg összesen 51 Youth Guidance Centre, valamint 7 Regional Guidance 

Centre működik. Az ezekben folyó, a fiatal korosztály számára nyújtott karrier-tanácsadási 

tevékenységet a következő elemek egészítik ki ugyanezen korosztály esetében:  

 az egész országban összesen 91 önkormányzati (városi, települési szintű) munkaügyi 

központban (job centre) a szakiskolákban tanulók és itt végzettséget szerzők 

számára rendelkezésre álló tanácsadási rendszer; 

 az egy-egy oktatási program elvégzése során nyújtott pályaorientációs szolgáltatás; 

valamint, természetes módon,  

 az elemi és alsó középiskolai szintű, maguk a tanárok által rendszerszerűen, a 

curriculumba beépített, pályaorientációs jellegű tevékenység. 

Valamennyi említett intézmény esetében – a minőségjavítás mint általános szempont mellett 

– prioritás az iskolákban tanuló és onnan kikerülő diákok minél szélesebb, lehetőleg teljes 

körének elérése, 18 év felett, 25 éves korig, minden olyan fiatal számára megfelelő 

tanácsadási lehetőség biztosítása, akik regisztrálták magukat a 91 job centre 

valamelyikében. Külön prioritás a sajátos nevelési-oktatási igényű személyek kiemelt 

kezelése és ellátása. Erőteljes törekvés van az oktatásból kikerült, de valamilyen 

szakképzési, továbbképzési programra jelentkezett, abban részt vevő fiatalok „programon 

belül” tartására és a program teljes elvégzésének minden lehetséges szakmai, pénzügyi, 

egyéni és intézményes eszközzel való biztosítására. 

Az Oktatási Minisztérium országos internetes pályaorientációs portált működtet, amely 

valamennyi érintett számára információt nyújt az oktatási és képzési lehetőségekről, az 

egyes foglalkozási ágak sajátosságairól, a munkaerő-piaci feltételekről és statisztikai 

adatokról, valamint az egyes dániai főiskolákon és egyetemeken angol nyelven folyó 

oktatási-képzési programokról. Emellett e-mailes ügyfélszolgálatot végez, segít interaktív 

egyéni oktatási tervek kidolgozásában, elektronikus „szerszámosládája” alkalmazásával 

különböző oktatási és karrierválasztási útvonalak jelölhetők ki, linkeket tesz 

hozzáférhetővé a legtöbb oktatási intézményhez és pályaorientációs központhoz, s végül, 

de nem utolsósorban a portálon keresztül a pályaválasztás előtt álló fiatalok e területen 

jártas, tapasztalt pályaorientációs és karrier-tanácsadó szakemberekkel is kapcsolatba 

léphetnek. 

A dán kormány 2003-ban úgynevezett Országos Pályaorientációs Párbeszéd Fórumot 

(dánból angolra fordítva National Dialogue Forum on Educational and Vocational Guidance) 
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hozott létre, amelynek résztvevői az egyes kormányzati minisztériumok, hatóságok, 

valamint a karrierorientáció területén érintett különböző „stakeholderek” (szociális 

partnerek, szakmai szervezetek, intézmények, önkormányzatok, munkaadói szervezetek, 

gyakorlati pályaorientációs szakembereket egyesítő szervezetek stb.) képviselői. Célja a 

karrier-tanácsadás minőségi színvonalának emelése és ennek érdekében a Fórumban részt 

vevő felek együttműködésének biztosítása. 

A minőség fenntartása és fokozása érdekében Dánia nagy hangsúlyt helyez a 

pályaorientáció és karrier-tanácsadás területén dolgozó gyakorlati szakemberek képzésére 

és továbbképzésére. Dániában összesen öt felsőoktatási intézmény foglalkozik 

folyamatosan diplomát adó pályaorientációs és karrier-tanácsadói képzéssel. Egyetemi 

szintű karrier-tanácsadói mesterképzés az Aarhus Egyetemen (Aarhus University, Danish 

School of Education) folyik. Dániában csak megfelelő végzettséggel és diplomával 

rendelkező gyakorlati szakemberek tevékenykedhetnek ezen a szakterületen. 

A pályaorientáció és karrier-tanácsadás területén legjelentősebb és a szektor egészére 

kiterjedő kutatómunka elsősorban az Aarhus Egyetem különböző fakultásain és 

intézeteiben folyik. Emellett említést érdemel a különösen a kötelező oktatásból a 

munkaerőpiacra és a szakképzési területre történő átmenet kérdéseit vizsgáló Országos 

Oktatási és Szakképzési Pályaorientációs Tudásközpont (dánból angolra fordítva: National 

Knowledge Centre for Educational and Vocational Guidance), valamint a genderprobléma, 

az etnikai hovatartozás és a pályaorientáció összefüggéseivel tudományos szinten 

foglalkozó Nemi Egyenlőség Dániai Kutatóközpontja (The Danish Centre on Gender 

Equality) is. 

3.4. Finnország 

Finnországban két, egymást funkcionálisan és célrendszerében kiegészítő, egymással 

szorosan együttműködő pályaorientációs és életpálya-tanácsadó rendszer működik: 

 az oktatási és képző intézmények által kínált pályaorientáció és tanácsadás, valamint  

 a foglalkoztatási intézményrendszer szereplői által működtetett szakképzési 

pályaorientációs, karrier-tanácsadó szolgálatok és oktatási és szakoktatási 

információs rendszerek.  

Minden pályaorientációs és tanácsadási tevékenység célja, hogy az egész életen át tartó 

tanulás elvének szem előtt tartásával segítse a tanulókat (vagy a munkaerőpiacra kilépő 

vagy arra visszakerülni kívánó fiatalokat) a számukra legmegfelelőbb oktatási-képzési 

lehetőségek és karriertervek kiválasztásában. A finn rendszerben a tanulók, 

munkavállalók, munkanélküliek vagy a munkaerőpiac „hatókörén” adott pillanatban kívül 
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álló állampolgárok egyaránt jogosultak igénybe venni a pályaorientációs és tanácsadási 

szolgáltatásokat, amelyeket „rendszerszerűen” elsősorban a közoktatási és foglalkoztatási 

hatóságok, szervezetek, oktatási intézmények fenntartói, főleg a helyi önkormányzatok 

biztosítják. 

A két szektor felelősségi területei viszonylag jól elkülöníthetők egymástól: az oktatási és 

képző intézmények a fő felelősei a közoktatásban lévő tanulókat és a felsőoktatásban részt 

vevő hallgatókat érintő pályaorientációs és tanácsadó tevékenységnek, míg a 

foglalkoztatási hivatalokban, munkaerő-központokban nyújtott szakképzési 

pályaorientáció és életpálya-tervezés, illetve a rendelkezésre álló oktatási és szakképzési 

információs szolgáltatások elsősorban az oktatási-képzési rendszeren kívül lévő 

személyekre irányulnak. Figyelemre méltó, hogy a munkaerőközpontok által nyújtott 

valamennyi szolgáltatást a felsőoktatásban részt vevő hallgatók is igénybe vehetik. 

A különböző oktatási intézmények pályaorientációs és tanácsadó tevékenységének 

célcsoportját a közoktatásban részt vevő tanulók, valamint a felsőoktatásban részt vevő 

hallgatók jelentik. Ennek a munkának a kormányzati szintű felelőse a Finn Oktatási 

Minisztérium (Ministry of Education) és az Országos Oktatási Testület (National Board of 

Education), valamint – elsősorban az adminisztratív ellenőrzés terén – aktív részt vállalnak 

benne az egyes helyi és regionális önkormányzatok. A tanácsadást az alapfokú oktatásban 

az iskolai tanácsadók, osztályokban tanító tanárok, általános középiskolai (gimnáziumi) 

szinten a karrier-tanácsadók, csoporttanácsadók, szaktanárok, a középfokú 

szakiskolákban az iskolai tanácsadók, szaktárgyakat tanító tanárok, a felnőttoktatásban 

szintén karrier-tanácsadók és csoporttanácsadók végzik. Fontos megjegyezni, hogy 

Finnországban a pedagógusképzésben nagy hangsúlyt fordítanak az életpálya-építési 

kompetenciákra, az iskolából a munka világába történő átmenetre való felkészítésre, 

valamint a pedagógusképző intézmények rendszeres továbbképzést is biztosítanak az 

iskolarendszerben dolgozó tanárok számára. 

A finn alaptantervben az életpálya-építési készségek támogatása, az iskolai pályaorientációs 

tanácsadás az általános iskolai évfolyamokon (1–6. osztály) beépül a többi tantárgy közé. A 

7–9. évfolyamokon a diákok összesen 95 órányi tanácsadásban részesülnek, a többi 

tantárgyhoz hasonlóan az órarendbe építve. A középfokú oktatásban a diákoknak egy 38 órás 

kötelező pályaorientációs kurzuson kell részt venniük, továbbá részt vehetnek egy választható 

38 órás pályaorientációs tanfolyamon is. A szakközépiskolai oktatásban egy releváns modul 

épül be az összes szakmai tantárgyba. Ehhez külön kerettanterv áll az iskolák rendelkezésére. 

A pályaorientációs és tanácsadási tanterv (curriculum guidelines, 2004) iránymutatásainak 

alapvető céljai: 

 támogatni a diákok személyes gyarapodását és fejlődését; 
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 elősegíteni a tanulási készségek fejlesztését és segítséget nyújtani tanulási 

nehézségek esetén; 

 oktatási és pályaválasztási tanácsadást nyújtani a diákok számára. 

A tanterv irányelvei hangsúlyozzák a különböző információs források használatának 

fontosságát, külön kiemelve a számítógépes ismereteket és az internethasználatot. Az 

oktatási intézmények életvezetési és pályaorientációs szolgáltatása egy folyamatként 

jellemezhető, amelynek segítségével a tanulókat felkészítik az aktív átmenetekre és a 

jövőre, beleértve munkás életüket és személyes életvitelüket is. Ebből következően a 

polgárok elegendő információval rendelkeznek az oktatási lehetőségekről, megtapasztalják 

és megértik a munka világának jellemzőit, és megfelelő információkat szereznek a 

különböző foglalkozásokról. 

A pályaorientáció és karrier-tanácsadás két fő kutatási bázisa Finnországban a Joensuuban 

található Kelet-finnországi Egyetem (University of Eastern Finland), illetve a Jyväskylä 

városában működő University of Jyväskylä. A University of Jyväskylän létrehozott 

Pályaorientációs és Tanácsadási Oktató és Kutatóközpont (Guidance and Counselling 

Education & Research Unit) számít Finnország első számú országos multidiszciplináris 

oktatási kutatóbázisának, míg előbbi – Karrier-tanácsadási Oktatási Programja keretében 

– elsősorban a pályaorientáció (egyéni és csoportos pályaorientáció, tantermi 

pályaorientáció) módszertanával, a gender- és kultúra-érzékeny pályaorientációval, a 

pályaorientáció és az egyes korcsoportok összefüggéseivel kapcsolatban, valamint a 

rehabilitáció terén végez hosszabb ideje intenzív kutatási tevékenységet. 

A kormányzati szervek, hatóságok, illetve az egyes önkormányzatok tevékenysége mellett 

a legfontosabb finnországi szakmai szervezet a Pályaorientációs Tanácsadók Finnországi 

Egyesülete (Finnish Association of Guidance Counsellors, finnül Suomen opinto-ohjaajat, 

SOPO). A finn Oktatási Szakszervezet keretében működő pedagógiai szervezet feladata a 

pályaorientáció területén dolgozó gyakorlati szakemberek tevékenységének koordinálása, 

szakmai befolyásának, döntés-előkészítő és szakmai döntéseket befolyásoló szerepének 

fokozása, valamint a pályaorientáció valamennyi oktatási intézményben elfoglalt 

pozíciójának erősítése. A SOPO rendszeresen szervez országos szintű továbbképzéseket, 

saját szakmai folyóiratot ad ki, regionális és országos szemináriumokat, konferenciákat 

szervez. 
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3.5. Lengyelország 

Lengyelországban a pályaorientáció, illetve életpálya-tanácsadás témakörét kormányzati 

szinten három minisztérium koordinálja, emellett nem jelentéktelen a magánszektor 

pályaorientációt segítő tevékenysége sem: 

 Az oktatási tárca feladata a gyermekek és az iskolarendszerben részt vevő fiatalok 

pályaorientációjának koordinációja, valamint az ezen a területen végzett 

pszichológiai és pedagógiai segítségnyújtás; 

 a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium foglalkozik a felnőttképzéssel és az 

iskolai tanulmányaikat már befejezett fiatalok, különösképpen a társadalmi 

kirekesztés veszélyével szembenéző fiatalok pályaorientációjának kérdéseivel; s 

végül 

 a Védelmi Minisztérium felel az állományban lévő és korábbi hivatásos katonákkal 

kapcsolatos pályaorientációs kérdésekért (szupervízió, visszaállás a civil életbe stb.). 

Amerikai mintára a lengyel védelmi struktúra keretei között „tesztelik” a 

pályaorientáció, életpálya-tanácsadás területén elindított pilot programok 

legnagyobb részét is. 

A nem állami szektorban nagyszámú olyan szakképzésben érdekelt tanácsadó ügynökség, 

nem kormányzati szervezet és egyesület (NGO) tevékenykedik, amelyek napi szinten 

foglalkoznak a pályaorientáció kérdéskörével. Sok oktatási intézmény, például az Egész 

Életen Át Tartó Tanulási Központok vagy az úgynevezett Szakképző Központok 

alkalmaznak szakképzési, oktatási, karrier-tanácsadókat, akik segítenek a hozzájuk 

forduló diákoknak a számukra megfelelő képzések, továbbképzések, tanfolyamok 

kiválasztásában és a beiskolázásban. 

A lengyel oktatási rendszerrel kapcsolatos legfontosabb társadalmi-kormányzati elvárás a 

pályaorientáció terén, hogy olyan szakszerű tanácsokkal tudja ellátni a diákokat, amelyek 

révén meg tudják választani a számukra megfelelő továbbtanulási irányokat, illetve 

szakmát, s ezáltal saját oktatási-képzési, szakképzési döntéseik pontossága, „találati 

aránya” is növekedjék. Emellett megfelelő módon biztosítania kell a rendszernek a diákok 

számára a hozzáférést a pályaválasztással összefüggő oktatási és munkapiaci trendekhez 

és lehetőségekhez. A rendszerváltás óta az oktatás területén (vagy olyan érintkező 

területeken, mint a foglalkoztatás, munkaerő-piaci intézmények, munkanélküliség elleni 

küzdelem stb.) Lengyelországban hozott valamennyi jogszabály tartalmaz a 

pályaorientációval, életpálya-tanácsadással kapcsolatos részeket, utalásokat. 

Az oktatásügy területén életpálya-tanácsadással foglalkozó intézményrendszer 

legfontosabb eleme az országszerte összesen 560 úgynevezett Pedagógiai és Pszichológiai 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

37 

Központ. Feladataik közé az információgyűjtés, információnyújtás éppúgy beletartozik, 

mint az iskolarendszerben tanuló gyermekek, szüleik és tanáraik pályaorientációs 

ismereteinek állandó bővítése, a gyermekek képességeinek, készségeinek 

diagnosztizálása, javítása, továbbtanulási opciók felkutatása, tanulási vagy egyéb 

problémákkal szembekerülő tanulók és csoportok speciális igényeinek felmérése, kezelése, 

minél hatékonyabb kielégítése. Emellett számos alsó- és felsőszintű középiskola és egyéb 

oktatási intézmény saját életpálya-tanácsadókat is alkalmaz, akik az iskola többi tanárával 

együttműködve foglalkoznak a tanulók igényeinek felmérésével, jövőbeli karrierjüket 

érintő információ gyűjtésével, közvetítésével, a tanulók, családtagjaik számára 

konzultációs lehetőségek nyújtásával, az életpályával összefüggő egyéni tanulási tervek 

összeállításával. Az életpálya-tanácsadás rutinfeladatain túlmenően az ő feladatuk a 

szakmai kapcsolattartás az országos tanfelügyelői hálózat szakértőivel, a vajdasági, illetve 

megyei szintű Munkaügyi Hivatalok Információs és Karriertervezési Központjaival, a 

pszichológiai és pedagógiai tanácsadó központokkal, valamint a különböző munkaadói 

szervezetekkel. 

Nagyrészt a 2000-es évtized első felében egyes alsó- és középfogú tanintézetekben – a 

munkaügyi tárca által – létrehozott Iskolai Életpálya Központok (Szkolne Ośrodki Kariery, 

angolul School Career Centres) is igen sokrétűek. Tanfolyamokat szerveznek az egyes 

hivatásokhoz szükséges kvalifikációkról, azonosítják az egyes foglalkozásokhoz leginkább 

igényelt készségeket és képességeket, kapcsolatot teremtetnek az iskola, a tanulók és a 

munkaerőpiac között, tájékoztatást adnak a helyi és regionális munkalehetőségekről, és 

figyelemmel kísérik ezen a téren a tanulók pályáját iskolai tanulmányaik befejezéséig. 

A szakképzéssel és általában véve az életpálya-építéssel foglalkozó lengyelországi 

intézményrendszer (beleértve az oktatásügyet, a munkaügyet és a védelmi ágazatot is) 

rendkívül fejlett, sokrétű és tagolt. A közoktatási életpálya-építési intézményi struktúrát a 

felsőfokú tanintézetekben összesen mintegy 200, úgynevezett Akadémiai Karrierépítési 

Szolgálat (Akademickie Biura Karier, Academic Career Services), valamint az életpálya-

építési tanácsadók folyamatos képzését, továbbképzését segítő Szakképzési és 

Továbbképzési Országos Központ (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej, National Centre for Supporting Vocational and Continuing Education) egészíti 

ki. Erre a szakmai-intézményi „alapra” épül az országosan – már a munkaügyi tárca 

felügyelete mellett, de az oktatásüggyel kölcsönhatásban tevékenykedő – összesen 341 

megyei szintű Munkaügyi Hivatal (Powiatowe Urzędy Pracy, Powiat Labour Offices), illetve 

a 16 vajdasági szintű Munkaügyi Hivatal (Wojewódzkie Urzędy Pracy, Voivodeship Labour 

Offices) karrierépítés segítésére irányuló tevékenysége. Ez utóbbiak magukba foglalják és 

koordinálják az egész országban 51 helyen működő Információs és Karriertervezési 
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Központok (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Information and Career 

Planning Centres) szakértőinek munkáját is. 

Az életpálya-építéssel foglalkozó intézményrendszert az úgynevezett Önkéntes Munkaügyi 

Testületek (Ochotnicze Hufce Pracy, Voluntary Labour Corps) különböző, szakképzéssel 

foglalkozó „egységei” teszik teljessé. Ezek magukba foglalják a 49 Mobil Szakképzési 

Információs Központot (Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Mobile Vocational 

Information Centres), a 99 Ifjúsági Karrierközpontot (Młodzieżowe Centra Kariery), a 106 

Munkaerő Klubot (Klub Pracy, Job Clubs), valamint az Országos Karrierinformációs 

Módszertani Központot (Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej, National 

Methodological Centre of Careers Information). Nem szabad figyelmen kívül hagyni az 

országszerte igen nagyszámú nem állami szakképzési tanácsadó ügynökségeket sem, 

amelyek önállóan tevékenykednek, a vajdasági felügyelet csupán a regisztrációjukra 

korlátozódik. A különböző önkéntes szervezetek a látókörükbe került tanulók, diákok, 

munkahelyet keresők, munkanélküli fiatalok életpályáját általában egészen azok 25 éves 

koráig figyelemmel kísérik. 

A lengyel oktatási-képzési rendszerben az iskolai szintű képzési tanácsadóknak egyrészt 

tanári oklevéllel, másrészt a szakképzési tanácsadás területén egyetemi vagy főiskolai 

szintű diplomával kell rendelkezniük. A munkaerő-piaci tanácsadás területén ez a 

tevékenység egyrészt egyetemi diplomához, másrészt az illetékes munkaügyi tárcától 

beszerezhető engedélyhez kötött. Az ország területén számos felsőoktatási intézmény 

szervez 3 éves karrier-tanácsadói alapképzést, további két évet igénylő mesterképzést, 

illetve másfél éves posztgraduális kurzusokat, és ilyen irányú kutatói tevékenységet is 

szintén nagyszámú felsőoktatási intézményben folytatnak. 

A fontosabb szakmai szervezetek közül kiemelkedik az 1991-ben nonprofit jelleggel 

alapított Iskolai és Munkaerő-piaci Tanácsadók Szervezete (Stowarzyszenie Doradców 

Szkolnych i Zawodowych, Association of School and Vocational Counsellors), a Karrier 

Forrásközpontokat létrehozó és működtető Karrier- és Egyéni Tanácsadók Szervezete 

(Association of Career and Personal Counsellors), a tanácsadói szakma és a munkaerő-

piaci intézmények képviselőit egyaránt magába foglaló Egész Életen Át Tartó Tanácsadás 

Országos Szakmapolitikai Fóruma (Narodowe Forum Doradztwa Kariery, National Forum 

for Lifelong Guidance Policy), valamint az Országos Karrier-tanácsadási Fórum (National 

Career Advisory Forum). 

3.6. Német Szövetségi Köztársaság 

A Német Szövetségi Köztársaságban az egész életen át tartó tanácsadás rendszere mind 

a 16 tartomány számára törvényben írja elő a mindenki számára elérhető szolgáltatások 
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biztosítását. Ennek ellenére az országban mégsem egyetlen uniformizált rendszer 

működik. Igen nagyszámú és változatos intézményrendszer gondoskodik a feladat 

ellátásáról a köznevelési és képző intézményekben, illetve a munkaügyi rendszerben. A 

tanácsadó rendszer alapvetően két nagy részre osztható: a pályaorientációra (vocational 

orientation) és a pályatanácsadásra (vocational guidance), amelyek a német terminológia 

jelentéstartalma szerint megfelelnek az életpálya-tanácsadásnak, illetve 

pályaorientációnak.22 

A közoktatás minden intézményében és minden intézménytípusában működik az iskola- és 

pályaválasztási, illetve a teljes tanulmányi időt végigkísérő pályaorientációs tanácsadás 

(Schulberatung, Schullaufbahn-beratung). A többségi tanulók által igénybe vehető 

szolgáltatások mellett külön tanácsadó rendszer, illetve segítőrendszer működik a tanulási 

és beilleszkedési nehézségekkel küzdőknek, általában a különleges bánásmódot igénylő 

tanulóknak. Ezt a szerteágazó és mégis szoros együttműködést igénylő feladatot a 

megfelelő képzettséggel rendelkező pályaorientációs tanárok, szociális munkások, 

iskolapszichológusok és a munkaügyi központok kirendelt pályatanácsadói látják el. A 

német rendszerben tehát szerencsésen kapcsolódik össze az oktatási és a munkaügyi 

rendszerben nyújtott szolgáltatások rendszere, a külső szakemberek együttműködnek az 

iskolában dolgozó pedagógusokkal és más pályaorientációs szakemberekkel. 

Mivel a német rendszerben viszonylag korán kerülnek döntési helyzetbe a gyermekek, 

tanulók (10 éves korban, Grundschule), illetve a családok a továbbtanulást, illetve 

iskolaválasztást illetően, így a tanácsadás a szülőkre, a családra is kiterjed. A középiskola 

alsó tagozatának végén szintén válaszút előtt állnak a családok (Sekundarbereich I). A 

német pályaorientációs tanácsadó rendszernek ezért kiemelt feladata az oktatási rendszer 

szintjei és intézménytípusai közötti átmenetek támogatása, a legmegfelelőbb tanulási utak 

megtervezéséhez nyújtott támogatás.   

A német iskolákban tantervbe illesztetten is vannak pályaorientációs órák, néhány 

tartományban a munka világára felkészítő tantárgy is van (Arbeitslehre), de más 

tantárgyakba foglalva is találunk az életpálya-építéshez szükséges kompetenciafejlesztést 

célzó elemeket, így a társadalomismereti, jogi vagy pénzügyi-gazdasági ismereti órákon 

is. 

Jellemzők és népszerűek a rendszeres tanórán kívüli foglalkozások, állásbörzék, 

rendezvények, műhelylátogatások, kiállítások is. Az osztálykeretben vagy csoportos 

részvétellel rendezett alkalmakon túl egyéni tanácsadást is nyújtanak a diákok számára, 

                                          

22 A magyar értelmezésben megkülönböztetünk szakmai és pályaorientációt, a német jelentéstartalom szerint ez 

felel meg a pályaorientációnak, illetve -tanácsadásnak. 
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amelyen az intézményi tanácsadó tanárok, a szociális munkások, pszichológusok 

foglalkoznak egyénileg a fiatalokkal. Ezekhez az egyéni foglalkozásokhoz útmutatót is 

készített a Szövetségi Oktatási és Kulturális Minisztérium 2005-ben. E népszerű és sokak 

által használt kiadvány tartozéka a Berufswahlpass portfólió. A portfólió vezetését 

általában a 7–8. évfolyamon kezdik meg a tanulók, ebbe kerülnek a megszerzett 

kompetenciákkal, ismeretekkel, eredményekkel kapcsolatos személyes anyagok, 

események, dokumentumok stb. Elvileg ez a portfólió elkísérheti a fiatalokat a későbbi 

tanulmányaik és munkájuk során, hiszen bővíthető, aktualizálható, sőt kiegészíti a 

portfóliót egy online alkalmazás is. Mindezek a középiskola felső osztályaihoz, illetve a 

továbbtanuláshoz és/vagy a munkába álláshoz, az álláskereséshez, az átmenetek 

kezeléséhez, de a pályamódosításokhoz is nyújthatnak praktikus segítséget. 

Az életpálya-tanácsadás az oktatási intézmények mellett a Szövetségi Munkaügyi 

Ügynökség (Bundesagentur für Arbeit) feladatkörébe is tartozik. Az Ügynökség 

gondozásában, azaz a helyi munkaügyi központokban az úgynevezett Foglalkozási 

Információs Tanácsadók (Berufsinformationzentrum) működnek. E tanácsadó központok 

értékes információkkal, különböző foglalkozásokat bemutató ismeretterjesztő 

bemutatókkal, internetes keresési lehetőséggel és külföldi tanulási lehetőségekkel 

kapcsolatos információkkal, valamint egyéni tanácsadási lehetőséggel is várják a 

tanulókat. A munkaügyi központokban egyéni tanácsadásra is nyílik lehetőség a speciális 

szükségletekkel jelentkező tanácskérők számára, ahol a munkatanácsadók mellett 

pszichológusok és egészségügyi dolgozók is segítik őket. E központok számos kiadvánnyal, 

internetes portállal, információs szolgáltatásokkal segítik a tanulókat, sőt munkatársaik 

rendszeresen látogatják az iskolákat, egyéni és csoportos tanácsadást is biztosítanak 

számukra. Munkájukra nagy szükség van, ugyanis a duális rendszerben képződő diákok 

számára a megfelelő üzemi gyakornoki helyek megtalálásában ők segítenek. 

Tevékenységük az oktatási intézmények és a munkaadók számára is nélkülözhetetlen.  

A német pályaorientációs tanácsadó rendszerben nagy hagyományai vannak és 

mintaszerűen működik az együttműködés a munkaadók, a kormány és szervezetei, illetve 

a munkavállalók és a leendő munkavállalók között. Munkájukban részt vesznek a kamarák 

és más országos, tartományi, valamint helyi szintű szakmai és civilszervezetek is. 

A pályatanácsadás jogi feltételeit a Szociális Törvénykönyv (Sozialgesetzbuch, SGB) III. 

kötetének 29–33. paragrafusai rögzítik. 
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4. PÁLYAORIENTÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 

4.1. Rövid történeti áttekintés a hazai pályaorientáció köznevelésben 

betöltött szerepéről 

Magyarországon a köznevelés közel öt évtizedes intézményesített szakmai történelemmel 

rendelkezik a pályaválasztási tanácsadás, később a diáktanácsadás, munkavállalási 

tanácsadás területén. Sok jeles hazai kutató nevéhez fűződnek kutatási eredmények és 

híres vizsgálatok, a pályaválasztási tanácsadással kapcsolatban. Magyarországon a 60-as 

évek közepétől a 80-as évek elejéig intenzív és gyümölcsöző szakmai munka folyt. Számos 

alapvető, a magyar pályaválasztási tanácsadás jelenlegi szakmai hagyatékát megalapozó 

munka készült el [Csirszka (1966); Rókusfalvy (1969); Ritoók Pálné, Völgyesy Pál (1976); 

1968-tól a Pályaválasztás című negyedéves szakfolyóirat]. 1971-ben megalakul 

[1029/1971. (VII. 3.) Korm. rendelet] az országos pályaválasztási tanácsadó-hálózat 

megyei irodákkal, multiprofesszionális teamekkel, valamint létrejön az Országos 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (OPTI) és az Országos Pályaválasztási Tanács. 1980-tól 

a rendszer a Művelődési és Közoktatási Minisztérium (1028/1980 MT) felügyelete alá kerül 

át, 1981-től pedig beolvad a megyei pedagógiai intézetekbe (Szakképzési Igazgatóság 

Pályaválasztási Tanácsadó Osztály), amely következtében a rendszer folyamatosan leépül. 

1988-ban csak a budapesti intézet él tovább Perlai Béla vezetésével Fővárosi 

Pályaválasztási és Munkavállalási Tanácsadó (FPMT) néven. 

A piacgazdaság igényeinek megfelelő karrier-tanácsadó, pályagondozó hálózat így nem áll 

rendelkezésre a gazdasági, politikai rendszerváltáskor. A 90-es évek elején világbanki, 

német, svéd és kanadai fejlesztőprogramokkal a munkaügyi szervezet és annak központja, 

az Országos Munkaügyi Központ (OMK) jelenti a fő szervező-fejlesztő erőt, és képez 

részleges hidat a rendszerváltás előtti szakértelem és szakemberek átmentésében. Az 

Országos Munkaügyi Központ 1991-től szakmai anyagokat dolgozott ki a tanácsadók 

képzéséhez, amely hiánypótló feldatként jelent meg a rendszerváltás utáni években. A 

munkaügyi kirendeltségek munkavállalási tanácsadókat alkalmaztak, akik csoportos és 

egyéni tréningeket tartottak, Pályakezdők kirendeltsége, Álláskereső klubok és teaházak, 

Foglalkoztatási Információs Tanácsadók (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP) 

jöttek létre. 

Az 1993/94-es tanévtől bevezetett szakközépiskolai pályaorientációs program alapvetően 

a tanulók önálló képességfejlesztésére épül, és így járul hozzá azok pálya- és 

szakmaválasztási érettségének kialakulásához. Ennek keretében 130 iskolában került 

telepítésre a „Choices” számítógéppel támogatott pálya-tanácsadási program, amely az 

önismeret és pályaismeret fejlesztését, a pályakeresési szempontok közötti mérlegelést és 
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a döntéshozatali képesség fejlesztését segíti. Számos, a pályaválasztást segítő eszközt 

fejlesztettek ki és adtak közre, valamint több új szolgáltatást (pl. kézikönyvek, álláskereső 

klubok, FIT-médiatár, illetve a Choices program hazai adaptálása) honosítottak meg. 

Ezeket a szolgáltatásokat a hagyományos eljárásokkal (személyre szóló tanácsadás, 

pszichológiai vizsgálat, csoportos tanácsadás stb.) együttesen alkalmazták. Sok iskola 

vette igénybe a szolgáltatásokat. A FIT-ek – az akkori időkben – modern körülmények 

között, aktuális ismeretanyaggal várták a fiatalokat. A Choices program, a FIT-médiatár 

dokumentumai, ismeretterjesztő anyagai a kezdetek óta nem módosultak, így elavultakká 

váltak.  

A foglalkoztatási szolgálat szakemberei és intézményei az iskolákat is segítették: 

pályaválasztási kiállításokat szerveztek, az iskolákban előadásokat, információs 

tanácsadást tartottak. A munkaügyi szervezet saját és vásárolt kapacitásaival azonban 

értelemszerűen nem fedheti le teljes egészében egy másik társadalmi alrendszer, a 

közoktatás növekvő igényeit. 

A Világbank támogatásával megalakul a Karrier és Elhelyezkedési Munkabizottság. A 

Bizottság sajátossága volt, hogy az Oktatási Minisztérium és a Munkaügyi Minisztérium 

együttes koordinálása alatt jött létre, tagjai 50-50 százalékos arányban a két szektor 

gyakorlati és elméleti szakemberei voltak. Ez volt az egyik legfontosabb próbálkozás a 90-

es években a két ágazat együttműködésére. A Bizottság tagjai a kanadai Jó gyakorlat 

adaptációs szakmai útról Magyarországra hozták a TBRG-t (erről a Jó gyakorlatok 

tanulmányban több információ áll rendelkezésre), valamint elkészítették azt az első 

életpálya-építési kiadványt – pedagógusoknak kézikönyv gyanánt23 –, amelyben 

próbálkozást tettek – többek között – egy közös, egységes életpálya-építési terminológia 

létrehozására. A Világbank 1990-ben ún. világbanki szakközépiskolák felállítására ad 

támogatást. 1991 és 1997 között 134 intézmény alakult át, 1999-ben már az iskolák fele 

ilyen volt. Az új szakközépiskolákban 13 szakmacsoportba tömörített szakképzés folyt. 

Kialakult a 9. és 10. osztályok orientáló jellege (16 éves korig nem történt szakképzés), a 

11-12. osztályok szakmai előkészítő feladatokat kaptak. Ezzel párhuzamosan megszűntek a 

szakmunkásiskolák. A 2000-es évek elejére a szakiskola oktatott tananyagában, 

felzárkóztató-orientáló jellegében is kiüresedett. (2009-ben az Oktatási Hivatal által készített 

ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgált intézmények harmada nem tartja fontosnak a 

szakmai alapozó és pályaorientációs tárgyakat, mivel – mint mondták – a tanulók már 

korábban eldöntötték, hogy mik akarnak lenni.) 

                                          

23 Hámoriné Váczy Zsuzsa (szerk., 2000): Életpálya-építés: kézikönyv pedagógusoknak. NSZI, Budapest 
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Az 1995-ben elfogadott Nemzeti alaptanterv tartalmában már megfelelően kezelte az új 

fogalmat, és a későbbi NAT-okban is kiemelt fejlesztési területként jelenik meg a 

pályaorientáció, azonban a megnevezett pedagógiai feladatok végrehajtásához napjainkig 

sem kapcsolódott végrehajtási intézkedés és megfelelő erőforrás. Mivel sem az 

iskolairányítás, sem a pedagógusok nem kaptak kellő felkészítést, támogatást és teret a 

tényleges pályaorientációs kompetenciafejlesztés megvalósítására, így erre a gyakorlatban 

csak igen kevés iskolában kerülhetett sor. 

A kétezres évek elején (HEFOP 2004–2008) angolszász mintára megjelent az „életpálya-

építés”, a felsőoktatásban már a kilencvenes évektől a „karrier-tanácsadás” elnevezés is, 

azonban az Európai Unió által 2004 óta konzekvensen használt pályaorientációs fogalom – 

angol eredetiben lifelong guidance – tartalmi átvételére eddig csak projektszinten került 

sor. 

A rendszerváltás utáni két közoktatási törvény (közoktatási törvény 1993 és nemzeti 

köznevelési törvény 2011) – bár eltérő ideológiák mentén születtek – megtartotta a 

„továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás” elnevezést, de a pályaorientáció más 

elemeire nem tér ki. A jelenlegi szabályozás az 1993-as közoktatási törvényhez hasonlóan 

alapvetően a pedagógusok mindennapi munkáján, az iskolán kívül, a pedagógiai 

szakszolgálatoknál helyezi el a pályaválasztás ügyét, valamint a pedagógusok 

pályaorientációs tevékenységének szakmai támogatását [2011. évi CXC. törvény 18. §. 2f; 

51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 26. §]. 

A TÁMOP 2.2.2. kiemelt program eredményeként 2010-ben elindult a Nemzeti 

Pályaorientációs Portál (NPP), amely három csatornára osztott belépést tett lehetővé a) a 

munka világa, b) a tanulás világa, illetve c) a pályaorientáció mint professzió iránt 

érdeklődő látogatók számára. 

A fejlesztés támogatására 2008-ban megalakult a Nemzeti Pályaorientációs Tanács (NPT), 

amelyben a felsorolt szektorok mindegyike helyet kapott. A tagság kiegészült a 

szakszervezetek és a munkaadók delegáltjaival. A Tanács feladata volt a fejlesztés 

szakpolitikai támogatása, tartalmainak eljuttatása az egyes szektorokba, valamint a 

szektorális igények becsatornázása a fejlesztésbe. A Tanács 2012 nyarán megszűnt, 

tevékenységét az újjáalakított Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 

egyik albizottsága vette át. 
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4.2. A pályaorientáció hazai szabályozási háttere a köznevelésben (1985-

től napjainkig) 

A pályaorientáció olyan szakterület, amely „átnyúlik” az oktatás egyes alszektorain 

(közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés), és átvezet a munka világába.  

A hazai szabályozási háttér – noha már korábban is megjelentek szabályozókban erre 

vonatkozó törekvések - az 1971-es kormányrendelettől foglalkozik a pályaorientációs 

iskolai munkával, annak intézményrendszerével. Egyfelől annak órakereteivel, másfelől az 

iskolai pályaválasztási szakember (ekkor még csak iskolapszichológus és pályaválasztási 

felelős pedagógus) elhelyezésével az iskola keretei között. A rendelet harmadik eleme az 

iskolán kívüli szervezetrendszerrel felálló önálló pályaválasztási tanácsadó intézetek sora, 

amelyek feladata az iskolai orientációs munka támogatása. Az 1993-as új közoktatási 

törvény (1993. évi LXXIX. tv.) megszületéséig azonban nincs átfogó rendezése az iskolán 

belüli pályaorientációs tevékenységnek. 

Közoktatási törvény 

Az első igazi állomás az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, amely rendelkezik a 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó szakszolgálat felállításáról és annak feladatairól. 

A közoktatási törvény fejlesztési szakaszokra osztja a 12 közoktatási évet. A középfokú 

oktatás a 11/12. évfolyamtól a 12/13. évfolyamok végéig tartja fent a pályaválasztást 

segítő szakaszt. Ez lényegében megegyezik a rendszerváltozás előtt a 8 osztályos általános 

iskolában a 7–8. osztályok hasonló feladataival. A korábbi évfolyamokban a törvény nem 

fogalmazza meg az életpálya-építés korosztályos részfeladatait, miközben a 

kompetenciaalapú közoktatás-fejlesztés e kompetenciaterületének megalkotói (Életpálya 

A modul 2008) inkább az 1–12 évfolyamos életpálya-építési kompetenciafejlesztésről 

beszélnek a pedagógiai munkában. 

A 21. § és a 34. § a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadót a pedagógiai szakszolgálat 

részeként sorolja fel. 

A törvény 35. §-ának 5. pontja meghatározza a pályaválasztási tanácsadás feladatát: „A 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a gyermek sajátos adottságainak, 

tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, ennek eredményeképpen 

iskolaválasztás ajánlása”. 

A törvény tehát előírja, hogy iskolai kereteken kívül, a pedagógiai szakszolgálatok keretein 

belül, országosan létrejöjjön egy pályaválasztási tanácsadó szolgálat. 
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A törvény 86. § (3) f) pontja a megyei önkormányzat számára előírja – számos más 

pedagógiai szolgáltatással együttesen – a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

biztosítását. 

Szakképzési törvény 

A szakképzési törvény 1. § a) bekezdése alapján kiterjed a szakiskolai pályaorientációra 

is. Az oktatási törvények egymással való harmonizálásának kérdése, hogy amíg a 

közoktatási törvény pályaválasztási tanácsadásról, addig a szakképzési már 

pályaorientációról beszél. Teszi ezt ráadásul egy olyan iskolatípusra vonatkoztatva, 

amelyben a tanulók már adott döntési pont után vannak. Itt kell megemlíteni, hogy a 

középfokú szakképzésen belül a speciális szakiskolák módszertani megújításhoz 

kapcsolódó érdemi fejlesztése Magyarországon a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) által 15 szakiskolában néhány száz 

diákra és néhány tucat tanárra kiterjedő kísérlete a Dobbantó program, ennek részeként 

a Híd a munka világába alprogram (FSZK 2009). A modulokból építkező tananyag (benne 

az életpálya-építés) – a korábbi Szakiskolai Fejlesztési Programoz (SZFP) hasonlóan – 

önálló időkerettel gazdálkodik. 

A jelenleg hatályos szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVII. tv.) részletesen foglalkozik 

a pályaorientációval. A törvény a nemzetközi szakpolitikai gyakorlatnak megfelelően 

definiálja az életpálya-tanácsadás fogalmait. A törvény 85.§(4) szerint „az életpálya-

tanácsadás feladatainak ellátásában részt vesz az alapfokú iskolai oktatást nyújtó 

intézmény, a szakképző iskola, az iskolafenntartó, a gazdasági kamara, a munkaadói és 

munkavállalói érdekképviseletek, a megyei fejlesztési és képzési bizottság, valamint a 

nemzeti foglalkoztatási szerv. Az életpálya-tanácsadási szolgáltatást valamennyi érintett 

részére elérhetővé kell tenni”. A törvény a szakképzés vonatkozásában az életpálya-

tanácsadási szolgáltatás feladatainak koordinálását a nemzeti foglalkoztatási szerv 

feladataként jelöli meg. Az iskolai pályaorientációban szerepet szán a gazdaság 

képviselőinek: a gazdasági kamarának, a munkaadói és munkavállalói 

érdekképviseleteknek, a megyei fejlesztési és képzési bizottságoknak, valamint a nemzeti 

foglalkoztatási szervnek. 

Köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) 

A köznevelési törvényben a pályaorientációval (életpálya-építéssel) kapcsolatos konkrét 

megfogalmazásokkal alig találkozhatunk. Találunk azonban olyan pontokat, amelyekben a 

pályaorientációs tevékenységek fellelhetők: 

„12. Köznevelési Hídprogramok 
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14. § (1) A Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú 

nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz, 

valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, 

tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztést támogató 

pedagógiai tevékenységgel.” 

A 18. § a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást a pedagógiai szakszolgálat részeként 

sorolja fel. 

A 35. pontban a 62. § (1) „A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók 

nevelése, oktatása. Az óvodában a gyermekeknek az óvodai nevelés országos 

alapprogramja szerinti nevelése, az iskolában a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, 

elsajátításának ellenőrzése – a sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési 

tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

(…) l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését 

folyamatosan irányítsa.” 

A köznevelési törvényben egyéb konkrét meghatározás a pályaorientációval kapcsolatban 

nem található.  

Nemzeti alaptantervek 

A kormány az első NAT kiadásáról a 130/1995. (X. 26.) számú rendeletében döntött, a 

bevezetését 1998 szeptemberére időzítette az első és a hetedik osztályban. 

Az első NAT-ban, amely az iskolák helyi tantervének ad keretet, szintén megjelenik a 

pályaválasztási tanácsadás, a pályaorientációs foglalkozások önálló órakeretben történő 

bevezetése. Az első NAT a speciális szolgálatokon (pedagógiai szakszolgálat, 

pályaválasztási tanácsadó, megyei pedagógiai intézet) kívül még kötelezi az iskolákat 

önálló pályaorientációs foglalkozások megtartására is. Tíz műveltségi területet sorol fel, a 

kilencedik az Életvitel és gyakorlati ismeretek, amelynek elemei: technika, háztartástan és 

gazdálkodási ismeretek, valamint a pályaorientáció. 2003-ban újabb alaptanterv jelent 

meg [243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet]. A NAT 2003-ban lefektetett kulcskompetenciák 

a következők: 

 döntési képesség 

 együttműködési képesség 

 életvezetési képesség 

 információk kezelésének a képessége 

 kommunikációs képesség 

 komplexitás kezelésének a képessége 

 kritikai képesség 
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 lényegkiemelő képesség 

 narratív képesség 

 problémamegoldó képesség 

 szabálykövető képesség 

A korábbi pályaválasztás, pályaorientáció ebben a NAT-kiadásban már átkerül a kiemelt 

fejlesztési feladatok közé, így végleg eltűnt a pályaorientációra korábban biztosított önálló 

órakeret és annak részletes szakmai kifejtése is az alaptanterv szintjén, hogy a megfelelő 

pályaorientáció milyen elemekből áll össze. 

A 2007-es NAT [202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet] a közösségi kulcskompetenciákkal 

harmonizált módon írja le a magyar közoktatás számára prioritást jelentő kompetenciákat. 

A 2008-ban befejeződött nagy közoktatási kompetenciaalapú tananyagfejlesztés egyik 

területe, az életpálya-építési kompetencia (ÉP) helye így elsődlegesen a más 

műveltségterületeken belüli megjelenéstől függ. Az ÉP időkeretét az alábbi módon 

ismerteti az elkészült fejlesztőanyag  

Az életpálya-építés mint kereszttantervi kompetencia minden műveltségterületen 

megjelenhet, de egy-egy műveltségterület óraszámának csak 15–25%-át kívánja 

igénybe venni teljes tanórákat lefedő tartalommal. A képzés az életpálya-építési 

kompetenciafejlesztés óráin is a műveltségterületek tanagyag tartalmain folyik. 

A 2005. szeptemberében megjelent a Magyar Köztársaság kormányának stratégiája az 

egész életen át tartó tanulásról című dokumentum fontos fejezet a pályaorientáció hazai 

történetében is. A stratégia követi az Európai Unió LLL stratégiájának prioritásait, 

eközben a hazai sajátosságokra, fejlettségi szintre, helyzetre határozza meg a 

köznevelés feladatait is. A dokumentum az egész életen át tartó tanulás kulcsterületei 

közé sorolja a kulcskompetenciák fejlesztése, az információs és kommunikációs 

technológiák használatának alapkövetelménnyé tétele, a hátránykompenzáció, a korai 

iskolaelhagyás problémájának megszüntetése, stb. mellett a pályaorientáció, tanácsadás 

és pályakövetés bevezetését, illetve folyamatos fejlesztését is. Noha az egész életen át 

tartó stratégiai feladatok közül több területen történt előrelépés, az életpálya-építéssel 

kapcsolatos feladatokban még sok az adóssága a köznevelés rendszerének.  

Köznevelés-fejlesztési stratégia (2014) 

A stratégiában főként a pedagógus-életpályamodell szabályozását ismerhetjük meg. A 

diákok tekintetében az életpálya-építéssel kapcsolatos stratégiai elképzelés az SNI tanulókat 

érinti: jelenleg az SNI tanulók közel 63%-ának nevelése, oktatása integrált keretek között 

történik. Az integrált keretek közt történő oktatásban, nevelésben kiemelt szerepet 

játszanak az utazó gyógypedagógusi hálózatok, amelyek túlnyomórészt az Egységes 
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Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI-k) keretei közt működnek. Ugyancsak 

fontos szerepet kell adni az eddig kissé periférikus továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás feladatának, hiszen az SNI tanulók sikeres elhelyezkedése érdekében a jelzett 

tevékenység fontossága megkérdőjelezhetetlen. 

A tehetséggondozás megerősítése fejezetben, a Tehetségpontok bemutatása során 

említésre kerül a tehetséges fiatalok pályaválasztásának segítése. A Tehetségpont-hálózat 

szakmai és információs bázisként működik, a tanácsadás, a pályaorientáció lehetőségét 

teremti meg a tehetséges gyerekek és szüleik számára. Folyamatosan figyelemmel kísérik 

a térség tehetséges fiataljait és közvetítik számukra a tehetségsegítéssel kapcsolatos 

információkat. . 

A 2010-es évek gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai, valamint oktatáspolitikai stratégiáinak 

rendelkezései (mindezen dokumentumok közös kiinduló alapja a Széll Kálmán Terv két 

változata, 2011, 2012) a fiatalok jelentős részét nem érik el, a végrehajtásban 

egyértelműen dominálnak az ipar ifjúsági szakmunkásigényei (ami nem azonos a teljes 

termelő szféra munkaerőigényével), így az oktatási-munkaügyi szakterületek 

partnerkapcsolata lényegében a munkaügy javára dől el. 
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5. AZ UNIÓS IRÁNYELVEK ÉS A NEMZETKÖZI FEJLESZ-TÉSEK 

HATÁSA A HAZAI PÁLYAORIENTÁCIÓS SZAK-POLITIKÁRA ÉS 

FEJLESZTÉSEKRE 

A rendszerváltás után kialakult piacgazdasági változásokhoz nehezen lehetett 

alkalmazkodni a munkaerőpiacon, a szolgáltatásokban és szinte minden egyéb szektorban, 

így az oktatásban is. Noha égető szükség lett volna a munkanélküliség kezelésére, a 

piacgazdasági viszonyokra való felkészítésre, az életpálya-tanácsadásra, a pályaorientáció 

szélesebb tartalmának, új módszereinek kialakítására a köznevelésben is, ez napjainkig 

nem történt meg. Pedig a helyzet hazánkban – csakúgy, mint más volt szocialista 

országban is – óriási kihívások elé állította a döntéshozókat. Generációk nőttek fel ugyanis 

anélkül, hogy tudták volna, mi az a munkanélküliség, mit jelent alkalmazkodni a változó 

munkaerő-piaci igényekhez, és a családon belül sem éltek már azok a felmenők, akiknek 

volt tapasztalatuk az álláskeresésben, pályamódosításban. Ezt a „hátrányt” a 

pályaorientáció és tanácsadás területén azóta sem sikerült behozni. A rendszerváltás óta 

egymást váltó kormányok törekedtek arra, hogy ezen a területen eredményeket érjenek 

el. A tanulmányban fentebb már leírt 1990-es évek fejlesztéseiben a nemzetközi 

szempontból is kiemelkedően jó pályaorientációs gyakorlattal rendelkező kanadai, 

amerikai és angol mintákat, programokat (világbanki program, az ahhoz csatlakozott Phare 

támogatás, FIT stb.), gyakorlatot a közoktatásban és a munkaügyi rendszerben is 

igyekeztek adaptálni és bevezetni. A próbálkozások azonban a programok megszűntével, 

forráshiány miatt nem voltak fenntarthatók, kiüresedtek, elsorvadtak. 

5.1. Fejlesztési programok 

A köznevelésre közvetlenül, osztálytermi és egyéni szinten a legnagyobb hatást a 

legnagyobb ráfordítással történő fejlesztés hozta, az első nagy közoktatási fejlesztés 

részeként a HEFOP 3.1. és a TÁMOP 3.1. kiemelt programokban és intézményi 

pályázatokban megjelenő életpálya-építési kompetenciák fejlesztése révén a közoktatási 

rendszer teljes vertikumában. A „pályaorientáció” elnevezés helyett használt „életpálya-

építés” terminológia a magyar nyelven nem rendelkezett egységes kanonizált tartalommal 

és jelentéssel a felhasználók (diákok, szülők) és az alkalmazók (tanárok, 

intézményvezetők, finanszírozók) számára. A fejlesztés, majd az egy tanévnyi pilot 

program újszerűsége és hatékonysága az, hogy pedagógiai rendszerben kínálta 

használatra a programcsomagot. Tehát a moduláris szerkezetű, NAT-kompatibilis, 

hiánypótló munkában a tantervtől a tananyagon, a taneszközökön, az értékelési eszközök 
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és módszerek választható és egyénre szabható sokaságán át az akkreditált pedagógus-

továbbképzésig, a támogató mentorálásig minden rendelkezésre állt.  

A tanárok és iskolák többsége nem rendelkezett megfelelő felkészültséggel az életpálya-

építéshez (pályaismeret, szakmaismeret, személyiség és pálya összefüggései, vállalati 

kultúra, munkaerő-piaci kereslet és kínálat, vállalkozási ismeretek…). 

A fejlesztés nem tekintett az iskola szűk világán és a pedagógusok tudásán kívülre, 

leszámítva a „C” típusú (tanórán kívüli) fejlesztéseket, de ezek kivitelezését is a tanárokra 

bízta. Nem vette figyelembe az elmúlt 15 év párhuzamos fejlesztéseit a munkaügy 

területéről, és nem is tett kísérletet a munkaügyi intézményrendszerrel (pl. FIT-

fejlesztések – foglalkozásbemutató mappák, filmek; epalya.hu, Álláskereső Klubok, 

munkavállalási tanácsadó) való kapcsolat kialakítására. Figyelmen kívül hagyta a 

Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP) vonatkozó eredményeit és a Világbanki 

Szakközépiskolai Modellt is. Elkerülte e fejlesztés figyelmét az oktatásügyi 

intézményrendszeren belüli kohézió és feladatkiosztás újraértékelésének kérdése is. A 

megyei kezelésű pedagógiai/pályaválasztási tanácsadó intézetek nem kaptak szerepet.  

„A pedagógusok többsége a kompetencia pontos értelmezése helyett egyfajta 

metaforaként kezelte, kezeli a meghatározást, amely mögött a pedagógiai kultúra és a 

pedagógus eszközkészletének megújítását érzékelték.”24  

Az Európai Unió közvetlen támogatásával több fejlesztés és folyamatosnak tekinthető 

pályainformációs, de hangsúlyozottan nem pályaorientációs (!) munka is folyik 

Magyarországon, amelyekről a közoktatás vajmi kevés tudomással van, illetve nem vesz 

részt a fejlesztésben: 

 Ezek közül a legrégebbi a PLOTEUS I. rendszer tájékoztató tevékenységeire létrejött, 

később átszervezett EG – Euro Guidance Network és ennek magyarországi 

kontaktpontja, a Nemzeti Pályainformációs Központ (NPK, 1999). Az NPK 

alapfeladata a tagállamok közötti oktatási információnyújtás és áramoltatás.  

 Az EG-hez hasonló tevékenységet folytat a némileg újabb keletű EURES rendszer, 

amelynek Magyarország 2004. május 1.-től tagja. Ennek keretében az uniós 

munkaerő szabad munkavállalását támogatja egy szintén információs tanácsadókból 

álló hálózat. A EG és az EURES hazai feladatait a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

(NFSZ) látja el. 

 A harmadik ilyen fejlesztés az EU által közvetlenül társfinanszírozott szakmai hálózat, 

az EUROPASS, amely feladatait megosztva látja el a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Intézet Nemzetei referencia Központ (NSZFI NRK) és az Educatio Kht. 

                                          

24 Expanzio Kft. (2007): A HEFOP 3.1. intézkedés értékelése – tanulmány. NFÜ 
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Az NSZFI NRK felel a bizonyítványkiegészítőkért, míg az EUROPASS másik négy 

dokumentumáért az Educatio Kht. 

 Szintén itt érdemes megemlíteni a TEMPUS Közalapítvány és az OFA munkáit, 

amelyek nem kifejezetten a pályainformálást, pályaorientációs szolgáltatásnyújtást 

érintik, de tevékenységi körükben egyaránt megtalálhatók ilyen feladatok. 

 A TÁMOP-fejlesztések sorában a rendszerváltás és az EU-tagság óta az első komoly 

kísérlet történt egy országos, szektorokat átfogó pályaorientációs rendszer 

kialakítására. A TÁMOP 2.2.2. központi program 2008-tól jelenleg is tartó 

szakaszában mandátumot kapott egy szektorokon átívelő, egységes szakmai elveken 

nyugvó pályaorientációs hálózat megalapozására. Ezt a munkát támogatja a 2008 

januárjában NSZFT-támogatással megalakult Nemzeti Pályaorientációs Tanács 

(NPT). A Tanács munkájában a közoktatás, felsőoktatás, munkaügyi igazgatás, 

szakképzés és foglalkoztatáspolitika képviselői, valamint az Országos 

Érdekegyeztetési Tanács -oldalak delegáltjai és két tanácsadó egyaránt részt 

vesznek. Az NPT célja, hogy az ELGPN keretei között kialakított munkatervet a nyitott 

koordináció modelljén keresztül a hazai gyakorlatba is átültesse. A két kulcsszó itt is 

 a teljes szakmai életpálya támogatása és 

 a tanácskérő portfólió megteremthetősége 

érdekében a szektorok és ágazatok közötti együttműködés. A projekt hangsúlyos eleme a 

2009 szeptemberében elindult, a nemzetközi trendekhez és a fejlett informatikai 

lehetőségekhez igazodó új Nemzeti Pályaorientációs Portál. A 2012-ben megszűnt 

szervezet szerepét, feladatait a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 

egyik albizottsága vette át  

5.2. Hiányosságok, fejlesztési feladatok az életpálya-tanácsadás 

területén a köznevelésben 

A hazai pályaorientációs és életpálya-tanácsadás történetét, helyzetét áttekintve 

elvégeztük a helyzet összevetését az Európai Unió egész életen át tartó tanácsadásra 

vonatkozó prioritásaival, alapelveivel és célrendszerével25. 

A prioritások közül az első, „az egyének szakmai életpálya-építési kompetenciáinak 

fejlesztése” nyilvánvalóan elsősorban a köznevelés feladata. Az általunk megvizsgált 

tagállamok esetében ezt a feladatot – ha különböző minőségben is – igyekeznek ellátni az 

országok. Magyarországon azonban a többszöri próbálkozás ellenére sincs kielégítő módon 

                                          

25 Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai kézikönyv. (2013) Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal, Budapest 
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jelen az iskolákban ez a tevékenység. Ennek fő okait a megfelelő döntések, koncepció, 

stratégia és szabályozók hiányában látjuk. Emellett a pedagógusok alap- és továbbképzési 

rendszerében sem kap hangsúlyt ez a feladat. Felkészültség, órakeret, tanterv és eszközök 

hiányában gyakran még a legszükségesebb információkat sem kapják meg a tanulók a 

továbbtanulásukra, pályaválasztásukra, a munka világába való átmenetre vonatkozóan. 

A második prioritás, „a szolgáltatások hozzáférhetőségének bővítése” egyre sürgősebb 

megoldandó feladat a köznevelés számára, éppúgy, mint a szolgáltatások színvonalának 

javítása. 

Az uniós alapelvek érvényesülése szempontjából is áttekintettük a helyzetet. Az első 

alapelv, „a kedvezményezettek központi szerepe” a közoktatásban szintén magától 

értetődő elv, hiszen az oktatás és képzés rájuk irányul. A témánk szempontjából azonban 

az érdemi pályaorientációs és tanácsadási tevékenység híján nem értékelhető. „Az 

állampolgárok bevonása” alapelv a köznevelési rendszerben szintén sok kívánnivalót hagy 

maga után. Sem a tanulók, sem a családok nem tájékozottak, jórészt magukra hagyottak 

mind a pályaválasztás, mind az átmenetek kezelésében, illetve esetleges az a lehetőség, 

hogy ebbe a munkába bevonhatók legyenek. Ehhez a jelenlegi tájékozottsági szint az iskola 

és a családok részéről is minimális. A harmadik alapelvnek, a „minőségbiztosításnak” a 

megvalósulása a két előző alapelv és a prioritások hiányosságai miatt nem releváns. 

Az a cél, amiben az fogalmazódik meg, hogy a pályaorientációs tanácsadási szolgáltatás 

„tegye képessé az állampolgárokat arra, hogy tanulmányi és szakmai életútjukat az 

életcéljaikkal összhangban tervezzék és irányítsák, figyelembe véve az oktatással, 

képzéssel, munkaerő-piaci lehetőségekkel és önfoglalkoztatással összefüggő 

alkalmasságukat és érdeklődésüket, elősegítve ezzel személyes kibontakozásukat”, a 

köznevelés általános céljai között megtalálható, de a pályaorientáció és tanácsadás 

hiányosságai miatt csak egy szerencsés családi háttérrel, esetleg az iskolán kívüli 

kapcsolatrendszerben valósulhat meg maradéktalanul. 

Az a cél, miszerint az életpálya-tanácsadás és pályaorientáció „segítse az oktatási és 

képzési intézményeket, hogy olyan kellőképpen motivált diákjaik, hallgatóik, gyakornokaik 

legyenek, akik felelősségteljesen viszonyulnak saját tanulmányaikhoz, és maguk tűzik ki 

elérendő céljaikat”, elsősorban a kormányzat, a szakpolitika, a döntéshozók felelőssége, 

ami a pedagógusképzéstől a szektorközi együttműködésig csak egy egységes 

pályaorientációs stratégia mentén valósulhat meg. 

A következő célok elsősorban a munkaügyi rendszerben megvalósítható feladatok 

megvalósításával realizálódhatnak: 
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„Segítse a vállalkozásokat és szervezeteket, hogy kellően motivált, foglalkoztatható és 

alkalmazkodó munkatársaik legyenek, akik képesek megragadni és hasznosítani a 

munkahelyi és azon kívüli tanulási lehetőségeket. 

Erőforrásokat biztosítson a politikai döntéshozók számára számos közpolitikai cél 

megvalósításához. 

Támogassa a helyi, regionális, nemzeti és európai gazdaságokat a munkaerő-fejlesztés, 

illetve a változó gazdasági igényekhez és társadalmi körülményekhez való alkalmazkodás 

révén. 

Segítse az olyan társadalmi közösségek kialakulását, amelyekben az állampolgárok aktívan 

hozzájárulnak közösségük társadalmi, demokratikus és fenntartható fejlődéséhez”. 

Megjegyzendő, hogy a minden polgár számára hozzáférhető egységes és sikeres 

pályaorientációs tanácsadói rendszer az oktatás és a munkaügy egymásra épülő, 

egymással folyamatosan és szorosan együttműködő hatékony tevékenységével jöhet létre. 

Amennyiben valamelyik fél nem működik kielégítően, az elvárt célok sem teljesülhetnek. 

Hazai viszonylatban a köznevelési rendszer csak esetlegesen teljesíti a feladatát. Éppen 

ezért a munkaügyi rendszerben egyébként hozzáférhető szolgáltatások sem érik el azt a 

hatékonyságot, amelyet egy diákéveitől jól tájékozott, döntéshozatalra és 

önmenedzselésre képes fiatal kedvezményezett körrel elérhetne. 
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6. ÖSSZEFOGLALÓ ELEMZÉS 

Tanulmányunkban bemutattuk az európai és a hazai szakpolitikát a pályaorientáció, illetve 

az életpálya-tanácsadás területén, kiemelve a köznevelési ágazatra jellemző 

sajátosságokat is. Néhány uniós tagország szakpolitikájának, illetve a gyakorlati 

megvalósításnak és az azt támogató-fejlesztő intézményrendszernek a megismertetésére 

törekedtünk.  

Mindezeken túl összehasonlítottuk a különböző közoktatási rendszerekben folyó – 

témánkat érintő – pályaorientációs szakpolitikákat és azok főbb jellemzőit, 

kapcsolatrendszerét, környezetét. Kerestük az azonosságokat, különbözőségeket, 

hiányosságokat és a lehetőségeket.  

Az Európai Unió egész életen át tartó szakpolitikája egy – a tagországok által elfogadott – 

egységes, az oktatási és a munkaügyi rendszerre kiterjedő, átjárható és egymásra épülő, 

minden állampolgár számára hozzáférhető életpálya-tanácsadó rendszert kíván kialakítani. 

Az egyes tagországok a saját korábbi hagyományaik, társadalmi és gazdasági környezetük 

és eltérő intézményrendszerük függvényében tesznek eleget, vagy próbálnak eleget tenni 

az uniós szakpolitika elvárásainak. A bemutatásra kiválasztott tagországok közül az angol, 

a német, a dán és a finn rendszer eltérő módon ugyan, de régebbi hagyományokra épít, 

és a gazdasági környezet, a munkaügyi és az oktatási ágazat jó együttműködését mutatja. 

A cseh és a lengyel rendszer több rokon vonást mutat a magyarországival, ami 

nyilvánvalóan a közös történelmi háttér és a hasonló gazdasági környezet adottságaiból 

ered. 

A volt szocialista országok pályaorientációs rendszerei tehát – beleértve a hazait is – jól 

elválaszthatók jellemzőiket tekintve az Unió régebbi, piacgazdasági múlttal és más 

történelmi háttérrel rendelkező országaitól. 

Azonosságok a bemutatott országok szakpolitikájában: 

1. Minden tagország a szabályozás szintjén alapozta meg vagy alakította át az egész 

életen át tartó pályaorientációs szolgáltatások rendszerét. 

2. A vizsgált országokban mindenütt államilag finanszírozott feladatként működik a 

pályaorientációs rendszer. 

3. Megegyezik a két egymásra épülő terület (oktatás, munkaügy) sajátos céljainak, 

feladatainak megfogalmazása. 

4. Minden országban támogató, fejlesztő intézményrendszer alakult ki és segíti a 

munkát. 

5. Az országok szakpolitikájában kiemelt figyelmet kapnak a hátrányos helyzetű, a 

veszélyeztetett és SNI tanulók, azaz a különleges bánásmódot igénylők. 
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6. Az iskolarendszeren belül folyó pályaorientációba külső tanácsadókat, munkaerő-

piaci szereplőket is bevonnak. 

7. Minden vizsgált országban élnek az infokommunikációs eszközök jobb 

kihasználásával, az e-pálya-tanácsadás és információnyújtás lehetőségeivel. 

8. Minden országban jelentős a civil szektor közreműködése és kezdeményező szerepe. 

Eltérések a vizsgált szakpolitikák között: 

1. A volt szocialista országokban a főbb jellegzetességeket tekintve több a jogszabály, 

a rendelet, de hiányoznak a meghatározó stratégiák, órakeretek a köznevelésben, 

nem elégséges az ágazatok közötti együttműködés, a rendszer szétforgácsolódik. A 

régebbi tagországokban ezzel szemben elfogadott stratégiák alapján rendszeres 

útmutatást (például Anglia évenkénti útmutatói), tantervi és órakeretet biztosítanak 

a tevékenységhez. 

2. A pályaorientációs és tanácsadói feladatokra felkészítik a szakembereket, az 

iskolarendszerben is működnek tanácsadók, közös feladataik vannak az átmenetek 

kezelésében, a gyakorlóhelyek megtalálásában, különösen fontos feladat ez a német, 

duális rendszerben dolgozó tanácsadóknak. Ezzel szemben a hazai gyakorlatból 

hiányzik a két terület szakembereinek együttműködése, a munkaügyi terület 

tanácsadóinak bevonása alkalomszerű és esetleges, a pedagógusok alap- és 

továbbképzési programjai nem elégségesek a feladat ellátásához. 

3. A pályaorientációs tanácsadás a sikeresen működő rendszerekben nagy társadalmi 

támogatottságra, jól informált kliensekre, helyi, regionális és központi szinten is 

ágazatközi kooperációra épül, míg ezek hiánya jellemzi a volt szocialista országokat, 

így a hazai rendszert is. A hazai iskolák többségében nincs lehetőség a munkaügyi 

rendszerben dolgozó szakemberek fogadására. 

4. A köznevelési intézményekben folyó pályaorientációs tevékenység sikere az iskola 

vagy képzőhely külső gazdasági, civil kapcsolatrendszerén is múlik. Azokban az 

országokban, ahol az iskola jobb, kiterjedtebb kapcsolatrendszerrel bír, közvetlen 

tapasztalatokat szereznek a tanulók, könnyebben kezelhetők az átmenetek, a 

tanulási utak kialakítására való lehetőségek. 

5. A köznevelésben folyó pályaorientációs feladatok megvalósítását eltérő módon 

végzik, és különböző életkorban kezdik a különböző országokban. A finn rendszerben 

már az alsó osztályokban elindul a pályaorientáció, van, ahol csak a hetedik 

évfolyamon, és van, ahol az iskolarendszer sajátosságaiból adódóan már 10 éves 

korban bevonnak külső tanácsadókat is (Németország). Ugyanakkor a hazai 

rendszerben például jellemzően az általános iskola végén, illetve érettségi előtt 

tartanak alkalmanként egy-egy pályaválasztási napot.  
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6. A köznevelésben az iskola egyik legfontosabb „partnerét”, a szülőt, a családot a hazai 

rendszer nem vonja be a tanulók pályaorientációs nevelésébe, így az ebben rejlő 

lehetőségek kiaknázatlanok (például a szülők munkatapasztalata, álláskeresési 

technikák stb.), a családok tájékozatlanok. Ugyanakkor a választott országok 

gyakorlatában több helyen is bevonják a szülőket a gyermek sorsát meghatározó 

döntések előkészítésébe, tervezésbe.  

Bár a vizsgált országok tevékenységét elemezve nem láthattunk rá a régebben elindult 

programok, általában a kezdeményezések, fejlesztések fenntarthatóságára, a hazai 

neveléstörténet e szeletét áttekintve kitűnik, hogy a jó kezdeményezéseknek sem volt 

idejük arra, hogy a rendszer intézményeinek akár a töredékét elérjék, gyakorlatilag minden 

eddigi iskolarendszerben folyó fejlesztés elhalt, a tapasztalatokat nem hasznosították, a jó 

programok fenntarthatóságáról nem is lehet beszélni. 

Megjegyzendő továbbá, hogy a magyar nyelvhasználatban, de a szakmai 

nyelvhasználatban sincs letisztult, mindenki által elfogadott és jelentésében azonosan 

értelmezett terminológia. Emiatt a fogalmak keverednek, illetve a pályaorientációs 

feladatokat is sokféleképpen ítélik meg a köznevelésben. 
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