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BEVEZETÉS 

Jelen tanulmány „A pályaorientáció, illetve a gazdasági és pénzügyi nevelés terü-

letén az eddigi fejlesztések eredményességének vizsgálata, rendszerezése és köz-

zététele, valamint jó gyakorlatok adaptálási lehetőségeinek kidolgozása” tárgyá-

ban készült kutatás megállapításai nyomán megfogalmazott fejlesztéspolitikai ja-

vaslatokat tartalmazza. 

Kutatásunk során szem előtt tartottuk az alábbiakat: „A rendszerszintű és az in-

tézményi szintű fejlesztésekhez elengedhetetlen, hogy átfogó képet tudjunk for-

málni a köznevelés különböző területein zajló pályaorientációs tevékenységek cél-

jairól, célcsoportjairól, valamint eszközeiről”. Különösen időszerű a folyamatok át-

tekintése, hiszen „a globálisan és helyi szinten is jelentkező technológiai, gazda-

sági és társadalmi átalakulásokra reflektálva a pályaorientáció felfogása, értelme-

zése is jelentős változáson esett át a XXI. század első, közel másfél évtizedében 

az Európai Unió országaiban. Az egész életen át tartó tanulás paradigmájához szo-

rosan kötődve megjelent az ún. „életpálya-tanácsadás” vagy „életút-támogató pá-

lyaorientáció” koncepciója, amely az EU oktatáspolitikusainak meghatározását 

idézve, „azon tevékenységek összességét fedi le, amelyek az egész életen át tartó 

tanulás kontextusában képessé teszik az európai állampolgárokat arra, hogy meg-

határozzák kompetenciáikat, érdeklődésüket, képzési és oktatási döntéseket hoz-

zanak, és vezessék saját tanulási, munkavállalási életútjukat az így megszerzett 

életpálya-építési kompetenciákkal”. (Az Európai Unió Tanácsa, 2004) 

„Alapul véve a pályaorientáció uniós koncepcióját, szakpolitikai hátterét, a hetero-

gén célcsoportot, érdemes feltárni és elemezni a korábban lezajlott fejlesztések 

eredményeit és adaptálhatóságuk lehetőségeit. További cél a gazdasági és a pénz-

ügyi nevelés területén a kapcsolódó fejlesztések, a pályaorientációt támogató jó 

gyakorlatok összegyűjtése, tartalmi leírása és megosztása.”1  

Javaslataink megfogalmazásához az alábbi, kutatásunkban elkészült dokumentu-

mokat használtuk fel: 

                                                            
1 Az idézetek a munkánk keretéül szolgáló, TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 „Köznevelési reformok 

operatív megvalósítása” című kiemelt projektben kiírt pályázat Ajánlatkéréséből származnak. 
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 Összegző tanulmány az európai és a hazai pályaorientációs szakpolitika pil-

léreiről, üzeneteiről, céljairól 

 Szakirodalmi elemzés a témában készült legfontosabb publikációk felhaszná-

lásával, különös tekintettel az elmúlt 10-15 évben született szakmai anya-

gokra 

 Szakértői interjúk elemző tanulmánya 

 A pályaorientáció, valamint a gazdasági és pénzügyi nevelés szempontjából 

fontos, az 1985–2015 közötti időszakot érintő fejlesztések elemzése 

 A pályaorientációt, gazdasági-pénzügyi nevelést támogató jó gyakorlatok fel-

térképezése, rendszerezése 

 Az intézményi hálózat jelenlegi helyzetének értékelő leírása (különös tekin-

tettel a jogi háttér által nyújtott lehetőségekre) 

 Megvalósult együttműködések feltérképezése, folyamatának, résztvevőinek, 

eredmények leírása 7 esettanulmányban 

 Problémák, hiányterületek és erősségek azonosítása, a szervezetek közti 

együttműködések fejlesztési alternatíváinak leírása, valamint fejlesztéspoliti-

kai és szakpolitikai javaslatok megfogalmazása a pályaorientáció, valamint a 

pénzügyi és gazdasági nevelés területén 

 Összefoglaló elemzés a köznevelési intézmények által végzett pályaorientá-

ciós és gazdasági-pénzügyi nevelést támogató tevékenységek jellegéről, 

módszertani sokszínűségéről, hiányterületeiről, az általános tartalmi és mód-

szertani hiányosságok azonosítása 

A tanulmányt úgy építettük fel, hogy az egyes fejlesztéspolitikai szinteken belül 

közöljük a helyzetfeltárásnak a javaslatok szempontjából releváns megállapításait 

és a helyzetre adható, javasolt megoldásokat. 
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KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSAINK, JAVASLATAINK 

 Hiányzik a pályaorientáció és életpálya-tanácsadás, valamint a gazdasági és 

pénzügyi nevelés egészére vonatkozó szabályozás jogszabályi koherenciája, 

így nem minden esetben működnek a szabályozás garanciális funkciói. Az 

erőforrások hozzárendelése, illetve protokollok híján a tevékenységeket álta-

lánosságban előíró jogszabályi rendelkezések önmagukban nem vezetnek az 

intézmények megfelelő tevékenységéhez sem a saját feladatellátás, sem az 

együttműködések terén. Ezek a megállapítások fokozottan érvényesek az ál-

talános képzést nyújtó iskolák – általános iskolák, gimnáziumok – és a velük 

együttműködő szervezetek esetében. 

 Szükséges a vizsgált tartalmi fókuszok sajátosságaihoz jobban illeszkedő, 

nem formális pedagógiai eszközök alkalmazásának ösztönzése és ehhez biz-

tonságos jogszabályi környezet megalkotása. Ennek várható eredményei túl-

mutatnak a kutatásunkban vizsgált témákon, és ösztönöznek minden, a NAT-

ban megjelölt célokhoz kereszttantervi tartalomként kapcsolódó tevékenysé-

get. 

 Szükséges az iskolai pályaorientációs tevékenység és a munkaügyi szervezet 

által koordinált pályaorientáció világos feladat- és felelősség megosztásának 

újragondolása, a pedagógiai szakszolgálatok kompetenciáinak és erőforrása-

inak megerősítése. 

 A jó gyakorlatok körében jelen van a két terület – a pályaorientáció, illetve a 

gazdasági-pénzügyi nevelés – együttes kezelése. Ezek a programok sikere-

sek, ami alátámasztja, hogy van perspektíva a két terület közös fejlesztésé-

ben. 

 A közoktatási intézményrendszer különböző intézményeiben (általános isko-

lák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, kollégiumok) eltérő fókusz-

szal és így eltérő megoldási lehetőséggel jelennek meg a témáink szempont-

jából releváns problémák. Miközben szükséges az életpálya-építés támoga-

tása egységes szemléleti és módszertani alapjainak a jogszabályokban és 
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protokollokban való megjelenítése, a konkrét programok, beavatkozási fóku-

szok, megoldások tekintetében az intézménytípusok szükségleteinek megfe-

lelően differenciálni kell. 

 Mind a pályaorientáció, mind a gazdasági és pénzügy nevelés (illetve együt-

tes fejlesztésük) terén jelen vannak a hazai gyakorlatban fejlesztett, illetve 

külföldi gyakorlatból adaptálható jó gyakorlatok. A fejlesztések számára ezek 

a programok részben kiindulópontot és erőforrást jelenthetnek, részben szük-

séges a már elért eredmények megőrzése érdekében a jó gyakorlatok fenn-

tartásához, aktualizálásához és disszeminációjához szükséges erőforrások 

biztosítása. 

 A pedagógusok az alapképzésben jelenleg nem kapnak felkészítést a pálya-

orientációval összefüggő feladatok ellátására. Az intézményekben jellemzően 

egyáltalán nincs jelen pályaorientációs szakember. Szükséges a pedagógusok 

megfelelő képzettségének biztosítása, lehetőség szerint a témának az alap-

képzésben történő megjelenítésével, illetve ösztönözni kell a témához kap-

csolódó továbbképzéseken történő részvételt. A pedagógusok témához kap-

csolódó tevékenységét külső szakértők támogató, mentoráló tevékenységé-

vel kell segíteni. 

 Mind a pályaorientáció, mind a gazdasági és pénzügyi nevelés esetében ki-

emelt jelentősége van a kormányzati és területi szintű együttműködésnek. 

Szükséges a téma fontosságának hangsúlyozása, a társadalmasítás elősegí-

tése annak érdekében, hogy a helyi szereplőket ösztönözzük a témával kap-

csolatos tevékenységekben történő aktív részvételre. 
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AZ EGYES FEJLESZTÉSPOLITIKAI SZINTEKHEZ KÖTŐDŐ ÉSZREVÉ-

TELEK, JAVASLATOK 

Jogszabályi szint 

A jogszabályi környezet leírása 

Pályaorientáció 

A pályaorientáció és életpálya-tanácsadás közoktatási intézményekben történő 

megvalósításának szabályozása mind az intézményi, mind a tartalmi szabályozás 

tekintetében ellentmondásokkal terhelt: 

 A pályaorientációhoz kapcsolódó tevékenységeket a köznevelési törvény nem 

szabályozza; a szabályozás a szakmai képzést nem folytató intézmények 

számára is a szakképzési törvényben szerepel; ennek a szabályozásnak a 

relevanciája a továbbtanulásra fókuszáló – az általános iskolából gimnázi-

umba, illetve a gimnázium vagy szakközépiskola utána felsőfokú tanulmá-

nyokra készülő – diákok és a velük foglalkozó pedagógusok számára csekély. 

 A tanárok számára a köznevelési törvényben megfogalmazott, a pályaorientá-

ciós tevékenységre vonatkozó általános kötelezettségnek semmilyen további 

jogszabályi pontosítása nincs, így hiányoznak a tevékenységhez hozzárendel-

hető erőforrásokra (pl. munkaidő, továbbképzés) vonatkozó garanciák. 

 A NAT-ban fejlesztési feladatként megjelenő Pályaorientáció és életpálya-ta-

nácsadás tantervi tartalmaihoz a kerettantervekben közvetlenül hozzárendelt 

időkeret a szakmai képzést nem folytató intézményekben a Technika és élet-

vitel tárgyban, roppantul csekély óraszámban jelenik meg; az ezen túlmenő 

pályaorientációs tartalmakat a kereszttantervi tevékenység során lenen szük-

séges megvalósítani. A szakközépiskolai kerettanterv egyáltalán nem rögzít 

a pályaorientációhoz kapcsolódó időkeretet, és a szakiskolai kerettantervben 

is igen szűkre szabott – az osztályközösség-építésen belül a 3 év alatt 6-8 

óra terjedelmű – pályaorientációs időkeret található. A szakképzést folytató 

intézmények számára a szakképzési kerettantervek teremtik meg a pályaori-
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entáció és életpálya-építés tartalmi és időkereteit azzal, hogy a Foglalkozta-

tás című követelménymodul Foglalkoztatás II tantárgyában kifejezetten a 

munkaerőpiaccal kapcsolatos ismereteket dolgoznak fel. 

 Ugyanakkor a közoktatás egyes speciális célokkal működő intézményei szá-

mára készültek pályaorientációs és életpálya-építési tartalmakat nagyobb 

időkeretben feldolgozó kerettantervek: ilyen a Híd I–II. program, illetve az 

Arany János programok. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 A gazdasági és pénzügyi nevelés fejlesztési feladatként megjelenik a NAT-

ban, és az Ember és társadalom, a Földünk és környezetünk, valamint az 

Életvitel és gyakorlat műveltségi területeken jelentős hangsúlyt kap. A keret-

tantervek sorában megjelenő „Gazdasági és pénzügyi kultúra I–II.” című ke-

rettanterv választható, és heti ½ tanóra terjedelmű tananyagra tesz javasla-

tot a 7–8., illetve heti 1 órára a 9–10. évfolyamon. 

Javaslatok 

Pályaorientáció 

 Szükséges az életpálya-építés támogatására vonatkozó jogszabályoknak a 

lehető legszélesebb körű harmonizációja, áttekintve a közoktatásra és szak-

képzésre vonatkozó jogszabályok mellett a foglalkoztatásra, munkaügyi ellá-

tásra és felnőttképzésre vonatkozó szabályozást is. 

 A pályaorientációhoz és az életpálya-tanácsadáshoz kötődő feladatokkal kap-

csolatban szükséges az általánosan képző intézmények – általános iskolák, 

gimnáziumok – tevékenységének a jogszabályok szintjén is megjelenő meg-

erősítése. Célszerű a pályaorientációval kapcsolatos feladatokat a köznevelési 

törvény végrehajtásáról szóló rendeletben rögzíteni, egyúttal a feladathoz 

egyértelmű humánerőforrásokat rendelni (szakemberstátusz vagy a tevé-

kenységhez tartozó feladatokhoz rendelt órakedvezmény formájában). 

 Felül kell vizsgálni a pályaorientációs tartalmakhoz az általánosan képző in-

tézmények esetében a tantervi szabályozásban rendelt rendkívül szűk időke-

retet (szem előtt tartva eközben a diákok általános túlterheltségét); ezért 
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lehetséges, hogy nem az időkeret jogszabályban is megjelenő növelése a 

megoldás, hanem a nem formális pedagógia eszközeinek a tevékenységekbe 

történő bevonása és ennek jogszabályi garanciáinak megalkotása (szakem-

ber, időkeretek, finanszírozás) – így ezen a ponton a jogszabályi szintű és a 

módszertani beavatkozások tervezése összeér. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Ugyanígy szükséges annak megvizsgálása, hogy lehetséges-e jogszabályi 

eszközökkel garantálni a gazdasági és pénzügyi neveléssel kapcsolatos tar-

talmaknak az intézmények oktatási-nevelési tevékenységében történő meg-

jelenését. (Jelenleg, kérdőíves kutatásunk szerint, miközben látjuk a NAT-

ban megfogalmazott, a témával kapcsolatos fejlesztési célt, az intézmények 

több mint felében egyáltalán nem folyik gazdasági és pénzügyi neveléssel 

kapcsolatos tevékenység.) Természetesen a jogszabályi garanciák mellett itt 

is szükséges a módszertani támogatás. (Erre később még kitérünk.) 

Irányítási szint 

A pályaorientációhoz, illetve gazdasági és pénzügyi neveléshez kapcsolódó 

intézmények 

Az intézményrendszer működésének tárgyalásánál megkülönböztetjük a közneve-

léshez tartozó intézmények körét, illetve a támogató szolgáltatásokon keresztül – 

jogszabályi előírás szerint vagy anélkül – hozzájuk kapcsolódó szervezeteket (ka-

marák, munkaügyi központok, civilszervezetek stb.). A pedagógiai szakszolgála-

tokat tartalmi megfontolásból a támogató szolgáltatások körében tárgyaljuk. Eb-

ben a fejezetben foglalkozunk a szakember-ellátottságnak a rendszer egészét 

érintő kérdéseivel is. 

Az intézményrendszer témánk szempontjából releváns jellemzői 

Pályaorientáció 

Témáink – azon belül is elsősorban a pályaorientáció és életpálya-támogatás –

szempontjából kiemelt jelentőségű az intézményrendszer átláthatósága, az isko-
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lafokok egymásra következésének világos áttekinthetősége és az ezzel kapcsola-

tos információk megfelelő elérhetősége. Ezzel kapcsolatosan kutatásunkban az 

alábbi problémafókuszokat találtuk: 

 A szakképzési rendszer folyamatos, az intézményrendszert és a tartalmi sza-

bályozást egyaránt érintő átalakítása komoly energiákat von el az érintettek-

től. Az intézmények jelenleg zajló, területi szakképzési centrumokba szerve-

zése szakértők szerint a gyakorlati foglalkozások megszervezése szempont-

jából jó irány lehet, azonban aktuálisan az egyes intézmények és pedagógu-

sok szintjén a fenntartóváltásból származó bizonytalanság nehezíti a terve-

zési folyamatokat. 

 Pályaorientációs szempontból az új szakképzési rendszer súlyos aggályokat 

vet fel: a 3 éves szakképzési rendszer megszünteti azt a korábbi 2+2-es 

szerkezetben működő lehetőséget, hogy a fiatal egy esetleges nem megfelelő 

szakmaválasztást követően évvesztés nélkül át tudjon menni egy másik szak-

materületre. Az átjárhatóság a hároméves szakképzésben szinte teljes egé-

szében megszűnik, ezzel lényegesen nagyobb súlyt adva az általános iskola 

utáni döntésnek, ami ráirányítja a figyelmet az általános iskolai továbbtanu-

láshoz köthető életpálya-tanácsadás jelentőségére. 

 A KLIK által fenntartott intézményekben a központosított irányítás nem tá-

mogatja a nem formális módszerek alkalmazásához szükséges rugalmasabb 

döntéseket és finanszírozási feladatokat (pl. külső szervezetek meghívása, 

beengedése az intézménybe, külső programok finanszírozása), és ezzel elle-

hetetleníti az iskolai életpálya-építés támogatásának az ELGPN ajánlásai sze-

rinti megvalósítását. 

Pályaorientáció és gazdasági és pénzügyi nevelés 

 A pályaorientáció és a gazdasági-pénzügyi nevelés területéhez tartozó átfogó 

fejlesztési programok jellemzően projektkeretben valósultak és valósulnak 

meg, amelyek kérdőíves kutatásunk tanúsága szerint rövid távon hatékonyak 

és eredményesek, ám fenntarthatóságuk és az eredmények disszeminációja 

(és így szélesebb körben történő hasznosulásuk) kérdéses. 
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Javaslatok 

Pályaorientáció 

 Szükséges az általános iskolai pályaorientációs tevékenység fejlesztése. Ja-

vasoljuk a hazai fejlesztésű programok mellett a Common Goals, Common 

Ways Leonardo projekt keretében hazai viszonyokra adaptált és kipróbált, 

kutatásunkban feldolgozott Tájoló rendszer alkalmazásának elősegítését. Az 

általános iskolások megfelelő pályaorientációs támogatásának elengedhetet-

len feltétele a koordinációhoz és a lebonyolításhoz elengedhetetlen humán-

erőforrás biztosításához szükséges jogszabályi garanciáik megteremtése. Ja-

vasoljuk egyúttal a nemzetközi gyakorlatban megtalálható pályaválasztási 

útlevél, portfólió hazai megfelelőjének kidolgozását, amelynek adott tanuló 

esetében az általános iskolás korában végzett pályaorientációs tevékenysé-

gek eredménye az első tartalmi eleme lehet. 

Pályaorientáció és gazdasági és pénzügyi nevelés 

 A tankerületi irányítási szint megerősítése, illetve az intézményvezetők moz-

gásterének növelése szükséges a KLIK által fenntartott intézmények eseté-

ben. Ez jelentős serkentő erővel hathat nemcsak a pályaorientáció, illetve a 

gazdasági és pénzügyi nevelés területére, de valamennyi, a helyi szükségle-

tekre történő reflektálást igénylő, illetve nem formális pedagógiai eszközöket 

alkalmazó iskolai tevékenységre. 

 Szükséges az intézményvezetők, illetve a pedagógusok téma iránti érzéke-

nyítése, reflektálva arra, hogy a pályaorientáció az intézmények mintegy 

50%-ának, a gazdasági és pénzügyi nevelés pedig 80%-nak – a válaszadók 

tudomása szerint – nem szerepel a Pedagógiai Programjában. 

 A két vizsgált területet érintő fejlesztésekhez a rövid futamidejű projektek 

helyett folyamatos költségvetési forrást szükséges rendelni. Pályázat esetén 

a pályázati kiírásban a támogatási összeget és a futamidőt úgy szükséges 

meghatározni, hogy a fenntarthatóságot garantáló intézményi implementá-

ciós időszak, illetve az implementációhoz szükséges módszertani és szerve-

zeti támogatás is megvalósuljon a pályázat keretében. Szükséges továbbá a 
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megfelelő disszeminációhoz is erőforrásokat rendelni. (A disszemináció fogal-

mán a kifejlesztett, kipróbált tartalmak széles körű szakmai terjesztését ért-

jük, túlmutatva a projekt eredményességének, eredményeinek – mennyiségi 

mutatóinak – megismertetésén.) 

 Ennek megfelelően a frissen lezajlott és az egész rendszer számára haszno-

sítható erőforrásokat jelentő fejlesztések eredményeit disszeminálni kell. Biz-

tosítani kell a részt vevő intézmények számára az eredmények fenntartható-

ságát (mentorálás), és elő kell segíteni a tapasztalataik terjesztését. Ösztö-

nözni kell a különböző programokban részt vett és a fejlesztésekben élen járó 

intézmények tapasztalatmegosztását, helyi hálózati szerepének erősödését. 

Ezért célszerűnek látszik a pályaorientáció és életpálya-építés, illetve a gaz-

dasági és pénzügyi nevelés terén a korábbi fejlesztésekben részt vett és jó 

gyakorlatot folytató intézmények számára egy intézményhálózat, műhelyhá-

lózat kialakítása. A műhely tagjai számára a saját jó gyakorlataik külső intéz-

mények számára történő terjesztését támogató pályázatok kiírásával, prog-

rambemutatóikhoz erőforrások biztosításával (anyagköltség, catering, a 

program látogatóinak útiköltség-térítése) ösztönözhető a disszeminációs te-

vékenység. A műhely egyúttal – szakmai programok, workshopok szervezé-

sével – a tapasztalatmegosztás terepe lehet az élen járó intézmények szá-

mára, és a két tématerület (pályaorientáció, illetve gazdasági és pénzügyi 

nevelés) összekapcsolásával történő fejlesztésnek egyfajta laboratóriuma. 

Támogató szolgáltatások 

A támogató szolgáltatásokat nyújtó külső szervezetek, kapcsolódásuk a közokta-

tási intézményekben zajló pályaorientációs, illetve gazdasági és pénzügyi neve-

léshez kapcsolódó tevékenységekhez 

 A kutatásunkban felvett interjúk alapján állíthatjuk, hogy a 2013-as átalaku-

lás nyomán felállt Pedagógiai Szakszolgálatok még nem készültek fel a frissen 

kötelezővé vált, pályaorientációhoz kapcsolódó tanácsadó tevékenység ellá-

tására, azzal együtt sem, hogy elkészült a tevékenységüket meghatározó 

szakmai protokoll. A protokollban ugyanakkor a gazdasági és pénzügyi neve-

lés támogatásával kapcsolatos kötelezettség egyáltalán nem szerepel, mint-

hogy ez a tevékenység a szakszolgálatoknak nem feladata. Ugyanakkor az 
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Európai Unió által meghatározott kulcskompetenciák – így a kezdeményező-

készség és vállalkozói kompetencia fejlesztése – megjelenik a protokoll szö-

vegében. Kérdés, hogy ehhez a célkitűzéshez milyen gyakorlati tevékenysé-

gek kapcsolódnak majd, miután a megyénként 3–8 fős létszám a szakértők 

szerint nem elegendő a szakszolgálatok kiterjedt feladatrendszerének teljes 

körű ellátásához. A szakszolgálatokkal – kérdőíves felmérésünk eredményei 

alapján – jelenleg a közoktatási intézmények nagy része ápol kapcsolatot, de 

az együttműködéssel sem a pályaorientáció, sem a gazdasági és pénzügyi 

nevelés terén nem elégedettek.  

 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kereskedelmi és iparkama-

rákkal közösen, a szakképzési törvény felhatalmazása alapján 2013-ban or-

szágos lefedettségű pályaorientációs tanácsadói hálózatot állított fel, amely 

megyei szintű koordináció mellett valamennyi általános iskola számára bizto-

sítja a szolgáltatást. Ugyanakkor kérdőíves kutatásunkban láttuk, hogy ezt a 

szolgáltatást az általános iskoláknak csak mintegy harmada veszi igénybe, és 

a kamarákkal ápolt kapcsolathoz fűződő elégedettség sem magas. Ez a szak-

értői álláspont szerint részben a kamarai pályaorientációs szakértői hálózat 

felkészültségbeli hiányaival, részben az iskolák motiválatlanságával (illetve a 

két tényező összefüggésével) indokolható. 

 A munkaügyi terület gondozásában működő Foglalkoztatási Információs Ta-

nácsadó (FIT) hálózat elsorvadt, a pályaorientációs funkciót átvevő munka-

ügyi kirendeltségeken a témánk szempontjából releváns feladatokat az isko-

lai kapcsolattartó látja el. Emellett a munkaügy pályaorientációs tevékeny-

sége a kiállítások szervezése, valamint az iskolák által is eredményesen hasz-

nált eletpalya.munka.hu fenntartása. A kérdőíves kutatás eredményei szerint 

az iskolák a munkaügyi szervezet által végzett tevékenységgel kicsit elége-

dettebbek, mint a kamarákéval, de ezt az együttműködést sem nevezhetjük 

– sem a kiterjedtség, sem az elégedettség szempontjából – kielégítőnek. 

 A jogharmonizáció hiányából fakadóan nincs összehangolva a kamarák, a 

munkaügy és a szakszolgálatok pályaorientációs tevékenysége. Az együtt-

működés tartalma és szervezettsége tekintetében hatalmas regionális kü-

lönbségeket látunk, megyei szintű jó gyakorlatoktól egészen az együttműkö-

dés teljes hiányáig. 
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 Az együttműködések iskolán kívüli formában megvalósuló programjain tör-

ténő részvételt a hátrányos helyzetű tanulók esetében az utazással járó költ-

ségek akadályozzák (ez az észrevétel hangsúlyosan jelent meg a kérdőíves 

kutatás nyitott válaszaiban). 

 Erőforrásként jelennek meg a rendszerben a gazdasági szereplők, akik szol-

gáltató intézmények, alapítványok létrehozásán keresztül érzékelhető szere-

pet töltenek be a területen tapasztalható hiányosságok pótlásában (pl. az 

esettanulmányaink során feldolgozott Mobilis és az MNB Pénziránytű Alapít-

vány). Az MNB céljai között például hangsúlyosan szerepel, hogy alapfelada-

tai ellátása mellett hozzájáruljon a lakosság, azon belül pedig kiemelten a 

fiatalok pénzügyi kultúrájának fejlesztéséhez. Ennek érdekében az ismeret-

terjesztő programok mellett egy tanártovábbképzéssel és online tananyagok-

kal rendelkező oktatási programot is létrehozott (Pénzügyi Oktatási Program, 

POP). A cégek, vállalatok részvételének megítélése az iskola pályaorientációs 

tevékenységében pozitívabb, mint a kamaráké vagy a munkaügyi központé. 

 A civil szervezetek jó gyakorlatai is erőforrást jelentenek a közoktatási intéz-

mények számára: a Junior Achievement Alapítvány komplex programkínála-

tában összekapcsolódnak a pályaorientációs és a gazdasági-pénzügyi neve-

léshez kapcsolódó tartalmak, az Edunet Tananyag-fejlesztési Alapítvány kül-

földi jó gyakorlatok adaptálásában kifejtett szerepe és helyi együttműködé-

seket generáló fellépése példaértékű, a Nők a Tudományban Egyesület pedig 

a gazdasági szereplőkkel ápolt széles körű kapcsolatrendszer kialakításában 

jelenthet mintát a civilszervezeteknek. 

Javaslatok 

 A pedagógiai szakszolgálatok kulcsfontosságú szereplői a tanulók pályaorien-

tációs támogatásának. Szükséges, hogy a szakszolgálatok a feladatuk ellátá-

sához szükséges humán- és anyagi erőforrásokkal rendelkezzenek. Ehhez fel 

kell mérni a szakmai protokollból következő tényleges feladatokat és azok 

munkaidő-szükségletét, valamint a megfelelő szolgáltatásnyújtáshoz szüksé-

ges anyagi feltételeket (pl. nyomtatás, fénymásolás, utazás költségei), és a 

szakszolgálatok számára biztosítani szükséges mindezeket. 
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 Fel kell térképezni és valamennyi szereplő számára elérhetővé kell tenni az 

intézmények közötti helyi (települési, térségi, megyei) szintű együttműködé-

sek jó gyakorlatait. 

 Létre kell hozni a helyben elérhető, a pályaorientációs tevékenységbe, illetve 

gazdasági és pénzügyi nevelésbe bevonható cégek, vállalkozások (vállalko-

zók) – lehetőleg dinamikus és interaktív – jegyzékeit (ez az igény markánsan 

megjelenik a kérdőíves kutatás nyitott válaszaiban). 

 Hasonló katasztert szükséges létrehozni a civilszervezetek pályaorientáció-

hoz, illetve gazdasági és pénzügyi neveléshez kapcsolódó szolgáltatásairól is. 

 Az előző pontban javasolt Tájoló nap, valamint a pályaválasztási útlevél be-

vezetéséhez szükséges a koordináló intézmény kijelölése és a koordináció 

erőforrásainak biztosítása. 

 Biztosítani kell a hátrányos helyzetű tanulók számára az intézményen kívüli 

programokon való részvétellel kapcsolatban felmerülő útiköltség finanszíro-

zását.  

Szakember-ellátottság, tanárképzés és - továbbképzés 

Az intézmények – kérdőíves kutatásunkban – egyértelmű szükségletüket fejezik ki 

arra, hogy intézményükben a pályaorientációs tevékenységekhez szükséges szak-

értelem (képzett belső kolléga vagy külső szakember) elérhető legyen. A pályaori-

entációval kapcsolatos tevékenységet túlnyomórészt az osztályfőnök végzi, a ta-

nárképzésben azonban ilyen irányú felkészítés egyáltalán nincs jelen. 

Pályaorientáció 

 Kutatásunk eredményei alapján az intézmények 10%-ában van képzett pá-

lyaorientációs szakember, azonban túlnyomó többségük (több mint 80%-uk) 

nem diplomás képzést (pályaorientációs tanár), hanem akkreditált tovább-

képzést végzett.  

 Pályaorientációs tanár szakos képzés jelenleg az országban egy helyen, a 

Szent István Egyetemen zajlik.  



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 
 
 

15 
 

 Az általános tanárképzésben nem szerepel a pályaorientációval kapcsolatos 

modul, és a tendenciák nem támogatják a témának a képzésbe történő be-

építését. A képzési és kimeneti követelmények összehasonlításával megálla-

píthatjuk, hogy a tanárképzés osztatlanná alakítása során a pedagógiai-pszi-

chológiai tanegységek kreditszáma radikálisan csökkent. 

 A pályaorientációs felkészültséggel kapcsolatban a szakértők számára nem 

egyértelmű a kormányzati stratégia: a pályaorientáció szempontjait holisz-

tikusan magáévá tevő oktatási rendszer is megfelelő megoldást jelentene – 

ebben az esetben a pályaorientációs tartalmak általános tanárképzésen be-

lüli megjelenésére volna szükség –, illetve a járási szinten integrált szak-

képzett pályatanácsadók hálózatát is üdvözölnék, ehhez azonban megfelelő 

számú diplomás pályaorientációs tanár, illetve pályatanácsadó szakember 

szükséges. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 A gazdasági és pénzügyi nevelés területén nagyobb a szakirányú diplomás 

pedagógusok aránya; az intézményekben a szakemberek aránya 9%, viszont 

több mint 60%-uk diplomás képzést végzett (közgazdaságtan-tanár). 

Pályaorientáció és gazdasági és pénzügyi nevelés 

 A kutatásunkban vizsgált programok akkreditált továbbképzés keretében 

készítették fel a pedagógusokat. A projektrendszerben zajló fejlesztések 

számára kidolgozott pedagógus-továbbképzések a projekten kívül nem 

hasznosulnak, annak ellenére sem, hogy sikerességüket a projekt eredmé-

nyessége igazolja. Ennek hátterében részben az áll, hogy a projektszervezet 

megszűnte után érdemben nincs gazdája a továbbképzési programnak, 

részben pedig az, hogy az EU-támogatással kifejlesztett program pénzért 

nem értékesíthető. Így a képzéseket csak néhány alkalommal tartják meg, 

a programok fejlesztésére fordított szellemi energia nagyon rossz hatásfok-

kal hasznosul. 
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Javaslatok 

 Meg kell vizsgálni, hogyan lehetséges az elmúlt években megvalósult, az EU 

által finanszírozott projektekben kidolgozott tanártovábbképzések életben 

tartása. 

 Szükséges a pedagógusok alapképzésébe ezeknek a nevelési feladatoknak a 

hangsúlyosabb beemelése. 

Intézményi szint 

Kérdőíves kutatásunknak köszönhetően egyes tényezők tekintetében nemcsak a 

rendszer egészére, hanem ezen belül az intézménytípusokra jellemző tendenciákat 

is sikerült megállapítanunk. A pályaorientáció és életpálya-tanácsadás vonatkozá-

sában az adatok alkalmasak voltak az intézményekre jellemző tendenciák elkülö-

nítésére. Mivel a gazdasági és pénzügyi nevelés vonatkozásában lényegesen ke-

vesebb tartalmi válasz született (láttuk korábban, hogy az intézmények felében 

egyáltalán nem végeznek ilyen tevékenységet), a válaszadási kedv kisebb volt, így 

csak a rendszer egészéről tehetünk érvényes megállapításokat.  

Az egyes intézménytípusok jellemzőinek bemutatásánál ugyanazokat a tényezőket 

vesszük sorra, és kérdőíves kutatásunk eredményeire építünk. Fontos látni ebben 

a bemutatásban a különböző intézmények közötti jelentős különbségeket, ami 

részben azt jelenti, hogy az elérő problémafókusszal működő intézmények szá-

mára értelemszerűen eltérő fejlesztési koncepció lesz megfelelő, de arra is felhívja 

a figyelmet, hogy valamennyi intézménytípusban hiányzik az életpálya-építés tá-

mogatására jellemző komplex szemlélet. 

A bemutatásban szereplő kategóriák a kérdőíves kutatásban talált alábbi faktoro-

kat jelentik: 

Az intézményben azonosított pályaválasztási motivációk: 

 pedagógiai: a tanuló személyes jellemzői, érdeklődése, képességprofilja 

 munkaerő-piaci: a szakma és a munkavégzés jellemzői 

 társadalmi-gazdasági: a szakma presztízse, a környezet elvárásai 

A pályaorientációs tevékenységben alkalmazott módszerek: 
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 hagyományos: a frontális szervezésen, bemutatáson alapuló módszerek: elő-

adások, találkozók, beszélgetések 

 tanulói aktivitásra építő: a diákok bevonásával zajló foglalkozások: pályavá-

lasztási kérdőívek, kompetenciafejlesztő foglalkozások stb. 

 vállalkozásorientált: találkozás vállalkozókkal, diákvállalkozás működtetése 

Az intézmények, gyakoriság szerint, a fent felsorolt sorrendben alkalmazzák a pe-

dagógiai módszereket, ám egyes intézménytípusokban egy-egy tevékenység súlya 

eltér a többieknél tapasztaltaktól; ezt a felsorolásban jelöltük. 

A külső kapcsolatok bemutatásánál azokat az intézményeket soroltuk fel legjel-

lemzőbb partnerekként, amelyekkel az adott típusba tartozó intézmények legalább 

¾ része ápol együttműködést. A kapcsolatot akkor soroltuk fel az elégedettséget 

okozó partnerségek között, ha az adott típusba tartozó intézmények legalább 

60%-a inkább elégedett a kapcsolattal (a szakközépiskolák és szakiskolák eseté-

ben egyik partner sem érte el az intézmények 70%-ának elégedettségét). 

Általános iskolák 

 A pályaválasztási motivációk körében a pedagógiai tényezőket érzékelik. 

 Pályaorientációs tevékenységükben erősen építenek a hagyományos eszköz-

rendszerre. 

 Viszonylag kevés (az intézmények átlagánál is kevesebb) pályaorientációs 

tanár végzettségű szakember dolgozik az általános iskolákban, és a szakem-

berek száma a továbbképzést végzett kollégákkal együtt is csak az intézmé-

nyekre jellemző átlagot éri el (miközben a korai szakmaválasztás következ-

tében a legexponáltabb helyzetben lévő intézményről van szó). 

 A külső partnerek közül az intézmény szülői szervezetével, a következő isko-

lafok intézményeivel és a pedagógiai szakszolgálattal ápolnak intenzív kap-

csolatot. 

 Az általános iskolák az ifjúsági intézmények kivételével minden felsorolt 

együttműködő partnerrel meglehetősen elégedettek (szülői szervezet, a kö-

vetkező iskolafok intézményei, kamarák, pedagógiai szakszolgálat, cégek, 

vállalatok, civilszervezetek, munkaügyi központ, szociális intézmények, egy-

házak, települési önkormányzat). 
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Gimnáziumok 

 A tanulók pályaválasztása szempontjából a gimnáziumok a pedagógiai, illetve 

a társadalmi-gazdasági hatásokat érzékelik.  

 Pályaorientációs tevékenységükben a hagyományos – frontális ismeretköz-

vetítésre építő – tevékenységeket a többi intézménynél szívesebben alkal-

mazzák. 

 A többi intézménynél viszonylag több diplomás pályaorientációs tanárral dol-

goznak, de összességében (az akkreditált képzést végzettekkel együtt) a 

szakemberek aránya megegyezik a többi intézményével. 

 Külső kapcsolataikban a preferenciáik megegyeznek az általános iskolákéval, 

vagyis a közoktatási intézményrendszeren belül maradva, a leggyakrabban 

az iskola szülői szervezetével, a következő iskolafok intézményeivel és a pe-

dagógiai szakszolgálattal működnek együtt, továbbá sokan jelölik meg a cé-

gekkel, vállalatokkal történő együttműködést is. 

 Az együttműködéssel való elégedettség jellemzi a négy preferált intézmény-

nyel folytatott kapcsolatot, emellett a gimnáziumok a szociális ellátórendszer 

intézményeivel és a helyi önkormányzattal ápolt kapcsolattal is elégedettek. 

Szakközépiskolák 

 A tanulók pályaválasztása szempontjából a szakközépiskolák kiemelten a tár-

sadalmi-gazdasági tényezők hatásait azonosítják. 

 A pályaorientációs módszerek tekintetében a többieknél gyakrabban alkal-

maznak tanulói aktivitásra építő módszereket, a többieknél kevésbé jellemző 

azonban vállalkozásorientált eszközök alkalmazása. 

 Szakember-ellátottságuk nem tér el az összes intézményre jellemző átlagtól. 

 Külső együttműködő partnereik csoportja jelentősen eltér az általánosan 

képző intézményekétől: a szülői szervezettel való együttműködés esetükben 

is kiemelt szerepet játszik, emellett azonban gazdasági szereplőket látunk 

fontos partnerekként: a kamarák és a cégek, vállalatok kerültek ebbe a 

körbe. 

 A partnerekkel való elégedettség ellentmondásosabb, mint az általánosan 

képző intézmények esetében: leginkább az iskolarendszerhez köthető kap-

csolatokkal – szülői szervezet, a következő iskolafok intézményei, pedagógiai 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 
 
 

19 
 

szakszolgálat –, valamint a szociális ellátórendszer intézményeivel és a cé-

gekkel, vállalatokkal elégedettek. Vagyis a kamarákkal történő együttműkö-

dés gyakori, de a szakközépiskolák megítélése szerint nem annyira eredmé-

nyes. 

Szakiskolák 

 A szakiskolák a tanulók pályaválasztását meghatározó szempontokként a 

munkaerő-piaci tényezőket azonosítják. 

 Pályaorientációs tevékenységük összetétele a módszerek tekintetében nem 

tér el az intézmények összességét jellemző átlagtól: . 

 Szakember-ellátottság tekintetében is a kérdőíves kutatásunk alapján az in-

tézményrendszer egészére jellemző képet mutatnak. 

 Leggyakoribb partnereik sorában a szülői szervezet mellett megjelennek a 

munkaerőpiachoz köthető szervezetek – kamarák, cégek, vállalatok, munka-

ügyi szervezet –, valamint a szociális ellátórendszer intézményei.  

 A felsoroltak szerepelnek a legeredményesebbnek tartott együttműködések 

között is: a munkaerőpiachoz köthető intézményekkel tartják a leghaszno-

sabbnak az együttműködést, vagyis preferenciáik sorában a kamarák, a cé-

gek, vállalatok és a munkaügyi szervezet szerepel. A többi intézménynél lé-

nyegesen elégedetlenebbek az ifjúsági intézményekhez fűződő kapcsolattal. 

Kollégiumok 

 A kollégiumokban a tanulók pályaválasztási motivációi közül kiemelten a pe-

dagógiai tényezőket azonosítják. 

 A többi intézménynél gyakrabban alkalmaznak a pályaorientációs tevékeny-

ségben vállalkozásorientált eszközöket. 

 Ennek az intézménytípusnak a többinél lényegesen jobb a szakember-ellá-

tottsága: a 14%-os átlaghoz képest a kollégiumok több mint 20%-ában van 

pályaorientációs szakember, és köztük a diplomás pályaorientációs tanárok 

aránya is magasabb, mint a többi intézményben (míg az összes intézmény 

9,9%-ában alkalmaznak pályaorientációs tanár végzettségű szakembert, 

ugyanez az arány a kollégiumok esetében 16,8%). 

 Az együttműködő partnerek sorában a szülői szervezet éppen kiesne a gya-

kori partnerek közül (az intézmények 74,6%-a működik együtt vele); ennél 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 
 
 

20 
 

gyakoribb az együttműködés a következő iskolafok intézményeivel, a cégek-

kel, vállalatokkal és a civilszervezetekkel. 

 Az együttműködéssel való elégedettség egészen másképp alakul: az oktatási 

rendszeren belül zajló együttműködések a magasabbra értékeltek sorába ke-

rültek (szülői szervezet, a következő iskolafok intézményei, pedagógiai szak-

szolgálat), emellett a munkaügyi szervezet és a települési önkormányzat szá-

mít jó partnernek a kollégiumok szerint. 

Az egyes intézménytípusokhoz tartozó javaslatok 

Pályaorientáció 

Az egyes intézménytípusokra vonatkozó javaslatokat az adott intézmény erőforrá-

saira alapozva, részben szükségleteik kielégítését, részben hiányosságaik pótlását 

megcélozva kell megtervezni. Miután az intézmények fenntartásában bekövetke-

zett változás nyomán az általánosan képző intézmények (általános iskolák, gim-

náziumok, kollégiumok és a szakmai képzést is folytató intézmények (szakközép-

iskolák, szakiskolák) csoportja élesebben elválik egymástól, indokolt, hogy javas-

latainkban is hangsúlyozzuk a két intézménytípus közötti különbségeket. 

 Az általános iskolák kiemelten pedagógia nézőpontból látják a pályaorientáció 

feladatait. Ezt a szemléletet – tekintettel a szakmaválasztás súlyának meg-

növekedésére – egy komplexebb életpálya-építési szemlélet irányába min-

denképpen tágítani kell. Ehhez szükséges a belső szakember-ellátottság nö-

velése és a szakmaválasztásban kulcsszerepet játszó kamarákkal és munka-

ügyi szervezettel való kapcsolat javításának támogatása. A pályaorientációs 

munka kulcsszereplői lehetnek az általános iskolák számára otthonos kapcso-

latot jelentő pedagógiai szakszolgálatok. Az ő koordinálásukkal lehetővé válik 

a komplex pályaorientációs szolgáltatás, amely kiterjed az általánosan képző 

intézmények felé orientálódó diákok támogatására is. Ehhez újra kell gon-

dolni az általános iskolai pályaorientációs tevékenység koordinálását és az 

ehhez szükséges – iskolán belüli és azon kívüli – humánerőforrások biztosí-

tását. 

 A gimnáziumok pályaorientációs tevékenységére is a pedagógiai fókuszú 

megközelítés jellemző, kiegészítve a társadalmi-gazdasági szempontok figye-
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lembevételével. A tanulók a cégekkel, vállalatokkal ápolt kapcsolat révén ta-

lálkoznak a munkaerőpiac szereplőivel. A szakképzési törvényben definiált 

pályaorientációs szolgáltatás a tanulókat nem éri el, a kamarákkal és a mun-

kaügyi központtal kevesen és alacsony elégedettséggel ápolnak kapcsolatot. 

Ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy a gimnáziumba járó tanulók ne férjenek 

hozzá a munkaerő-piaci fókusszal működő pályaorientációs programokhoz 

(az érettségi után elhelyezkedni, szakmát választani kívánó diákok érdeké-

ben). Éppen ezért szükséges a külső szervezetekkel való kapcsolat elmélyí-

tésének támogatása, aminek eszköze lehet a legotthonosabb partnerintéz-

ménynek tekinthető pedagógiai szakszolgálatok koordinációs szerepének 

erősítése (a megfelelő humánerőforrás biztosítása mellett). A cégekkel, vál-

lalatokkal való együttműködésben rejlő erőforrás kiaknázását információk és 

jó gyakorlatok közzétételével, a helyi együttműködéseket ösztönző pályáza-

tokkal és az iskolai koordináció humánerőforrásának biztosításával (státusz, 

órakedvezmény) szükséges támogatni. 

 A szakközépiskolák jelen szabályozási környezetben veszélyeztetettnek tűn-

nek a pályaorientációs tevékenységek szempontjából. Azt látjuk, hogy a fia-

talok pályaválasztási döntései hátterében inkább a társadalmi-gazdasági mo-

tivációkat és kevésbe a munkaerő-piaci szempontokat érzékelik, ami inkább 

a gimnáziumokhoz kapcsolja őket, és a külső kapcsolataikkal való elégedett-

ség is inkább a gimnáziumokéhoz hasonló. Ugyanakkor a szakképzési törvény 

pályaorientációval kapcsolatos előírásai inkább a szakiskolákhoz kapcsolják 

őket, és ebbe az irányba mutat a fenntartóváltás nyomán kialakuló helyzet 

is. Ezért a kamaráknak és a munkaügyi szervezetnek ki kell dolgozniuk a 

szakközépiskolai tanulók szakmaválasztási/továbbtanulási döntését támo-

gató szolgáltatásait. A kapcsolatok megítélése alapján megfontolandó lenne 

a tevékenység koordinációjának a szakközépiskolák esetében is a pedagógiai 

szakszolgálatokhoz történő hozzárendelése, ezt azonban kevéssé támogatja, 

hogy a szóban forgó intézmények jelenleg külön fenntartó alá tartoznak. 

 A szakiskolák esetében egy koherens, munkaerő-piaci orientációra építő 

szemléletet és magatartást látunk a pályaorientációs tevékenységekben. Ese-

tükben a kamarák és a munkaügyi szervezet tevékenységeire építő pályaori-

entációs szolgáltatás fejlesztése és megerősítése mellett a tanulói képesség-
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profil felmérésére alapozó szakmaváltoztatási, illetve továbbtanulási dönté-

seket támogató szolgáltatásokat – tehát a pedagógiai szakszolgálatokhoz 

köthető szolgáltatások jelenlétét – kell megerősíteni. 

 A kollégiumok rendelkeznek a legjelentősebb erőforrásokkal a pályaorientáció 

területén: itt találjuk a legtöbb szakembert, továbbá a munkaszervezés itt a 

leginkább alkalmas a nem formális módszerek megjelenéséhez. A jelentősebb 

együttműködő partnerek körében egyedül itt jelennek meg a civil szerveze-

tek, bár az együttműködéssel kapcsolatos elégedettség itt sem megfelelő. A 

fejlesztés során érdemes a meglévő erőforrásokra építve a nem formális pe-

dagógiai megoldásokat és a külső szervezetek bevonását ösztönző progra-

mokat támogatni. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Mivel a gazdasági és pénzügyi nevelés tekintetében kérdőíves kutatásban kelet-

kezett adatokat a kisebb értékelhető elemszám miatt módszertanilag nem indo-

kolt intézménytípusonként elemezni, az intézményrendszer egészére fogalmaz-

zuk meg javaslatainkat. 

 A gazdasági és pénzügyi nevelés terén komoly potenciál rejlik a munka-

erő-piaci szereplőkkel (kamarák, munkaügyi központok, valamint cégek és 

vállalatok) való kapcsolattartásban. Kutatásunkban azt az eredményt kap-

tuk, hogy az ezekkel a kapcsolatokkal élő intézmények is inkább a pálya-

orientáció vonatkozásában építenek a munkaerő-piaci szereplőkre. Ezért a 

jó kapcsolatokkal bíró intézményekben ösztönözni kell a munkaerő-piaci 

szereplőknek a gazdasági és pénzügyi nevelés feladataiba történő bevoná-

sát, míg az ilyen kapcsolatot nem ápoló intézményeknél a feladat a mun-

kaerő-piaci szereplőkkel való kapcsolatfelvétel ösztönzése és információk-

kal való elősegítése 

 Mivel kutatásunk tanúsága szerint az intézmények többsége kevéssé gya-

korlott a gazdasági és pénzügyi nevelés terén, szükséges a rendelkezésre 

álló támogató rendszerek megismerésének elősegítése; így a választható 

kerettantervek, a nyilvánosan hozzáférhető tananyagok, valamint a gazda-

sági és pénzügyi neveléshez kapcsolódó képzések és programok megfelelő 

disszeminációja, illetve az intézmények csatlakozásának támogatása. 
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 Miután erős kapcsolatot láttunk a gazdasági és pénzügyi nevelés témájá-

nak az intézményi pedagógiai programban történő megjelenése, és a tény-

legesen felsorolt tevékenységek száma között, javasoljuk az intézmények 

ösztönzését arra, hogy gazdasági és pénzügyi neveléshez kapcsolódó te-

vékenységeiket gondolják át, illetve tervezzék meg, és azokat a pedagó-

giai programjukban is rögzítsék. 

Tanári tevékenység – módszertani szint 

A módszertani szint tárgyalásánál megvizsgáljuk a lezajlott fejlesztések utóéle-

tét. Bár erre vonatkozó észrevételeket már tettünk az intézményrendszer szint-

jén is, itt a tanárok konkrét tevékenységének nézőpontjából újra feldolgozzuk az 

eredményeket. Kitérünk továbbá arra, hogy milyen sajátos, az életpálya-építés-

hez kapcsolódó tanári kompetenciákat sikerült a lezajlott fejlesztések eredmé-

nyeképpen azonosítani. Megállapításaink és következtetéseink a két területre vo-

natkozólag együtt kezelhetők. 

A lezajlott fejlesztések utóélete – Disszemináció, fenntarthatóság 

 Az elmúlt 15 évben jelentős fejlesztések zajlottak a közoktatásban, mind a 

pályaorientáció, mind a gazdasági és pénzügyi nevelés területén. A tanári 

munkára gyakorolt hatásukat tekintve, kérdőíves kutatásunk eredménye 

alapján, a célzott fejlesztéseket látjuk eredményesnek. Ezek, a válaszadók 

véleménye alapján, a részt vevő intézmények túlnyomó részében (80-100%-

ában) hatást gyakoroltak a pályaorientációval, illetve gazdasági és pénzügyi 

neveléssel kapcsolatos tevékenységre. A pályaorientáció területén az alábbi 

programokról van szó (az intézmények válaszai alapján nagy hatást gyakorló 

programok sorrendjében): Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program, Arany 

János Szakiskolai Program, Szakiskolai Fejlesztési Program, TÁMOP 2.2.2 A 

pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése, Dobbantó 

Program, Arany János Tehetséggondozó Program, HEFOP Kompetenciaalapú 

oktatási programok – életpálya-építési tananyag kipróbálása. A gazdasági-

pénzügyi nevelés területén hatékony fejlesztések: MNB Pénziránytű Program, 

MNB Pénzügyi Oktatási Program, az OTP Fáy András Alapítvány pénzügyi-

gazdasági oktatási programja. Az Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program 
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eredményesnek bizonyult a pályaorientáció mellett a gazdasági-pénzügyi ne-

velés terén is: bár a részt vevő intézmények kevesebb mint 80%-a (74%) 

számol be e téren érezhető hatásról, ott, ahol hatásos volt, gyakran volt nagy 

hatású a fejlesztés (ami e téren megelőzi az OTP Fáy András Alapítvány prog-

ramját). 

 A hatásosság megítélésében azt látjuk, hogy a fejlesztés megvalósulása és a 

lekérdezés közötti időbeli távolság és a program hatásosságáról alkotott kép 

összefüggést mutat. Abban, hogy a komoly szakmai elismertségnek örvendő 

és magas eredményességet mutató Szakiskolai Fejlesztési Program és a Dob-

bantó Program nem a legeredményesebb fejlesztések közé sorolódott, az 

eredmények fenntartásával kapcsolatos anomáliák tükröződnek. 

 A lezajlott fejlesztések során minden intézményi célcsoport számára, mindkét 

téma tekintetében taneszközök széles választéka készült el, amelyek nagy 

része a nagy nyilvánosság számára is hozzáférhető, azonban ezek a fejlesz-

tések a programokban részt vevő intézmények körén kívül ismeretlenek ma-

radtak (kutatásunkban az iskolák pályabemutató filmek és pályaválasztási 

kérdőívek elérhetővé tételét kérik, függetlenül a TÁMOP 2.2.2 vagy a Szakis-

kolai Fejlesztési Program eredményeitől). 

 A fejlesztések eredményei sorában ugyanakkor vannak egyáltalán nem, vagy 

nehezen hozzáférhető taneszközök; a HEFOP Kompetenciaalapú oktatási prog-

ramok elérhetősége például a projektfenntartási idő lejártával teljesen megszűnt. 

 A programokban részt vevő pedagógusok komoly erőforrást jelenthetnének 

az intézményen belüli disszemináció számára, azonban kutatási eredménye-

ink alapján valószínűsítjük, hogy a pedagógusok nem kapnak a továbbkép-

zésen szerzett ismeretekre épülő intézményi szintű feladatot, valamint a te-

vékenységükhöz szükséges pénz és időkeret is hiányzik. 

 A projektkeretben fejlesztett programok fenntarthatóságát veszélyezteti a 

programok túl rövid lefutása: a Bázisiskolai Program iskolai megvalósítása 

összesen egy, a Dobbantó Programé két tanévben zajlott. Ez az időtartam 

nem elégséges az intézményi implementációhoz, vagyis ahhoz, hogy az in-

tézmény saját humánerőforrással, segítség nélkül legyen képes egy új mód-

szert működtetni. A részt vevő tanárok a fejlesztési időszakban motiválttá 

válnak, azonban a támogató szolgáltatások megszűnte után a – kutatásunk 
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tanulsága szerint is – túlterhelt pedagógusok nehezen tudják ezt az energia-

szintet fenntartani. Az anyagi erőforrások projektidőtartamhoz kötött elérhe-

tősége – vagyis a projekt végeztével történő megszűnése – tovább nehezíti 

a nem formális eszközök alkalmazására és a külső kapcsolatokra építő prog-

ramok fenntartását.  

 A rövid lefutású projektek keretében fejlesztett programok disszeminációjára is 

csak a projekt megvalósítására szolgáló időtartam áll rendelkezésre. Ilyen kö-

rülmények között a disszemináció értelemszerűen elsikkad, és csak az indikáto-

rokat igazoló jelentésekre, bemutatókra korlátozódik, ám a fejlesztés eredmé-

nyeinek a szélesebb szakmai nyilvánossággal történő megismertetése elmarad. 

Ilyen formában sajnos maguk a szakmai fejlesztő műhelyek sem mindig meg-

felelően tájékozottak a korábban létrejött eredményekről, így ezek az újabb fej-

lesztésekben nem megfelelőképpen hasznosulnak. 

Javaslatok 

 Szükséges megtalálni annak lehetőségét, hogy az elmúlt 10-15 évben lezaj-

lott, fent megnevezett fejlesztések eredményei fennmaradjanak, és a széle-

sebb szakmai nyilvánosság számára ismertté váljanak. Meg kell oldani a pro-

jektkeretben fejlesztett eszközök hozzáférhetőségének garantálását a fenn-

tartási kötelezettségen túl, hiszen a pedagógusok folyamatosan kívánják 

használni ezeket az eszközöket. 

 Ösztönözni kell a fejlesztésekben részt vett – és így a pályaorientáció, illetve 

a gazdasági-pénzügyi nevelés módszertana iránt nyitott – pedagógusok mű-

helymunkáját, formális és/vagy informális disszeminációs tevékenységét, jó 

gyakorlataik megosztását. 

Az életpálya-építéshez, illetve a pénzügyi és gazdasági neveléshez kap-

csolódó tanári kompetenciák 

Pályaorientáció 

 A pályaorientációs tevékenységekhez kapcsolódó módszerek körében kutatá-

sunkban hagyományos, tanulói aktivitásra építő és vállalkozásorientált esz-

közöket azonosítottunk. Megállapítottuk, hogy a tanárok a leggyakrabban az 

első, majd a második és harmadik csoportba tartozó módszereket alkalmaz-
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nak, ugyanakkor éppen fordított sorrendben nyitottak új módszerek alkalma-

zására. Vagyis a kutatásunkban vállalkozásorientált eszközöknek nevezett 

módszerek – találkozás vállalkozókkal, diákvállalkozás működtetése – a leg-

inkább vágyott és a legkevésbé alkalmazott fejlesztésként jelenik meg. 

Pályaorientáció és gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Szakértői vélemények – a tartalmi szabályozásban látható anomáliákra adott 

válaszok – szerint a két szóban forgó területhez tartozó tevékenységek meg-

valósításába lényegesen jobban be kellene vonni a nem formális pedagógia 

eszközeit. 

 A tanulói aktivitásra építő, illetve vállalkozásorientált eszközök alkalmazása, 

a nem formális pedagógiai megközelítés felveti az iskolai tér- és időkeretek 

újragondolásának kérdéseit. E tekintetben a nyitott kérdésekre adott vála-

szok nem túl biztatók: a tanárok és a diákok túlterheltségére hivatkozva a 

megkérdezettek nem látnak megoldást a megfelelő keretek kialakítására. 

 Ugyanakkor a fejlesztési programok jelentős hatása, valamint a pedagógusok 

részéről a tanulói aktivitásra építő és vállalkozásorientált módszerek igény-

lése a pedagógusok nyitottságát jelzi.  

Javaslatok 

Pályaorientáció és gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Az életpálya-építés területén tevékenykedő pedagógus kompetenciáit a nem 

formális nevelés eszközeinek irányából megközelítve érdemes meghatározni. 

A kompetenciák körében a csoportvezetői készségeken túl mind a pályaori-

entációhoz, mind a gazdasági és pénzügyi neveléshez kapcsolódó alapvető 

ismeretek megjelenhetnek (miután a munkavállalói, illetve vállalkozói isme-

retek körében jelentős a két terület közötti átfedés). 

 A területre vonatkozó fejlesztések tervezése és a tanárok felkészítése során 

érdemes szem előtt tartani, hogy az ún. vállalkozásorientált eszközök alkal-

mazására nagy az intézményekben a nyitottság. Mivel a vállalkozásorientált 

eszközök éppen a pályaorientáció és a gazdasági-pénzügyi nevelés határte-

rületét célozzák meg, kiváló kiindulást jelenthetnek egy komplex, életpálya-

építést támogató tananyag- és taneszközrendszer kidolgozásához. (A Bázis-

iskolai Programnak a kutatásunkban is látható, mindkét területre vonatkozó 
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eredményességét vélhetőleg a programban önálló tartalmi egységként meg-

jelenő Vállalkozói Programelem alapozta meg.) 

 Szükséges a nem formális megoldásokat támogató pedagógiai módszerek al-

kalmazásának (projektmódszer, élménypedagógia, tevékenységközpontú 

módszerek) ösztönzése, illetve a pedagógusok e téren történő fejlesztése, 

hiszen ezek a módszerek, témáinkon túlmenően, minden kereszttantervi és 

extra-curriculáris tartalom esetén segítséget jelentenek a megfelelő tevé-

kenység kialakításához. 

ÖSSZEGZÉS 

Szakpolitikai javaslatainkat „A pályaorientáció, illetve a gazdasági és pénzügyi ne-

velés területén az eddigi fejlesztések eredményességének vizsgálata, rendszere-

zése és közzététele, valamint jó gyakorlatok adaptálási lehetőségeinek kidolgo-

zása” tárgyában készült kutatás során létrejött tanulmányok megállapításai alap-

ján fogalmaztuk meg. 

A vizsgálat fókuszait – a pályaorientáció, illetve a gazdasági és pénzügyi nevelés 

témáját – külön-külön, egymással párhuzamosan kezeltük, ugyanakkor igyekez-

tünk felmutatni a két téma közötti szinergiákat. Látható, hogy kutatásunk, össz-

hangban a területek történeti múltja, beágyazottsága és külső kapcsolatrendszere 

közötti különbséggel, differenciáltabb eredményeket hozott a pályaorientáció, mint 

a gazdasági és pénzügyi nevelés vonatkozásában. Így a fejlesztéspolitikai javas-

latok tartalmukban és mélységükben is eltérőek. A nagyobb múltra visszatekintő, 

jobban beágyazott és szélesebb kapcsolatrendszerrel rendelkező pályaorientáció 

tekintetében differenciáltabb javaslatokat sikerült megfogalmazni. A gazdasági és 

pénzügyi nevelés tekintetében kutatásunk eredményei egy induló fejlesztési folya-

matról tudósítanak; javaslataink az első lépések támogatását, illetve a területen 

jelen lévő jó gyakorlatok megerősítését hivatottak szolgálni. 


