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Továbbtanulási és pályaválasztási nehézségek esetén 

Segítség kérhető:

• Minden megyében a Pedagógiai Szakszolgálattól 

• Vas megyében: Telefon:+36 (30) 304-7438

• E-mail: szakszolgalat.vas.palyavalasztas@gmail.com

• http://palyavalasztas.vas-szakszolgalat.hu/

• Cím: 9700 Szombathely, Sugár út 9. II. em.
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A pályaválasztási tanácsadás feladata

• A tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának 
szakszerű vizsgálata és ennek eredményeképpen iskolaválasztás 
ajánlása.

• A tanuló személyes adottságait és érdeklődését is figyelembe veszik.



Pályaválasztást befolyásoló tényezők

• Külső (szociális)

• Belső (egyéni)
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Belső/egyéni tényezők 
• fogyatékosságok, 

• az értelmi, illetve érzelmi intelligencia, 

• különféle készségek és képességek alacsony szintje (SNI, BTM)

• krónikus, vagy súlyos betegség, 

• a leggyakrabban előforduló egészségi problémák: színtévesztés, 
cukorbetegség, asztma, allergia, idegrendszeri betegség (epilepszia) 
átlagtól eltérő testi fejlettség (elhízás), mozgásszervi, érzékszervi 
problémák, stb. 

• életkori sajátosságok

• különféle életesemény, trauma, 

• önismeret és önértékelés,

• motiváció
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Külső korlátok
• képzési kapacitás, 

• az adott iskolatípusok befogadóképessége, 

• választott intézménybe való bejutás feltétele, 

a választások lehetősége. 

• az oktatási intézmény hírneve, az oktatás színvonala. 

• gyakori tapasztalat az is, hogy a fiatalok döntése a pályaválasztás 
során nem az érdeklődés és képességek mentén történik, hanem az 
anyagi megfontolások a meghatározók

• a foglalkozások társadalmi megítélése, 

• szülői befolyás, kortársak hatása, illetve a média által közvetített 
információk 
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Család szerepe a pályaválasztásban

A pályaválasztással kapcsolatos vizsgálatok is azt bizonyítják, hogy a 
fiatalok pályaválasztásával kapcsolatos döntésében a szülői hatás 
kiemelkedő fontosságú. A barátoknak nagy hatása van a viselkedési 
formák alakításában, amelyek meghatározzák az életstílust, de a 
jövőbeli életcéloknál a szülők hatása erőteljesebb, mint a barátoké. A 
szülői háttér és a szülők igyekezete a gyermek fejlesztésére jelentősen 
hatnak a kamasz karriervágyaira, továbbtanulási tervére. 
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Család szerepe a pályaválasztásban

• Meghatározza:

- a család anyagi teherbíró képessége, 

- a család kulturális szintje, illetve a családi tradíciók továbbvitele pl.
orvosgeneráció. 

A család szerepe nem csupán a pályaválasztásban, hanem 
későbbiekben a munkavállalásban is jelentős. Összességében 
elmondható, hogy a család hatása meghatározó és nem csupán a 
családdal való interakciók mentén, hanem mint értéket, normát, 
szerepeket közvetítő közeg is jelentős. 
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Család szerepe a pályaválasztásban

A pályaválasztásban a legfontosabb szülői feladat a gyermek segítése, 
meghallgatása, önrendelkezésének és énhatékonyságának támogatása. 
Mivel a pályaválasztás egy fontos döntés a fiatal életében, a szülőnek 
törekedni kell a támogató légkör és a közös gondolkodás 
lehetőségeinek megteremtésére, továbbá segítséget kell nyújtani a 
választani kívánt szakmáról való ismereteinek bővítésében, illetve a 
munkaerőpiaci környezet feltérképezésében. 
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Felhasznált irodalom: 
• Kollár Katalin-Szabó Éva szerk.: Pszichológiai Pedagógusoknak Osiris (2004) 

Korlátok a pályaválasztási folyamatokban. 

• Borbély-Percze Tibor Bors (2007) Az életpálya –építési tanácsadásról. 
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fiatalok számára a hazai képzési gyakorlatban. Iskola kultúra. 26. évfolyam, 
2016/5. szám. 

• Bogátné Lakatos Edit Sajátos helyzetben „Különleges bánásmód” a 
pályaválasztásban Életpálya tanácsadás folyóirat 2013. II. szám. 

• Kissné Dr. Viszket Mónika A pályaválasztási döntés családi háttere Életpálya 
tanácsadás folyóirat 2015. V. szám

• Burányné Rákóczi Emese- Kun Richárdné (2015) A továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati protokollja


