
A pályaválasztási:tawícs~~s';iIlt,ézt1té~yi;fe}tételeiIlel<nie~a1aBöiás~t"~~.'lQ()'l·~be~ 
kiadottl 027 ~<XIL30~) S~. :}(?nn~n)'f~n~el~Vt~tt~l~hetővé:.A.i 1.~6q-as;évektő~'folya~· 
matos~~;szervez{)d;tek,a;. Il1~~~k~~n,;~~ •. '.a·f?y~o~b~ .. a·.~á1yayálasztási,;i~t~ze~ek.,;/(: 
szervezetiformáhozf?}«)~tB~atIter:lIÍt~~te~.~eg;~:s~emél~Pt~~~ét~I~~.·.A;t,erületre 
került i s~emberekps~c~QIÓgusolq:pedagÓgusok;orvoso~/s,~ociOIÓ~s?~,~és.köz-
gazdásT?~"oltak.;.Öss7~~~ng~ltmu~áj~r~,~é~ ,is. !s~ség .·~?~t;'lllert;at~sa~a
lomban;.e~e,h~~s~lr,os~~páyált~p~ly~~;:v~l~i~l?fészí,tés jelent?sége: ·Pfi..';1970: 
es évekr~kihlaklllt;~,páIY~fá}~~~ási'ipté:etek; .. gyá~;üze~,'~ötlii~atali'ka~~s()l~t .. 
rendszere.';A· taJ1~7~a~;~k~~re~~~~es~.illf0l"11l~9~~tf~apt~a,;n1~;?lt~!ó.i;sZf"éf~'~zak
ember-~~sépletér,~lfy~.~r~;~#!s~élki;~Q~é~91.;~c~agyobb .. "·gyá~~pan':,.üzem~k~ 
ben .pál~~választási'.llle&bíz?~at;je~()lt~~iki,'al(i'~Bré~~·apá1Y~~á1~sztá.si·inté~et~~;l 
kel,. m~s~é~~az .. iskol~~I;m~()~~~/e~tt.j~~el;.p(Ú:~u~?s~)kiéPiilt •• ~; pálya
választas·iskolai .• h~!ó~t~;;~s,.,·~~isk?laif~t~~ős~~,kapcsplat~~ll·.áll~ák·;~~e&rei(é~ 
fővárosi) •. pályav*la~~ást,i~!~retel<k~lj':IJ~~H~~~lIidős~barr;létr~j?tt.:~;~é~e~ •.•. és 
fővárosi;jntézete~et·Össz~fogó,ir@.yítÓC)rSZágosF~YaYálasztásiT~Ijácsadé>Jntézet; 
az OPTI) A 3/1982:(IIjl0 .• )'iM;Nf;;reIideletapalyaválasttas iraÍlyífflsabail.'ai()rszagos 
Pedagógiai Intézetnek adott kiemélt szerepet. Később mindkét intézmény;megszűnti 
A tevékenység.·.tetill~t~Ilké~t','Vált~z?aIl~;·~ész~~n··.a .•.. l11~gyei"pedagó~ai'; ii1téi~te~ez, 
részbena·;megyei m~aiigyi5öZP?ntol(hozke,Iftlt1A; 11le~ékb~~mindal11ainapig 
ebben a, intézményben'fal~o~nk~ál~ayál~s~ásite~éke~ységgeL 

A fő"árosban .. 1966~p~ll'al)~t;~eg; •...• ~. ".~ővárosiPál~aválasztásilllt~~~t'am~ly 
1988.;b~nFo"ár?si··~álrélyálf1~zt~siés.;I\t1~~Yállalói'Fanác~áqó,.tett. •. RÖyide~~n,be~ 
bizonyosodott,' . hogy>ebben' a formában, aIIitinkaügyi· szféráhozcsatölvacsaImeni 
teljesen háttérbe szorult az iskolai· tevékenység, így 199Lihájüs:elsejétŐFismét 
megalakulf~F~,\!árosi:pályaváfasztási;1'~ácsádó .• Ez.1995.végén.. azeg~sz,orsZágra 
kiterjedő felmérést yégze1í 'apálya,,~l~~zt~si tevékenység és illt~ZlU~nyhatóza~jelen
legi hely:zetérő1. . i\'kérdőíy~ketam.e9Y~kbenm~()d()p~dagÓgiai iIlté~etekJlllunka
ügyi központok""Ilevelési;tan~csadókés psaládse~tő •. · szervezet~kkapták;meg.,A be.; 
érkezett válaszoknem teljes k:örűek,mivel több . helyről·.nem:reagáltakamegkeresé~ 
sünkre. A beérkezett agatok szerint határozQtt leépülési tendencia érezhető: 1979-
ben 365'/19872bell'130'f?f íegisztrálhattunk,aTaPf~átusban;;r995-t~ a'létszám38 
főre ap~~t.(A'll1u~~~~szerve~általj~I~~ttszál11~da~~kitt~emszerep~lilek.)· A 
statisztjJ('ai"adatok:' ·ugyanakkor •.• ·l'lágyatányúlérdeklődéstjeleznek .·Atanábskérők 
nem felté~enül.,·.á'~~~iŐsö~ •.. köréből;kerü1~ek··ki.~·'.A:.·h~t~,·· .• i~etVe··nyolcosZtál!os,,"gim
náziumo~megjelenésév~I.Il1egnőtt ~~~~H~elÚ{étéveseK.és··ap~ly~orrekciÓs tanács~ 
adást igénylők sZáma is; Ennek el1enér~ a pályaválasztási tanácsadók száma a lehe-
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tő legminimálisabbra csökkent, . sőt van, ahol teljesen meg is szűnt ez a tevékenység. 
A pedagógiai intézeteken belül egy-két fő foglalkozik pályaválasztási munkával, né
hány helyen alkalma~aJsJé~.~I;:Ísp<tap~cs~pó~ i~fT~vék~n~sé~azonban nem fel
tétle~~ .. ~sak ~. pálya~~1a.s~~~r~~f9r1át~7??i}(,.~~~em·Il1~s·~~*9fi!~I.~dato~~t/~s 
elIátiiak. A murilültarsru{ hagy tapasztalatokkal reIidelki~zlleJ.(: 'föbb éve a' sZ:alallábah 
dolgoznak. Végzettségükettekintve pedagógiai diplomával rendelkeznek, de előfor
dul részfoglalkozású orvos,érettségivel rendelkező asszisztens is. A pszichológiai 
vizsgálatok elvégz~sében p~~c~~ló~s~k működnek közre. 

Az.elsődleges. és;talán legIlagy0l>b.pro1l1éll1á-JnindenütVaz, anyagi források hiánya, 
amelynek következtében a lllunkatársak egyre kevésbé képesek a szükséges infor
matí~1gyűjt9-Mjél<Q~tq:~!11utM<ájt1kateUátn.hA:s?,éÍmít6gépes:n~i~y~tart~s/'kia!wg
tás({,.;illewe.fejJeszté$eis:nagy.Q~~~eg~keÍ"emészt;feI3;s:.atanács~~ókezen'.iráI1yii.~~: 
kép?=ésc;,:ismegQlc:l.~t.l@f:BI"Qblé~4;'I<0rlátRz?tt1l1éttékben'Ya.~jce@'~t~á1I· .. nelll·~d)": 
ják{ejle_sztel1ka,pszi~491ógjah1::1bor,atóIiuJ)1o~ati;és;e~Zl<Öz;táJ:akat;:;f1Íl1csRfede~et.~;a 
pály~~á1::1sztási1<jáUítá~Q1(n~és r~Adezyél1ye~nek;·ikeyés fa~.pé.~'a,szaIri1"Qda1oID;ca 
szaJg'o,J~óiratokbes~er:z:é~é.I'e.<L)-'i' 'i. '. ". ....• •. uJ ';/ .....•.•..•.•..... ( i......;.;. 

KOW?lY. gon~o~·jt)le,!lt· ••. az.;~sk,()lai?p~lyayN~sf1ásil\hálózatJolrawat?slF:~pii1ései.s.' 
Sok~§e(benaz;ig~gatq~s.·ataJ)t~stp.let~l1ozzá.áU~séÍ!l.i,lTIú1ik;JWSy,lcij~IP1Aek"7e·.a.zjs~ 
kOhíp~.l1·ptílyayM?s?=t~sijl~lelős~;Nagy.selIl. •. ·F'olyaPJ~tosaIl.·J11,e~~.~ek· .. a'pá1yaY:4 .. 
laszt~~i.;mum<~9z()§s~g;~~?;!Il~l1ány~JheIYel1i~iosZ,tályf9Il~ki· .•• mll~~9~~s~égekr:tqg .. 
Ia1kQ~~ a JérnávaL A:'pe4a?9gi~ .jnt~zete}{\tan:áq~aqQi-~~rQ9ál}1@;~élŐ;kanQ~o .. 
latba,J;f1paradl1Íolya!1;pe.dflg9~S()~al,.;~~ feleI9ss~get;é~eZ11.~}(.agyerekekdö~ője 
iránt~7f!~taZ .Qktatási.·i:tll~mlé.nyek:t~QPsé~ébenihiáAYZika. Pf~Me.l1tíyelőkészjtőrnJJD" 
ka, '~9pben; :~.~fiaW19~>!l~m!,rYIlgel~ew~1f:pmYflf.~s:i~.~lJi:§.m:erie~~1, .. ~S,pé;lg)'pn 
bizQlJ~~al1okL:a~.::isl~glayá1a,sztáspal1·:··~~P'pe.l1tal~rr: .. seglWet·.a.dJf(!.wg~:ti;:.g!qptqntery. 
beye?;etése,ha~a:tanteryQeépített ,pá1yao1ientá,ciQs·.ó,t:ák(JJ;tt~l>ll)ell.etőség-.lesz ce 7té:: 
mávaJ;·:foglaUq:.-,wt. ;....::.y: ..... i'>: i' . ;'.A ..•...• i' .:' ...•.• l; •• ';;: 

A fővárosi; tapas~a1atqkamjs; ig~QHák:, hogy,nöyekszik;;a.p~lY~9rrekgi?ra.· szo
rulpk.·szá,wa, ;amihe~·.yaló~'liíp.ií1yg;a.p~JyayálasAás'itap.á~~adá~J1.Í.ányais,hQzzáj:inll. 
U gyanákkor örven4yt(;!s'J~ny,~o,gy;1!@l1ány,hely~p:(V;asm~gy~; ~~Wlape~O".al<öJcsÖ~ 
nösegyiittIniíkÖdésc.sírái,poJ:lt~Qzmll{,1}i:a.p@dagqgiaijnté~et~].()és!a'f9yáros,i~á

lyaválél~ztéÍsi.TéllléÍcsagó;.·illetye/a,m!lJ1J;c~ljgyi .sz~ry;e~~teJwkö.?=9.tt··}\<s'zlilŐkl<el •• Yf.lló 
kapc.§Ql,a1télrtás ... egyi:k.··fqpl()s •• ··eleme •. ··.a· .•• s?iilői :fÓ1JlJ,1).~*,.$zjilői;ér:te.k:~:z:l~te:k'~:z;erYezé§~, 
de ezek.'s.:z:ámaisvisszaesettJi' <....i,'. . ."'hi) •. ; ••• ?;;,,! 

Pály;aválasztási tanácsadéÍsimutWátdeleJ:lJeg;ai,p.~v~lési . .tanácsBdQJxbmt:·is·}'~g~z,-: 
nek .. ~.1~2.;nevelésit@ácsadó.·:kö,mI·.:~i5.;i1l,té4l1,1én.YNálas:z:QIlkérd,ései11lqe.··.{~e·tvá!~.~ 
SZo}(·.~zedl1t.anevelésii.tanác~adókb;:m.11l~gfordulók.kQmI:á§~pl,a,-:, .illetv~p:ílyayáif 
lasztási·:kérdésekberrmegfelelő~1l·1~jél<QzQtt .~~ 9.:%<1:tiéÍnyos~tájékQz()tt7p·%, ,·.tel,"} 
jesen.tájékozatlan2/2 %,; . nem·. yolt:megítélhető8~9;.o/c) és,llel11,vá1as:z:oltJ).égy.$~~ 
zalék.' , . 

Az .. es~tinegoldások··sQl"4n;;:1..ta#~~S(ldásQn.rés?1Yeyő~ .. p();g:o/~.áná1ifelJ,1).~fÜlnek.péÍ:
lYavá1aszt4ssa1összefiigg()·pl"9blém4k.js.~·4,!levelé~iJal1ác§(,I4Q.~intézetek,~.[,~s@te~ 
41 o/~ában más PartnetilltéZll1ényheZ'(pé~déÍW·mf91ka~gyiikö.~~)llt)!;irányítj~a,fi~k 
tal(jkat;)·29io/~baRPa.tWeF.t:nNwényisze1o/ezet.bev:OQásá.vW,>.;g~;b.~IY~e!l;Q~dj~·.ll1eg 
a probléwát;.·1·8.o/Q-qaD·;öll~r,őpől;,és;;h.~lybeJ:l;segítPn~~.~~;pc,ílyay@~~~~~j;l<~fp~s~!<Q~l1 
is, s .csupán tiz (száz.qlék. ,esetében;Jlárítjáj{ eltelj~s~n:~,;gQl1cJQl<~t;, 'A'? ~llerQljQI $~gír: 
tők 42 o/o-a eszközként iskolai cítnjegyz~ket, 35 o/o-a' pályaválasztási tanácsadó 
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könyy~]{~t, két,~zá?~1~katfe~~el,(ethaszn,á1,J5 ···r~aIlem;veszjg~nybe7 semmilyen 'se
géde~~qf! ,~eql~,f~~ .• ~·k~rd~sr~,h.9gy;relldelk~Zll~~7e ·sz~n.1élyi-,egkpz-,és mód
szer-l>~E·.{~H~!~!~~~l.:.(i!)~()!~él"e1:tségi,p~zjylJ:QlÓgi~.alkalmassági.;viz§ga),' igennel 
4 9 %,;.~,~J1)Il1~!JJ.'Yov~a~zQJt,.,s./tQ·.~·.1J.eIll,:adottyw,aszt .. kPá1yaválasztásra! irányu~ 
ló pszj~h()lógiai yizsgálatj.te~ztel(~t,24 %llasznáL.·'. f~... .. .é, ;", "';i'" . . . . . 

A neVelési tanácsadók pálYaorieIltációs jel1egűré~~eyé~etiysé~étJ~~t. százalék 
esetéQ~Il.~egí~ a.lll~ajigyi.kqZ,p()Iltok, •• 26. o/~b~peda~óWai>~ntézet~]{.és ·48 0/0-
baneg)'~~!llté,~ény~}(.;A~()nd()~()tWn:()l·y;llÓ yis.sr.aj~lzé~e1f;;§eF.ki~l~gítők. 22o/~ 
ról sell1wif~le,.:yiss?fljelzés·neIIr.~I"}(~.zil<,;(?po/()-*·esfetél>eIl·\P7<lig:nl(lgát()ha..szolgál~ 
tatásti!~épYlJe V~Y9.Jiata!tQltáj~~().;z9cft1.~.~ere~~ny~~sé~őLYagylqi~~c;ról.Fj~ 
gyele11,Jfe.méltó" h()gy .. ,agond()k.II}.~g()1~sáho~.ren4~lke:zégeJMló .. iIlf()rmációk,;,esz
közö~}p1jIlős~9~~ek~§.}.1l.ep,nyisé,géy~1 .. cspp(m.;az·m~é,~éIlye}(í:~le.Ilc§~zaléka •. elé
gede1:tjt~Jjesrn~Jj:~~pen,.:38%:réS2;b~n~ .• ·.3~.· .• %·.ewáltaláJJ."l1~JJ:l;(Il~.D1;Vá1a,szolt,.·.illetve 
nem~g~pety~s;,!$,fc>).,? .,' ..• ; •..• i ... x· .•.. • .•...•• ' ~i>'.·.t .' ...... ,·...c: .. <>1/.".i ·,,···;t'L~i:.. ••.. ... " .•.••. 

AI1~W~~~si.till1~~sa.gó~~pr~l>e~·~9ztugQmáslÍ,·.~c:>gy.·ön~ló.péÍ}yavála~ZtásitaQács" 
adó iIl~~~~IlYJ~Y~}(:óta.·~sak:;aifQyáJ:o~\)(l~V11liJkö<lik~ 'i~ :il1,t~ZIlJ~ny~k:6.6·o/o-a .Il~m 
tartj(l'~~~!~gí19JJ.~}(~~.Jl~;l:J,eIMt,~!et..~Q~éMJ. .. nyjla.tlcQ~Úgy,: 119gy{c~lszerű JeIllle is
mét 1~!~e1!omt):wl~])ályayálag1ási.~int~zeleJ(ett"" 

.; .. : ••• ;: ........ ,. ", .•..•..•...• ' ..•.. : •..•. ':;.;\ •••.• ' .•••. "~.r;.',·i .•..• ' ... ':'.'.~ .•••.• ; •. ·; .. \ ••. : •••.•....• ' ••. ~ ••.. :; ..• ~ .••. ! •• ,.';'.' .. : ••••. ~ ................. , •• , •.•.•• ' •• ; •. ' · .• ~\';i,:, •.••••..• ~.' 
A f~.!~R~kt~t~~::.i,.t(jm~~~s,~4~§~;: .• ÖSSt~tH~g~spiIl;,f\11;;(l~g~g~.~!m;,~~~!~g?~tyáltás.,fo~ 

lyamatával. . A szerkézetvá1tás újfajta élvárá~2}{a~~.~~i~n:m~(l~~§pia.9()Il J)}egje-
lenő JJ:l~(lyálléllól%~ •• ,.s'1:~fI1ge,IE·.!l\. ~~~1<e~ty~~i~~L .• e~~~1~9~f1i,)~FffitolÓgiiri 
innoy~€i8t"i.~jel~lltY#:~~JM1yi .. §t~]{tPr,!?(l1l~···.s·~.t~j.;s~f~, ••.. ~~~t~~,.··.W~~~~ 
lyek.-úJ~aj~~\1:tIgás,.t..i~~p.re~~~~·i~,p!\t,~ms,.j~l~~~; .. Wl~gt'()b~}Y~Nq!p~1~~~e •.. az~*j·.·tíBu-
sú, sP~9.ia.li.?-áltt~~~t~~~.1J.y:!Q,.wmJka~r~~!~P!~· . ...... ..,:/; 'i;'; .• ' . 

Ebb~~ .. ~~óly;~matlJ~;af~l~()R~t~s;fQIl~p~(s:fet;eI>~t~~1>h~t;(~Ni'!~9:ppRlpgiák~l1" 
tallll~~g;Vy!~~t.:m~~.;~~~.s,~~t:té,s~.,;lp~IX1.1~~,;el§~j~~m~~ ••• wag~~l~kMJMd()tp~yos .. is
merY~~1fr~,.és,.}1.~J:Il.~t9!sgs()rb~;i~~S,~~urfll~s.9~tt~t;e!;~g~D:~~l~ .• ~~.<~, .. a. mai 
Magy#ot;i~zá~()Il;t2bl>ek,;~Rz9tt(l,fel~R8~~~}{~!e,~iItötj~iil:;v~~~~~a!9.l11,~9·. ' ... ' 

A~~!lqSt~fV~~~,··1ftAA·~ .• ·~gyeteffi:Yf ér~k~lils;~zo~at;'~r;el~~~s()k.~~~.'ap1elyel,(et;a 
munka~rőpiac.:~3·· p~t*~.~a.l. §:z.eJ:l1b~Il/t~es~,;hiS2;~p:~~ . .I~.l:tet9~~~e,t;J~J:e.IIlt.~~uk
ra, hogy:é,l:!elsőq~yt~~~t.~f.~()~atci~ .. ;.*jm;(~~Y~e~#!.!~@~t~;.'!i~~~ll.i;Mi.~d,~:z.~f1rq~l}1 a 
felsőq~tás, .. ir~t;nö;V~~2~sa4~mi}{e!~~~~nel ..•. V~.~~?~i;~'p~11Zhi~YAs.a ·n()r
matív}iIl~~n,r9~~ir~Jl4~~~.r.()lY~~i!~y:bW1··hflt, .• P:q&Y:az:~~et~W,.·~~vé!ly~p~tSZ
tízsét. ·f~l~~s~á1Y~s:~~!gfl!9~ •.• t9myge!!:.YP;~.l1J.~g~q~,.9yn~r,n, .yflllaJjafel .. ,telJYS 
egészé~;~Il.~új1111.l*f1~~~~i~c"l<!híy*s~h.< ... ··. ·ú'.<::· .. '.,~;'<.<., •..• '..' . .. .• ' .......... . 

Az .az elvárás, .Il1js~~~J.l~.11~Jl.J~~SŐP!<t.~W~s~P.~·~~1 •. 9kt~!i~,Ja, :(i(lt~8~flt, /.akISor 
könnY~9~eJ1'~J\!~dp(lIE@(ljd · .• áI14st,fu1f11~,··Il.~~.~izOJ.l)Jll·ig~~:.·. ~9~.eJ,őtt.·.afia
talok~IQ~,~' I1~rpp1<l&~.~14~IY~#S~~"d~1~me~ p.~01!l aJ,!Yrt:l,a#"a~ált· 
• munkaQé~ség; .• i' 
• továbbmaradrii.az··oktatásitendszerben; 
• flexibilis~.aIkal:m.i vagy idősmos mlfukavá11alás. 




