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TUDOD-E? 

                             Hogy mi az a POM? 

 

Ezen a felületen feltett kérdések megválaszolása 

megkönnyíti a továbbtanulási döntésed meghozatalát. 

Kitölthetsz kérdőíveket magadról (érdeklődés 

kérdőív, személyes tulajdonságok kérdőív), mérlegre 

teheted képességeidet (kompetencia kérdőív, MTMI – 

Műszaki Tudományos Matematikai Informatikai – 

feladatsor), tájékozódhatsz a szakmák, pályák 

világáról (283 pályaprofil leírás). A kérdőívek 

kitöltése után visszajelzést kapsz magadról, illetve 

ötleteket az érdeklődésednek, képességeidnek 

megfelelő továbbtanulási irányokról.  

Javaslatokat is kapsz a további tájékozódásra. 

 

https://pom.oktatas.hu 

 

https://pom.oktatas.hu/
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TUDOD-E? 

Mire jók az érdeklődési kérdőívek? Hogyan 

használd ezeket? 

 

Ezek a kérdőívek segítenek megfogalmazni, hogy mi 

az, ami igazán érdekel és mi az, ami kevésbé. 

Megmutatják az érdeklődési- és az azokhoz 

kapcsolódó foglalkozási területeket. A kérdőívek 

eredményeit gondold át alaposan, mivel segíthetnek 

az érdeklődésednek megfelelő foglalkozás és képzés 

kiválasztásában. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy 

tanulmányaidat szívesen végezd és sikerélményed 

legyen az általad választott területen, iskolában. 

Fontos tudnod, hogy ezek a kérdőívek nem adnak 

kész megoldást a pályaválasztással kapcsolatos 

kérdésekre, nem veszik el tőled a döntés lehetőségét. 
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TUDOD-E? 

Tudod-e miben vagy jó? – A képességeid, erőségeid 

tudatosítás 

 

Hogyan tudsz az erősségeidre rálátni? Egyrészt, ha 

figyelsz a visszajelzésekre, amit másoktól kapsz pl.: 

az edződ nem véletlenül biz meg téged, hogy legyél a 

csapat irányítója, másrészt az egyes tevékenységeid 

során is megmutatkozhatnak ezek. 

 

Ne ijedj meg, ha bizonytalan vagy az erősségeidet, 

képességeidet illetően. Bátran kérdezd meg a 

számodra fontos személyeket (család, barátok, edző, 

tanár), hogy ők miben látnak téged jónak, ügyesnek! 

Kérdezz rá arra is, hogy ezt miből látják! 

 

Fontos tudnod azt, hogy a képességek kitartó 

munkával, gyakorlással fejleszthetők! 
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TUDOD-E? 

Hogyan bővítheted a pályaismeretedet? 

 

Magyarországon jelenleg a „Szakmajegyzékben” 175 alapszakma szerepel. Az egyes 

szakmák, foglalkozások különböző ismereteket, tulajdonságokat, képességeket 

igényelnek.  

A pályaismereted bővítésének több lehetősége van: 

 

 Érdemes foglalkozás leírásokat olvasnod, mivel ezekben sok olyan fontos 

információt megtalálsz, ami segít mérlegelni, hogy mennyire vonzó számodra az 

adott szakma.  A leírásokból kiderül, hogy az egyes foglalkozások gyakorlásához 

milyen képzettség szükséges, milyen feladatokat, tevékenységeket végeznek a 

szakemberek az adott területen, milyen időbeosztással és milyen körülmények között 

dolgoznak, illetve mennyi pénzt kereshetnek havonta. Ezek elérhetőek: 

https://palyaorientacio.nive.hu/foglalkozas-leirasok 

 

 Hasznos információkhoz juthatsz a foglalkozás bemutató filmekből is. Ezek elérhetők:  

https://palyaorientacio.nive.hu/videotar; 

https://mediaklikk.hu/musor/mesterember/ 

 

 Tanulságos lehet egy adott munkakörben dolgozó emberrel beszélgetned arról, hogyan 

telik egy napja, mit csinál pontosan.  

Különböző rendezvények látogatásával is bővítheted a pályaismereted. Ilyen 

rendezvények pl.: Szakmák Éjszakája, Szakma Sztár Fesztivál. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpalyaorientacio.nive.hu%2Ffoglalkozas-leirasok%3Ffbclid%3DIwAR3hldb75yyUustE-NC-inHKl6Zgb76zS-znJU4mHbaO-EyrQguJmMlz0WE&h=AT1K5DiQJ2ekynqlR7aISVfGaexPCfrIXoRHN4OE-FZ6HRoerC8u-cur7TWQMyBsaa9CXQlD79i1e3FrMdNtFe5_yHXVb84TbIXX78lcB3XINZbrV9YoPSBZVgtp5BfhAi0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3SBFNJEEsOU1bYonUlI7f9N2yh_YmwKG997vK27ySMJ5hJdCst-FjC2T2Zm_Y8azop7RMAIeA_rPWQMp9bbFyC-YE346vmqLG6SNjm7jIikxABCeDEs3aUOHbDYPGYULPfZ3oLskh75YQXxKEzogCYFz6RsDA1m-ntGuUOMLT4TG81Dt3sohuS7DK22l7Gee-7H-zKEQvY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpalyaorientacio.nive.hu%2Fvideotar%3Ffbclid%3DIwAR31qRg9g9BJWK3GUVAD5YCDw2FHHood2vQM1RGpfi_UhFMWL0EWEwQ6lkQ&h=AT2u0pgm6jbrB6tTUg7uAK0Q3vMXVtS1dy7CkWvwX5HSCAUcxLSp1W5UMmqj0JRTMYNMtcxYvJXpFH5JhIPv1MWbHi35YQPr5FUd2LhaP2eeBZiSnXt0_6WWCOiFCnhgshs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3SBFNJEEsOU1bYonUlI7f9N2yh_YmwKG997vK27ySMJ5hJdCst-FjC2T2Zm_Y8azop7RMAIeA_rPWQMp9bbFyC-YE346vmqLG6SNjm7jIikxABCeDEs3aUOHbDYPGYULPfZ3oLskh75YQXxKEzogCYFz6RsDA1m-ntGuUOMLT4TG81Dt3sohuS7DK22l7Gee-7H-zKEQvY
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TUDOD-E? 

Milyen munkaerőpiaci szempontokat érdemes 

figyelembe venned? 

 

Mennyire keresett a munka világában egy adott 

szakma? Milyenek az elhelyezkedési lehetőségek? 

Mely szakmák iránt van nagy kereslet? Hogy változik 

a munkahelyek világa? Mennyit érnek az egyes 

végzettségek és milyen jövője van az adott 

szakmának? 

 

Ezekre nem könnyű rálátnod, ezzel kapcsolatban kérd 

ki a számodra fontos felnőttek (szüleid, tanáraid) 

véleményét! 
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TUDOD-E? 

Miért érdemes részt venni a középiskolák által 

szervezett nyílt napokon? 

 

Az iskolák megismerésének egyik hatékony 

lehetősége a nyílt napokon való részvétel. A 

személyes megtapasztalás az egyik leghatékonyabb 

információszerzési mód. Az iskolák által szervezett 

nyílt napokon megismerkedhetsz az intézmények 

programjával, tanáraival. A szüleiddel közösen 

vehettek részt a nyílt napon és meghallgathatjátok az 

iskoláról szóló általános tájékoztatást. Készülj ezekre 

a találkozásokra, fogalmazd meg kérdéseidet! 

Nyílt napok időpontjai megtalálhatók az iskolák 

honlapján, illetve a „Zala megyei pályaválasztási 

tájékoztató” kiadványban. 
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TUDOD-E? 

Milyen lépések segíthetik a pályaválasztással, 

iskolaválasztással kapcsolatos döntés meghozatalát? 

 

1. Érdeklődésed és képességeid feltérképezése pl.: 

kérdőívek kitöltésével. 

2. Beszélgetés a szülőkkel, családdal, tanárokkal, 

barátokkal a továbbtanulásról. 

3. A számodra érdekes szakmák, foglalkozások mélyebb 

megismerése. 

4. Üzemlátogatásokon való részvétel. 

5. Pályaválasztási Programon való aktív részvétel. 

6. Pályaválasztási tájékoztató tanulmányozása. 

7. Részvétel az iskolák nyílt napjain. 

8. Középiskolák által indított képzések, osztályok 

áttekintése, a szempontjaidnak megfelelő rangsor 

felállítása. 

9. Jelentkezés a kiválasztott iskolákba, szakokra. 

 


