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Tantárgykód:

WPED708

Tantárgyfelelős:  

Borbély-Pecze Tibor Bors, dr. habil., egy. docens 

Munkaforma:

előadás

Óraszám:

N: 30 / L: 12

Értékelés: 

kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: 

A hallgató megismeri a pályaépítés korszerű elméleti és szakpolitikai, intézményrendszeri kereteit, az eltérő hazai
és a nemzetközi  megközelítéseket.  Ízelítőt kap a pályaorientációs tanácsadás tartalmából  és eszközkészletéből.
Megismeri a társadalmi munkamegosztás, a gazdaságszerkezet és a szabad pályaválasztás ideája között feszülő
egyéni, családi és közösségi dilemmákat.  Pedagógus asszisztensként a végzett hallgatók képesek lesznek iskolai
pályaválasztási tevékenységek szervezésében segítséget nyújtani, kapcsolatot kialakítani a pályaválasztás további
szereplőivel (területi kamarák, POK-ok, nevelési és pályaválasztási tanácsadók, munkaadók stb.)   

Fejlesztendő kompetenciaterületek: 

Ismeretek:  a  szakmai  pályafutás  és  a  pályaorientáció  fogalmainak megismerése,  Képességek:  pályainformáció
szerzés támogatása, pályatanácsadásra irányítás Attitűd: a határtalan karrier fogalmának megértése, Autonómia: a
pályára irányítás fogalmával szemben a szabad pályaválasztás és karrier-fejlesztés képviselete. 

Kötelező irodalom:

BUDAVÁRI-TAKÁCS Ildikó: Az önismeret és szerepe a pályaépítésben: tréneri kézikönyv: a pályaorientáció 
rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése: 2. modul. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Budapest, 2009.
KENDERFI Miklós: Pályaorientáció, SZIE GTK, 2011. 
(URL: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_palyaorientacio/ch01s02.html)
BORBÉLY-PECZE Tibor Bors: Az életpálya-tanácsadás rendszere, WJLF, Budapest, 2017.

Ajánlott irodalom:

SZILÁGYI Klára - HAJDU Annamária (szerk.): Pályaorientáció. Módszertani kézikönyv csoportvezetők számára. 
Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft., Budapest, 2002.
SZILÁGYI Klára: Módszertani gyűjtemény. Munkavállalási, munka-, pályatanácsadók számára az egyéni 
tanácsadó munkához. Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft., Budapest, 2008.
Nemzeti Pályaorientációs Portál (www.eletpalya.munka.hu )

Kurzustematika: 

1. A pályafutás fogalma 
2. Pályaorientáció, karrier-fejlesztés
3. Pályatanácsadás tartalma, formái 
4. Pályaorientációs szolgáltatók és intézmények Magyarországon 
5. A pályatanácsadás eszközei (kérdőívek, önértékelő eljárások, társasjátékok) 
6. On-line pályaorientációs eszközök  

Követelmények, értékelés:
- 75%-os részvétel
- szóbeli vizsga

http://www.eletpalya.munka.hu/
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_palyaorientacio/ch01s02.html


Kurzus hirdetője:

WJLF Neveléstudományi Tanszék

Félév:

2019/20. ősz

Oktató: 

Borbély-Pecze Tibor Bors, dr. habil., 
egyetemi docens 
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