PÁLYAORIENTÁCIÓS

TANÁCSADÁS

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

MIÉRT JÓ?

segítünk

a

továbbtanulással

kapcsolatos

elakadásaid

feloldásában,

legfontosabb kérdéseid megválaszolásában!
feltérképezzük erőforrásaidat,
tisztázzuk motivációidat, céljaidat
teljesebb képet adunk az egyes képzési területekről, szakokról
tervezünk, ötletelünk lehetséges pályautakról
érdeklődési köröd alapján megkeressük a hozzád leginkább illeszkedő
szakmai területet, de törekszünk arra, hogy legyenek B és C verzióid is
felületeket,

módszereket

ajánlunk

a

döntést

segítő

információk

begyűjtéséhez, támogatunk ezek feldolgozásában
lépésekre bontjuk a megvalósításhoz vezető utat

HOGYAN SEGÍTÜNK?

Eloszlatjuk a bizonytalanságod * konkretizálunk * segítünk a nehezítő külső
vagy belső tényezők feloldásában* objektivitást adunk* önismeretben
fejlesztünk * tudatosítunk * illeszkedéseket keresünk * szélesítünk *
szűkítünk * lelkesítünk * vágyakat és realitásokat hangolunk * segítünk a
célok megfogalmazásában * a tervezést cselekvésbe fordítjuk...
...mindezt VELED alakítjuk!
KIK VAGYUNK?

FAZEKAS MELINDA

SZTE Karrier Iroda, szakmai vezető,
mentálhigiénés szakember,
pályatervezési tanácsadó, tréner

SEBŐ TAMÁS

pszichológus,
oktató,
pályatervezési tanácsadó,
tréner

ÖNISMERET
Szó esik arról, hogy milyen
képességeket lehet az iskolai feladatok
kapcsán elsajátítani,
és mik azok a készségek melyekre a
hobbid mentén iskolán kívül teszel
szert.
Ha rálátsz arra, milyen vagy,
könnyebben meg tudod fogalmazni azt
is, hogy milyen körülmények közt
dolgoznál szívesen. Ez sokat segíthet a
pályaválasztásban.

PÁLYAISMERET
Szerencsés, ha előbb azt tudod
megfogalmazni, hogy milyen munkát
végeznél szívesen, és utána választasz
hozzá tanulmányi útvonalat. Ha így
teszel, előfordulhat, hogy olyan célt
állítasz magad elé, amely megkívánja,
hogy bizonyos tantárgyból jobban
teljesíts, hiszen ez lesz a feltétele az
adott képzésre való bejutásnak.

MUNKAERŐPIAC
Foglalkozunk azzal is, hogy milyen
lehetőségek várnak téged a jövőben,
ha adott szakot, szakmai irányt
választod.
Fontos, hogy tisztán lásd a pálya
keresettségét, a betölthető
munkaköröket, a fizetések alakulását
vagy az elvárt kompetenciákat.
Ha mindezeket körbejárjuk, sokkal
megalapozottabbnak
érzed majd továbbtanulási döntésed.

TOVÁBBTANULÁS
A pálya és szakmaválasztásról való döntés
mintha többnyire a továbbtanulásra
korlátozódna, ami természetesen vetődik fel
az érettségihez közeledve. Ugyanakkor
érdemes mélyebben foglalkozni ezzel a
fontos kérdéssel, alaposan felmérni a saját
érdeklődési irányokat és motivációkat,
valamit a szakok által nyújtott karrier
lehetőségeket.

RÓLUNK MONDTÁK

„Azt üzenem a diáktársaimnak, hogy ha nem biztosak a választásukban, illetve
nem tudják még, mit akarnak, a tanácsadás jó módja annak, hogy rájöjjenek,
hogy mi lehet a számukra megfelelő szak, hogy bővítsék ismereteiket. Illetve
sokat jelentett, hogy van egy olyan ember, aki tájékozottabb a témában és
segít.”
„A tanácsadás során rájöttem, mennyire fontos, hogy próbára tegyem magam,
kilépjek a megszokott rutinokból, legyek nyitott a lehetőségekre!”
„A szakok és önmagam megismerését segítette, most már van néhány kijelölt
irány, szűkült és biztosabb lett, mit is szeretnék!”
„Nagyon sokat vacilláltam három nagyon eltérő szak között.
A tanácsadás végére egyértelmű lett számomra, hogy melyiket válasszam és
közben önismeretileg is nagyon sok hasznos dolgot kaptam, köszönöm!”
„Megerősítést kaptam a döntéseimben, sok új információval gazdagodtam.
"

A TANÁCSADÁS KERETEI,
JELENTKEZÉS MÓDJA

Az online pályatervezési
tanácsadás TÉRÍTÉSMENTESEN
érhető el a középiskolás diákok
számára!
A tanácsadás 2-3 alkalmat
jelent, alkalmanként 45-60
percben (a délutáni órákban).
Ha úgy érzed, vannak
kérdéseid, bizonytalanságaid a
továbbtanulással
kapcsolatosan, írj nekünk a
karrier.szte@gmail.com e-mail
címre, hogy időpontot
egyeztethessünk, vagy keress
bennünket a 62-546-680-as
telefonszámon!

