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HA AZT SEM TUDOD, MIT AKARSZ.
HA TUDOD, HOGY MIT AKARSZ,
DE NEM TUDOD, HOL TÁJÉKOZÓDJ.
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A Nemzeti Pályaorientációs Portálon mindent
megtalálsz a pályaválasztáshoz és a továbbtanuláshoz.
Egy helyen – összefüggő rendszerben:
•

hivatalos és naprakész adatbázisok,
amelyben szerepel minden
› középiskola,
› OKJ szakképesítés,
› foglalkozás,
› felsőoktatási szak,

•

az egyes szakmákat, foglalkozásokat
bemutató leírások, ﬁ lmek,

•

a képzési rendszer interaktív bemutatása,

•

munkaerő-piaci adatok,

•

önismereti kérdőívek,

•

hasznos információk, hírek a tanulás
és a munka világából,

•

személyes tanácsadási lehetőség,

•

rejtvények, kvízek.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

Készült a TÁMOP 2.2.2. – A pályaorientáció rendszerének
tartalmi és módszertani fejlesztése kiemelt program keretében

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.

Kiadja a Foglalkoztatási Hivatal. Felelős kiadó Komáromi Róbert főigazgató
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SZAKMÁK, FOGLALKOZÁSOK,
ISKOLÁK, ÖNISMERET…

„Mi leszel, ha nagy leszel?”
„Az a fontos, hogy legyen egy rendes szakmád!”
„Addig tanulj, amíg megteheted!”
„Kezdj el dolgozni, tanulni később is ráérsz.”
„Hova adod be a felvételit?”
„Na és mennyi pénzt lehet ezzel keresni?”
„És hol fogsz tudni elhelyezkedni?”

VÁLASZTOTTÁL MÁR?
ÉS MIÉRT PONT EZT VÁLASZTOTTAD?

EGY HELYEN – ÖSSZEFÜGGŐ RENDSZERBEN:
ITT MEGTALÁLOD, AMIT KERESEL
TÉRKÉP A PÁLYAVÁLASZTÁSHOZ
ÉS A TOVÁBBTANULÁSHOZ
A Nemzeti Pályaorientációs Portálon kedvedre böngészhetsz, vagy vezetett túrán is
részt vehetsz. Nincs szükséged regisztrációra, hogy minden tartalomhoz hozzáférj,
de ha regisztrálsz, igénybe vehetsz olyan
szolgáltatásokat, amelyekkel a portál tartalmát személyre szabhatod.

A túra első állomását magad választod ki,
attól függően, hogy tanulni vagy dolgozni
szeretnél. A rád illő élethelyzet megjelölésével (pl. első szakma, vállalkozóvá válás)
megkapod azokat az eszközöket, amelyeket érdemes használnod úti célod eléréséhez: az ajánlott kérdőíveket, keresőket.

40 KÉRDŐÍV, 400 FOGLALKOZÁS,
3000 KÉPZETTSÉG
A portálon található kérdőívek közül kiválaszthatod azokat, melyek segítségével
számba veheted képességeidet, összegyűjtheted a számodra fontos értékeket,
meghatározhatod a munkamódodat, megtudhatod, jó vállalkozó válna-e belőled…
Különböző kérdőívek szólnak az általános
iskolásoknak, a középiskolásoknak, a pályakezdőknek, a felnőtteknek – és a legtöbb kérdőívnek rövid és hosszú változatát is megtalálod.

Nem kell csak azért rövid kérdőívet választanod, mert nem tudsz sokáig a gép
előtt ülni: a kitöltést bármikor abbahagyhatod, s akár hetek múlva is ott folytathatod, ahol abbahagytad, mert ha regisztráltál, a rendszer megőrzi az adataidat.
Ha pedig neked való foglalkozást keresel,
a kérdőívek eredménye automatikusan a
keresés egyik kiindulópontjává válik.

Nem foglalkozást keresel? Kiindulhatsz
abból is, milyen tanulmányi terület érdekel.
De böngészhetsz is a szakképesítések között.
Ráadásul egy célhoz több úton is eljuthatsz:
a szakképesítések, képzések, foglalkozások
adatlapjai hivatkoznak egymásra – tiéd a
döntés, merről közelítesz. Ha középiskolaválasztás előtt állsz, a keresőben minden
fontos szempontot megadhatsz, hogy a számodra ideális iskolát megtaláld.

A szakképesítések, a foglalkozások, az
iskolák adatlapjai jól áttekinthetők és
minden fontos információt tartalmaznak. Ugyanakkor lehetőséget adnak a
további tájékozódásra: továbbléphetsz
egy részletes leírásra, átkattinthatsz egy
hivatalos honlapra, letöltheted a kapcsolódó jogszabályt.

FILMEK, 3D-S ESZKÖZÖK, INTERAKTÍV
BEMUTATÓK, REJTVÉNYEK
– EZ NEM CSAK DUMA
Kérdőívek, keresők, adatlapok...
elég unalmasan hangzik.
Gondolod?
Akkor kezdd a böngészést az Interaktív
rovatban, vagy nézd meg az egyes foglalkozásokat bemutató ﬁ lmeket. És van még
itt más is: hírek, érdekességek, jó tanácsok.
Azt is megnézheted, hogy a választott
szakmában mik a kilátásaid.

Sokismeretlenes az egyenlet?
Biztosan megoldod. Ha eddig nem volt lehetőséged áttekinteni, mi az az OKJ, mi köze
van a szakképesítéshez, milyen jelentősége
van az iskolaválasztásnak, na és hogy jön
mindehhez a foglalkozás (a mesterszakokról és mestervizsgákról nem is beszélve),
akkor eggyel több okod van arra, hogy a
Nemzeti Pályaorientációs Portálra látogass.

„A haverom is ide megy.”
„A faterom azt mondta, ezzel biztosan lesz munkám.”
„Anyukám szerint ez a nekem való.”
„Unokatesóm is ezt végezte, és jó állása van.”
„Azt mondják, itt nem kell matekot tanulni.”
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ISMERED AZ INTERNETES
TÁJÉKOZÓDÁS VESZÉLYEIT?
A világhálón böngészve sokszor nem tudhatod, hogy
• a honlap már „lejárt”, nem aktuális információkat
tartalmaz,
• a tájékoztatást nem szakember adja,
• az adatbázisban csak ﬁ zetett hirdetések szerepelnek.

A NEMZETI PÁLYAORIENTÁCIÓS
PORTÁLON SZEREPLŐ ADATOK HIVATALOS
FORRÁSBÓL SZÁRMAZNAK.
Biztos lehetsz benne, hogy
• pontos és naprakész információt kapsz,
• nem maradt ki egyetlen iskola egyetlen tagozata sem a középiskolák
adatbázisából, minden Magyarországon megszerezhető szakképesítés
szerepel a szakképesítések adatbázisában, a keresés eredményeképp
az összes szóba jöhető foglalkozást megkapod,
• az ajánlott tanácsadók képzett szakemberek.
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