
Tudatos pályaválasztás



Mi a fő mozgatórugója a pályaválasztásodnak?

NE CSAK A PÉNZ  
LEGYEN AZ!
Ha utálod a jól fizetett 
munkádat, akkor bel-
ső hajtóerő és késztetés 
nélkül hamar kiégsz, ki-
ábrándulsz.

Életed hátralévő részének 80%-át 
a munkáddal fogod tölteni, ezért 
beláthatod, mennyire fontos, hogy 
örömödet leld benne.

A tudatos pályaválasztás első lépcső-
foka az ÖNISMERET! Ha megtalálod 
azt, amire vágysz és amiben tehetséges 
vagy, akaraterőd és kitartásod abban is 
segíteni fog, hogy rájöjj, hogyan tudsz 
vele a lehető leg jobban keresni.



Mi is az az Önismeret?

Az önismeret egyfajta használati 
útmutató és értelmezőszótár saját 
magadhoz.

Segít megértened, mit miért te-
szel vagy gondolsz, vagy épp hogy 
mitől érzed boldognak magadat, 
esetleg mi mindennel lehet téged 
kikergetni a világból. 



Ismerd meg magad!
KEZDJÜNK BELE KÖZÖSEN A 
GONDOLKODÁSBA!

Készíts elő egy lapot, vagy egy füzetet, 
vagy akár egy jegyzettömböt a számítógé-
peden, és írd le a válaszaidat a következő 
diákon feltett kérdésekre!

Hagyj magadnak időt, készíts akár mon-
tázst, hogy hogyan elképzeled a jövődet, 
annak minden apró részletével. 

Ha ez megvan, sokkal könnyebben találha-
tod meg az abba illő szakmát, munkaidőt, 
fizetési igényt.
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MIT? MI FOGLALKOZTAT?
MIBEN VAGY JÓ?

Mi érdekel igazán, miben 
szeretek elmerülni? 

Mi az álmom?

Mi a hobbim, és miért 
éppen az?

Mi foglalkoztat jelenleg  
leginkább?  

Milyen kihívás van jelen az 
életemben, ami örömmel tölt 

el, és miért? 

Mi tesz boldoggá?

Mi az, amiben kivételesen 
ügyes, tehetséges vagyok?

Mit tanulok szívesen?

Mi az, amit biztosan nem 
szeretnék? 

?

Válaszold meg a kérdéseket!



Milyen a bioritmusom: 
korán kelő vagy későn 

fekvő vagyok?

Mennyire fontos számomra a 
biztonság (például a kalanddal, 
szabadsággal, spontaneitással 

szemben)?

Egyedül vagy másokkal 
együtt szeretem a 

leginkább tölteni az időm?

Mi a fontosabb számomra, 
a tervek, a stabilitás, vagy a 

kreativitás, a spontán ötletek?

Hogyan tanulok? A részletekre koncentrálok, 
vagy a nagy egész megértésére?  

A beszélgetés vagy az önálló témafeldolgozás 
segíti leginkább, hogy memorizáljam a 

tudnivalókat? 

HOGYAN? HOGYAN FOGOD TUDNI A  
LEGJOBBAN MEGVALÓSÍTANI  
ÖNMAGAD, CÉLJAIDAT?

?

?

Válaszold meg a kérdéseket!



MIÉRT? MI AZ, AMI LELKESÍT? 
MI AZ, AMI MIATT KITARTANÁL?

MI A MOTIVÁCIÓD? 

Ki a példaképem? Miért 
ő? Miben követném őt?

Amikor pályát, szakmát 
választok, a szüleim, a 

társadalom elvárása, esetleg 
a pénz, vagy a saját álmaim, 

vágyaim vezérelnek?

Milyen hatással szeretnék 
lenni mások életére? 

Milyen problémák zavarnak 
engem a világban? Mire 

keresnék megoldást?

?vs

Válaszold meg a kérdéseket!



Most, hogy már kicsit  
elgondolkoztál azon,  
milyen is vagy Te, 
KÉRDEZZ MEG 
MÁSOKAT IS,  
hogy mit gondolnak rólad?  
Vajon egyezik a véleményetek?



Hogyan látnak engem mások? 

Mi az első három dolog, (jelző is 
lehet) ami eszedbe jut rólam? 
Van olyan téma, amiben szívesen 
kikéred a véleményem? 
Mit gondolsz, mik az erősségeim? 
Szerinted mikor érzem magam a 
leg jobban, a leginkább  
elememben? 

Kérdezd meg az ismerőseidet!



Hogyan látnak engem mások? 

Miért kedvelsz/szeretsz/
értékelsz nagyra engem? 
Ha ma adnod kellene nekem 
egy tanácsot a jövőmet 
illetően, mi lenne az? 
Miben kellene fejlődnöm?

Kérdezd meg az ismerőseidet!



Tudd meg, milyen munka való Neked!

Válaszolj 10 EGYSZERŰ KÉRDÉSRE 
és tudd meg most, hogy milyen 
karrierirányokban érdemes gondolkodnod! Ha kell egy kis inspiráció, nézd meg, 

hogyan töltötte ki a tesztet az  
ARTBITE CSAPATA:KATTINTS IDE!

https://growup.hu/?utm_source=oravazlat&utm_medium=referral&utm_campaign=Tudatos_palyavalasztas_oravazlat#Section-PalyavalasztasTeszt
https://growup.hu/?utm_source=oravazlat&utm_medium=referral&utm_campaign=Tudatos_palyavalasztas_oravazlat#Section-PalyavalasztasTeszt
https://growup.hu/#Section-PalyavalasztasTeszt?utm_source=oravazlat&utm_medium=referral&utm_campaign=Tudatos_palyavalasztas_oravazlat
https://www.youtube.com/watch?v=Y2lKIjxUmWo


Meríts ihletet mások karrierútjából!

https://www.youtube.com/watch?v=kRSCFkNMn6A
https://www.youtube.com/watch?v=00CYKDrMkyE
https://www.youtube.com/watch?v=w26eP20Yzvo
https://www.youtube.com/watch?v=iuO7rqnEGag


Válassz szakirányt, vegyél részt 
képzéseken, szakmai gyakorlaton, 
tájékozódj, kezdd el előkészíteni  a 
karrierutadat már most!

A tudatos pályaválasztás második 
lépcsőfoka a TERVEZÉS!



TERVEZZ!

Hol lehet tanulni az adott szakmát, 
milyen formában? Szükségem van-e 
továbbtanulásra, diplomára, vagy 
szakképzést érdemes választanom? 

Mennyi idő az adott képzés? Van-e 
gyakorlati idő?

Milyen ingyenes képzési, 
gyakorlatszerzési lehetőségek 
érhetőek el az interneten, amelyekbe 
akár már holnap belekóstolhatok? 

https://www.youtube.com/watch?v=00CYKDrMkyE


TERVEZZ!

Milyen könyveket találhatok a 
témában?

Milyen további lépéseket szükséges 
megtennem ahhoz, hogy elérjem 
a célom? (Például nyelvtanulás, 
elmélyülés egy-egy tantárgyban, nyári 
gyakorlat, stb.)



A „súlyos” döntés és az egyszeri pályaválasztás mítosza

Nem olyan egyszerű eldönteni, 
hogy milyen pályán indulj el, 
az önismereti kérdésekre is 
biztosan többféle választ is 
adtál, de ez nem is baj

JÓ HÍR, hogy nagy 
valószínűséggel nem egy életre 
kell elköteleződnöd.

Az évek során személyiséged, 
vágyaid, prioritásaid 
változnak – így változhat a 
karrierirányod is.

Van is lehetőséged 
változtatni, akár néhány év 
szakmai tapasztalat után is, 
ráadásul ezt életed során 
többször is megteheted.

Ha ismered magad, 
és tudatosan, helyes 
kérdéseket feltéve tervezed 
az előtted álló éveket, 
akkor képes vagy „elég jó” 
döntést hozni – ez pedig 
elég! 



Feladat
Képzeld el, hogy 10 év múlva már az általad 

választott szakmában dolgozol!

Keress egy elképzeléseidnek megfelelő állást a Profession.hu 
oldalán és az álláshirdetésben szereplő elvárásokat figyelembe 
véve készítsd el az önéletrajzod. 

Vagy ki is találhatsz egy céget és egy pozíciót, amit szívesen 
megpályáznál.

Meríts ötleteket az itt található önéletrajzokból!

Önéletrajzhoz sablont ezen a linken találsz!

https://www.profession.hu/?utm_source=redmenta&utm_medium=referral&utm_campaign=tudatos_palyavalasztas
https://www.profession.hu/oneletrajz?utm_source=redmenta&utm_medium=referral&utm_campaign=tudatos_palyavalasztas
https://www.profession.hu/oneletrajzkeszito/?utm_source=redmenta&utm_medium=referral&utm_campaign=tudatos_palyavalasztas


Önéletrajz írásnál az alábbiakra figyelj!
Kezd a neveddel és egy profilképpel magadról.  
Ezután jönnek a személyes adataid 
  Telefonszámod, email címed - amin felkereshetnek 
  lakhelyed (város), születési dátumod 
Munkatapasztalataidról és iskoláidról időrendi sorrendben fordítva írj: 
  Először sorold fel az elképzelt munkatapasztalataidat 
   Melyik cégnél, milyen munkakörben, mennyi ideig dolgoztál 
  Ezután írd bele végzettséged, az iskolákat, ahol tanultál. 
   Milyen diplomát szereztél? Milyen szakirányon tanultál? Milyen egyéb képesítéseid vannak? 
Milyen nyelveket és milyen szinten beszélsz? 
Egyéb ismereteid? (eszközök, programok, jogosítvány) 
A végére írd meg azokat a képességeidet és készségeidet, amik szükségesek az adott munkakörhöz 
Ha fontosnak tartod, vagy személyesebbé szeretnéd tenni az önéletrajzodat, akkor írhatsz a hobbijaidról is. 
Az elkészült önéletrajz tagolt legyen és ne egybefüggő szöveg, a lényeg legyen kiemelve és maximum 2 oldal 
terjedelmű legyen 



Beszéljétek meg osztályfőnöki 
órán, hogy ki milyen karrierutat 
választott és hogyan képzeli el 
magát 10 év múlva!



Köszönjük a figyelmet!


