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CSEH JUDIT 

Fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok 

pályaorientációjának vizsgálata  

Bevezetés 

Magyarországon a 13-25 év közötti fogyatékos fiatalok száma meghaladja a 22  000, míg a 

legalább 6 hónapja beteg fiataloké eléri az 60 000 főt. Körükben magas a korai iskolaelhagyók 

száma, szakiskolai lemorzsolódásuk meghaladja a 40%-ot. Azt tapasztalhatjuk, hogy nem ala-

kult ki számukra egy meghatározó pályaválasztási, pályaorientációs rendszer. A speciális prob-

lémákra szerveződött intézmények, szervezetek a fiatal elsődleges akadályozó tényezőire kon-

centrálnak és jellemzően magas színvonalú munkát végeznek. Az olyan kiegészítő szolgálta-

tásokra viszont, mint a pályaorientáció/pályaválasztás nincs megfelelő kapacitásuk. Viszony-

lag zárt világot alkotnak, ahová külső speciális szolgáltatások nehezen juthatnak be. E mellett 

azok a fogyatékos és tartósan egészségkárosodással élő fiatalok is hátrányban vannak, akik 

normál iskolarendszerben tanulnak, ahol a pályaorientáció hozzáférhető, de nem tud ja komp-

lex módon kezelni az egyéni egészségi, pszichés/mentális problémáikat. További meghatározó 

tényező a munkavállalás és annak bizonytalansága. 

A fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok és emberek számára olyan információs és 

szakmai segítő rendszer kialakítására van tehát szükség, amely a pályaválasztás és a 

munkaerőpiaci igények közötti összhang megteremtéséhez megfelelő alapot biztosít, hozzájá-

rulva szociális biztonságuk és életminőségük javításához. 

Jelen tanulmányban egy olyan kutatás megalapozó empirikus eredményeit foglalom össze, 

ami azt tűzte ki célként, hogy kialakításra kerüljön a fogyatékkal élő és egészségkárosodott 

fiatalokkal, pályaorientációval foglalkozó civil szervezetek számára egy olyan modell és mód-

szertan, ami elősegíti az e célcsoporthoz tartozó fiatalok életpályájának megalapozását és hoz-

zájárul a szervezetek meglévő szakmai tudásának bővítéséhez.1 A projekt a "Jövőformáló’ Pá-

lyaválasztást támogató rendszer kialakítása fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok szá-

mára” elnevezéssel2 és számos hazai szakértő közreműködésével valósult meg.3 Nemzetközi 

aktualitását az EURÓPA 2020 programhoz kapcsolódó Európai Fogyatékos-ügyi Stratégia 

(2010-2020) adja, amely hangsúlyozza a képességfelméréshez és a pályaorientációhoz kapcso-

lódó szolgáltatások, az erre épülő képzés és munkaerőpiaci ismeretek jelentőségét, egységesen 

hozzáférhetővé tételét, valamint kiemelten kezeli a fogyatékos fiatalokhoz kapcsolódó pálya-

választást elősegítő szolgáltatási rendszerek és hálózatok fejlesztését. 

                                                      
1 A projekt eredményeként elkészült mind a modell, mind a kézikönyv (Szellő -Szilágyi 2015.) 
2 A projekt az Országos KID Egyesület, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesülettel és az Új Perspektíva Re-

gionális Egyesülettel partnerségben, 2015. március 1 - 2016. április 30. között valósult meg a Norvég Civil Támo-

gatási Alap finanszírozásával, az NCTA-2015-10974-D azonosító számon nyilvántartott és támogatott pályázat 

keretében. 
3 Balla Ildikó, Dr. Cseh Judit, Dávid Andrea, Fehér Ildikó, Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna, Németh Anita Csilla, 

Szellő János, Dr. Szilágyi Klára, Varga Kéri Éva, Zétényi Ákos.  
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A fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok hazai helyzete 

A Központi Statisztikai Hivatal 2001. évi népszámlálása óta alapvetően megváltozott a fogya-

tékosság fogalmának értelmezése Európában. A változás leglényegesebb eleme a szemlélet-

váltás: míg korábban a fogyatékosságot inkább orvosi értelemben határozták meg a szakembe-

rek és egészségügyi problémaként tekintettek a jelenségre, addig ma már a társadalmi bei llesz-

kedés oldaláról, ennek akadályoztatása szempontjából ítélik meg a fogyatékosságot. A KSH 

definíció szerint fogyatékosságnak tekintjük azt a maradandó állapotot vagy sajátosságot, ami-

kor a személy testi, értelmi, érzékszervi, mozgásszervi vagy kommunikációs képességét szá-

mottevően vagy egyáltalán nem birtokolja, és ez jelentős mértékben gátolja a társadalmi élet-

ben való részvételében, a megszokott, a hagyományosan elvárható életvitel gyakorlásában.  4 

A 2011. évi népszámlálási adatok szerint Magyarországon a 13-25 év közötti fogyatékos 

fiatalok száma meghaladta a 22 000 főt. Legnagyobb az értelmi fogyatékosok aránya (29%), 

majd 21%-ban a mozgássérültek vannak jelen. 14% a beszédfogyatékosok aránya, 13-13% a 

vak és gyengén látó, illetve a siket és nagyothallók aránya, őket követik a belszervi fogyaté-

kosok, illetve legkisebb mértékben az autista személyek. A legalább 6 hónapja beteg fiatalok 

száma elérte a 60 000 főt.5 Körükben magas a korai iskolaelhagyók száma, szakiskolai lemor-

zsolódásuk meghaladja a 40%-ot. Tapasztalati és statisztikai adatok alapján a leggyakrabban 

előforduló állapotok és betegségek, amelyek a pályaválasztást befolyásolják, és amire figye-

lemmel kell lenni, azok a következők: testi fejlettség (nagyfokú elhízás, súlytöbblet, átlag alatti 

fejlettség); cukorbetegség; idegrendszeri megbetegedések (leggyakoribb probléma az epilep-

szia); mozgásszervi elváltozások; szívelváltozások. További betegségek a magas vérnyomás, 

májkárosodás, tüdő- és légzőszervi megbetegedések (asztma), a vérképző rendszer megbetege-

dései, gyógyszer-, vegyszerérzékenység, érzékszervi elváltozások (hallás-, látáskárosodások). 

Kutatásunk célcsoportjába tartoztak a sajátos nevelési igényű (SNI) fiatalok is.6 Magyaror-

szágon sajátos nevelési igényű tanuló a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, au-

tista/autisztikus, halmozottan fogyatékos, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, 

tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermek.  

A 2012/2013. tanévben az általános iskolai sajátos nevelési igényű gyermekek száma 

együttesen 51 ezer fő, országosan az összes tanuló 6,9%-a. Az általános tantervű osztályokban 

integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulók hányada a 2012/2013-as tanévben tovább 

emelkedett, országos szinten megközelíti a 66%-ot, ami 34 ezer főt jelent. Ugyanebben a tan-

évben a középfokú oktatás nappali rendszerű képzésében, az érettségit nem adó szakiskolákban 

az SNI-tanulók aránya a köznevelési feladat-ellátási helyek közül a szakiskolákban a legma-

gasabb, 13%, a gyógypedagógiai oktatást nyújtó speciális szakiskolák miatt. Ebből adódóan 

az integráltan oktatott SNI-tanulók aránya is itt a legalacsonyabb, 43%. A középiskolákban az 

SNI-tanulók száma 6 ezer fő, ami a középiskolások 1,5%-a, akik szinte valamennyien integrált 

oktatásban részesülnek az általános tantervű osztályokban. A 2013/2014-es tanévben lényegé-

ben ezek az arányok nem változtak.7 

                                                      
4 KSH 2011/11 fejezet.  
5 Forrás: KSH 
6 Az OECD által készített nemzetközi összehasonlító tanulmánya a sajátos nevelési igény három nagyobb csoport-

ját különböztette meg: az „A” kategóriába tartoznak a szervi rendellenességen alapuló fogyatékosságból, a „B” 

kategóriába a nem szervi rendellenességen alapuló, tanulási nehézségekből fakadó szükségletek, a „C” kategóriába 

pedig az olyan szükségletek, amelyek alapja valamilyen társadalmi, kulturális vagy nyelvi jellemző (például ki-

sebbségek vagy bevándorlók). Special Needs Education (www.european.agency.org 2000). 
7 Forrás: KSH 
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A sajátos nevelési igényű tanulók – minden segítő törekvés ellenére – felnőttkorukban ne-

hezen tudnak beilleszkedni a munka világába, ezért az egész életen át tartó tanuláshoz szüksé-

ges készségek megszerzése kiemelten fontos számukra. Tényként kezelendő, hogy nem alakult 

ki számukra egy meghatározó pályaválasztási, pályaorientációs rendszer. Egy további nagy 

problématerületet azok a tartós egészségkárosodással élő fiatalok jelentik, akik normál isko-

larendszerben tanulnak, ahol a pályaorientáció ugyan hozzáférhető, de nem tudja komplex mó-

don kezelni az ő egészségi, pszichés/mentális problémáikat. 

A speciális nevelési szükséglet mindig az iskola adottságaival, fejlesztési lehetőségeivel, 

követelményeivel összefüggésben határozható meg. Konzekvenciái vannak az iskolai tanulás-

szervezésre, a didaktikai döntésekre. Minden érintett gyermeknél individuálisan kell megálla-

pítani, a gyermek életútjára, szociális tapasztalataira, környezetére; kognitív, motoros, nyelvi 

és egyéb fejlettségére alapozva. Olyan jogosultságként kell tekinteni, amelyben a gyógypeda-

gógiai speciális nevelést igénylő személy, gyermek egyénileg részesül v. az iskolában gyógy-

pedagógia útján, vagy gyógypedagógiai fejlesztő központban.8 

Szükséges lenne a gyógypedagógiai intézmények szakmai minőségének további fejlesz-

tése, amelynek alapján képesek az integrálható tanulók felkészítésére a többségi iskolákba való 

átmenet érdekében, illetve a folyamatos támogatás nyújtására az együttnevelésben résztvevők 

számára. Az SNI-fiatalok életpálya esélyeinek javítása kizárólag szektorközi ‒ oktatás-képzés, 

foglalkoztatás, egészségügy, rendészet, szociálpolitika ‒ együttműködésben lehet sikeres. A 

hatékony szektorközi együttműködés feltétele egy, a probléma megoldására irányuló, szekto-

rokon átívelő, átfogó stratégia kidolgozása lenne.9 

A pályaorientáció és a tartósan akadályozottság társadalmi, gazdasági megközelítése  

A pályák világában való tájékozódás körülhatárolt és elsajátítható ismeret, azonban a szakmai 

végzettség megszerzésének útjai vagy az elhelyezkedést támogató technikák átadása csak ak-

tuális és jól használható információkra épülhet. Az információk naprakészsége, az aktuális tar-

talmak és változások ismerete biztosítja a pályaorientációs tanácsadás megbízhatóságát. A 

megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek, fiatalok elhelyezkedésének 

legfőbb akadálya állapotuk mellett gyakran éppen a megfelelő iskolai végzettség és képzettség 

hiányában keresendő. Éppen ezért a rehabilitáció egyik kulcskérdése, hogy a megváltozott 

munkaképességű személyek munkaerőpiaci esélyeit tudjuk-e javítani egy magasabb képzett-

ségi szint vagy egy keresettebb szakma megszerzésével.10 

Ma Magyarországon az iskoláit befejező fiatalok döntő többsége 18-23 éves kora között 

lép először munkába és a jelenlegi nyugdíjszabályozás alapján átlagosan 42 -47 év produktív 

munkával számolhatunk egyénenként. Vagyis a munkaerőpiacra lépőknek nem csak a jelen-

legi, hanem a 2020-as, sőt a 2040-es évek munkaerőpiaci igényeinek is meg kell felelniük, 

miközben a globalizáció, a folyamatos technológiai megújulás a termelés szerkezetének és az 

elérhető szakmáknak a folyamatos átalakulásával jár együtt. Ebben a gazdasági-társadalmi kör-

                                                      
8 Könczei 2009.  
9 Lásd még: 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet: A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei  
10 Szilágyi Klára 2012. 
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nyezetben az oktatás szerepe folyamatosan felértékelődik, mert a társadalom szereplői egy-

szerre várják el a közoktatási rendszertől, hogy komplex világunkban eligazodó állampolgáro-

kat neveljen, a munkaerőpiacon jól foglalkoztatható munkavállalókat képezzen, így járulva 

hozzá az egyének sikeres és kiegyensúlyozott életéhez.11 

Így válik egyértelművé, hogy a pályaválasztás helyett az életút-támogató pályaorientáció 

rendszerének kialakítása válik fő feladattá, amely megítélésünk szerint komplex feladat kell, 

hogy legyen. Egy ilyen rendszer pedig csak akkor lehet sikeres, ha a ma fiataljai felnőttként 

értő módon tudják igénybe venni a munkaügyi szervezet, az alapítványok, civil szerveztek és 

más szolgáltatók által felajánlott munkavállalási, pályakorrekciós, és az ezekhez hasonló ta-

nácsadási lehetőségeket.12 Az életpálya-tanácsadás (lifelong guidance-LLG)13 egyúttal olyan 

társadalmi szolgáltatás, amely magában foglalja az esélyegyenlőséget, az életpálya-építési 

készségek elsajátítását. Alapja az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning, továbbiakban 

LLL), amely az egyén életének során megszerzett összes képzettségek, képesítések, kompe-

tenciák, készségek megszerzését, elsajátítását és fejlesztését jelenti, függetlenül a megszerzett 

tudás, képesség megszerzésének módjától.14 

Ha a jelenleg fennálló pályaorientációs intézményrendszert nézzük meg, akkor azt láthat-

juk, hogy az életpálya-tanácsadás feladatainak ellátásában részt vesz az alapfokú iskolai okta-

tást nyújtó intézmény, a szakképző iskola, az iskolafenntartó, a pedagógiai szakszolgálat, a 

gazdasági kamara, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, a megyei fejlesztési és 

képzési bizottság, valamint a nemzeti foglalkoztatási szerv. 

Az állami feladatot sok esetben átvállaló civil szervezetek tekintetében alapvetően két cso-

portról beszélhetünk: egyrészt azokról az alternatív szolgáltató szervezetekről, akik kifejezet-

ten a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyeket, illetve a pályaválasztás előtt álló 

fiatalokat tekintik célcsoportjuknak, másrészt azokról a szervezetekről, akik egyéb, jellemzően 

karitatív, szociális jellegű feladataik ellátása mellett nyújtanak munkaerőpiaci szolgáltatást 

hátrányos helyzetű klienseik számára. Az iskolából a munka világába történő sikeres átmenet 

érdekében komoly igény mutatkozik arra, hogy egy közvetítő segítségét vehessék igénybe a 

munkaadók és az iskolák. Ezt a híd szerepet tölthetik be a civil szervezetek. A nyílt 

munkaerőpiaci integráció mellett lehetőség van olyan alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások 

igénybevételére is, amelyek kifejezetten megváltozott munkaképességű munkavállalók szá-

mára biztosítanak munkalehetőséget.15 

Az empirikus kutatás eredményei 

Az általunk lefolytatott kutatás empirikus részét alapvetően két nagy szakaszra bonthatjuk: 

egyrészt a kvalitatív jellegű feltáró munkára, amely keretében hét workshop szervezésére, 10 

fókuszcsoportos vizsgálatra és 31 interjú felvételére került sor. A workshopos találkozókon a 

                                                      
11 NPT 2010. 
12 Szellő János 2014. 
13 Az életpálya-tanácsadás szerint az egész életen át ívelő tanácsadás olyan tartós folyamat, amely lehetővé teszi a 

polgárok számára, hogy minden életkorban, életük bármely pontján felmérjék képességeiket, kompetenciáikat és 

érdeklődési területeiket, oktatással, képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos döntéseket hozzanak, alakítsák 

egyéni életpályájukat a tanulás és a munka terén, továbbá más olyan területeken, ahol képességeket és kompeten-

ciákat lehet elsajátítani és/vagy használni. 
14 Borbély-Pecze Tibor Bors 2010. 
15 Mártonfi 2011.  
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célcsoporthoz tartozó fiatalok mellett szülők, tanintézetek, civil szerveztek, járási hivatal kép-

viselői és szakértők (tanácsadók, pszichológusok, specialisták) vettek részt. A fókuszcsoportok 

esetében arra törekedtünk, hogy olyan civil szervezetek és szakértői csoportok vegyenek részt 

a vizsgálatban, amelyek nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek témakörünket illetően.  Az 

interjúk különböző pályaorientációs, illetve rehabilitációs szakemberek, szakértők, projektve-

zetők és esélyegyenlőségi referensek megkérdezésével zajlottak. 

A kutatás kvantitatív szakaszában pedig 300 fogyatékos, illetve egészségkárosodott fiatal 

kérdőíves megkérdezésére került sor. A válaszadás döntően önértékelésen alapult, amelynek 

során a közvetlen szakemberek, pedagógusok is segítséget biztosítottak a válaszok érvényesí-

tésében. A válaszadók nemek szerinti megoszlása szerint a nők 45%-ot, míg a férfiak 55%-ot 

képviseltek. Életkoruk szerint viszonylagos kiegyensúlyozottságot tapasztalhatunk az 1994. és 

2000. év között születettek tekintetében. Iskolai végzettségüket tekintve 9%-uk nyolc általá-

nosnál kevesebb végzettséggel rendelkezik. A válaszadók közül legtöbben általános iskolát 

végeztek (42%) és a felmérés időszakában tanultak. Az autizmussal élők aránya 6%-ot, a be-

szédfogyatékosoké 4%-ot, az értelmi fogyatékkal élőké 25%-ot, a hallássérülteké 9%-ot, a lá-

tássérülteké 9%-ot, a mozgásukban korlátozottaké 12%-ot, míg a halmozottan fogyatékosoké 

10%-ot tesz ki.16 Az egészségkárosodással élők aránya 25%, ők alkották a legnagyobb csopor-

tot. A munkaerőpiaci státuszt három területen vizsgáltuk: az összes válaszadó 56%-a tanul, 

23%-a munkát keres, 21%-a pedig dolgozik. 

A workshopok tapasztalatai 

A fiatalok egyöntetű véleménye volt, hogy a szülők, tanárok nincsenek kellően tájékoztatva, 

felkészítve a megváltozott képességű gyermekkel kapcsolatos nehézségek elfogadására, keze-

lésére. Szerintük a mindennapi életben a fő nehézséget az okozza, hogy az átlagemberekéhez 

hasonló életvitel ütközik akadályokba. 

Súlyos megállapítás, hogy az érintett családok szinte kivétel nélkül anyagi gondokkal küz-

denek. Nincsenek megfelelően informálva a lehetséges támogatási formákról és forrásokról. A 

fogyatékkal élők családja sokszor nem tudja biztosítani fejlesztést vagy a szinten tartást, így 

az intézményi foglalkozásokat, képzéseket követően a fogyatékkal élőknél, egészségkároso-

dottaknál megfigyelhető az otthoni leépülés. Bezárkóznak, nehéz őket elérni a különböző in-

formációs csatornákon. A fogyatékkal élőt családja sok esetben túlóvja, ezért még nehezebb 

az önállósodási folyamat. 

Az iskolai előmenetellel, pályaválasztással kapcsolatban megfogalmazódott, hogy a  részt-

vevő fiatalok az iskolában nem találkoztak pályaorientációval. Nem volt önismereti munka, 

olyan fórumok, helyzetek, ahol a fiatal megismerhette volna jobban a képességeit, felismer-

hette volna erősségeit, nehézségeit. Az egyik gátló tényező oka a pedagógusok pályaorientá-

ciós ismereteinek és szemléletének hiánya, valamint a nem megfelelő kommunikáció a család 

és a pedagógus között. 

A szakemberek szerint szemléletbeli problémából adódóik, hogy nem a képességek, érdek-

lődés mentén történik a pályaválasztás, a fiatalok és a családok döntése, hanem az anyagi meg-

                                                      
16 Halmozottan fogyatékos, aki kettő vagy több fogyatékosságban szenved, például a siketvak. Képesség szem-

pontjából további megkülönböztetés lehet: azok a személyek, akik veleszületett vagy (kora)gyermekkorban szer-

zett fogyatékosság miatt adott tanulási, munkavégzési képesség-szinttel érik el a munkaerőpiacot; illetve azok a 

személyek, akiknek az esetében az aktív korban, általában betegség vagy baleset következtében változik meg a 

tanulási- és munkaképességük. 
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fontolások a meghatározók. Mindemellett kevés a speciális képzőintézmény. A speciális intéz-

ményekben sem mindig használható, piacképes tudást sajátítanak el. A normál képzőintézmé-

nyek nincsenek felkészülve a sérült diákokra. Nincsenek az oktatók felkészítve az integráció 

követelményeire, nem akadálymentesített a környezet és a tananyag. Nincsenek diákmentorok 

az iskolákban. Megfogalmazódott, hogy szükség lenne speciális tanácsadói hálózatra, megfe-

lelő módszertanra, eszközökre a szakemberek munkájának megkönnyítése és a nagyobb haté-

konyság érdekében. 

Alapvető problémaként merült fel, hogy a különböző intézményrendszerek között nehéz a 

kapcsolatteremtés és az információcsere főleg országos szinten. Nincsenek közös adatbázisok, 

egységesített rendszerek. Az intézmények, szervezetek korlátozott anyagi és humán források-

kal rendelkeznek, ami nehezíti a személyre szabott, komplex tanácsadói munkát. 

Általánosságban az érintett fiataloknak kevés információja van arról, hova fordulhatnak 

segítségért, fontos lenne az ilyen jellegű tájékoztatás. Az érintett szülők jobban tájékozottak 

ugyan, de ismereteik szélesítése komoly feladat lehet. 

Az integrált oktatás a szakemberek véleménye szerint sok esetben csak helyben tartást je-

lent és egy bélyeget, mert a „problémás” gyerek mindig is érzi a másságát, éreztetik is vele, 

nincs sikerélménye és szerintük nem a képességei szerinti fejlesztést, oktatást kapja, hiszen a 

pedagógusnak a többi mellett kellene vele differenciáltan foglalkozni.  

Fontosnak tartják az érintettek a különféle szakmák megismerését, mivel alig van ilyen 

jellegű tapasztalásra mód. Jó lenne, ha ki lehetne próbálni magukat többféle területen, akár 

szellemi munkáról, akár fizikai munkáról legyen szó, hogy felmérhessék saját képességeiket 

az optimálisabb választás érdekében, az érdeklődésüknek megfelelően. Mindebből követke-

zően a résztvevők véleménye szerint a tanárok ismerjék fel, ha a gyereknek tanulási nehézségei 

vannak. Legyen feladatuk, idejük arra, hogy megnézzék a gyermek viselkedése, tanulási ne-

hézsége mögött milyen ok húzódik. A pedagógus kapjon segítséget: asszisztens, gyógypeda-

gógus, pszichológus személyében. A szülőket tekintsék partnernek. 

A hatékony pályaorientáció szükségletei közé tartozik még a megfelelő, reális segítség-

nyújtás a beiskolázástól kezdve a továbbtanulásig, a folyamatosság és az állandóság megte-

remtése. Alapvetően szükséges lenne a fogyatékos vagy egészségkárosodott fiatalnak az ér-

dekérvényesítő képessége javítására, önértékelésének erősítésére, üzemlátogatásra, gyakorlat-

orientált munkakipróbálásra, elérhető információra a képzésekről, szakmákról. 

A résztvevők szerint a megfelelő segítő/fejlesztő rendszer fenntartásához nagyon komoly 

és általános szemléletváltásra lenne szükség. Az oktatásba több pénz kellene, hogy kisebb lét-

számú osztályok legyenek, lehessen alternatív módszerekkel tanítani. Legyen olyan fejlesztés, 

ami természetes és nem megbélyegző. Legyen gyógytorna, iskola pszichológus, pályaorientá-

ció. A forráshiány megoldására a szakképzési alap felhasználásának lehetőségét fogalmazták 

meg, annak a terhére kellene tanácsadó hálózatot kialakítani, bevonva azokat a civil szerveze-

teket is, amelyek képesek lehetnek a pályaorientáció speciálisabb feladatainak ellátására.  

A fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok pályaorientációjának megítélése a fókuszcsopor-

tok és az interjúk alapján 

A különböző fogyatékossági típusok okán más-más sajátos nevelési igény fogalmazódik meg, 

egyénileg bonthatók le ezek pedagógiai konzekvenciái. Az egyéni sajátosságok alapján meg-

határozható egészségügyi, szociális és közoktatási többletszolgáltatások köre a különböző élet-

korokban eltérő, a fogyatékos személy életvitelétől, foglalkozásától, egészségi állapotától füg-
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gően változik. A többletszolgáltatások jellege és mértéke azonos fogyatékosság esetén is álta-

lában egyénenként eltérő. Ebből adódóan is fontosak azok a szervezetek, amelyek speciális 

igényeket, szükségleteket elégítenek ki. 

A fogyatékos-csoportok sikeres integrációs folyamatának leghátrányosabb csoportjai közé 

a vakok és csökkentlátók, az autisták és az értelmi fogyatékosok tartoznak. Utóbbi kettőnél 

igen erősen érezhető a környezetei elutasítás, a diszkrimináció. Az értelmi fogyatékos fiatalok 

oktatása alapvetően szegregáltan történik, így a tanulók nem kapnak esélyt arra, hogy szembe-

süljenek a felnőtt társadalom és egyben a munkahelyek elvárásaival. A munkaadóknak sincs 

lehetősége megismerni a sérült emberek munkavégző képességét, adottságait, ezért leginkább 

elzárkóznak a foglalkoztatásuk elől. 

A résztvevők egyöntetűen úgy látják, hogy az elmúlt években növekedett a fogyatékos és 

egészségkárosodott fiatalok száma, annak ellenére, hogy a demográfiai folyamatok nem ked-

vezőek és korcsoportosan igen szignifikáns létszámvesztés tapasztalható.  Az elmúlt tíz évben 

folyamatosan emelkedett a sajátos nevelési igényű (SNI) fiatalok száma is, különösen az értelmi 

fogyatékosok, a mozgáskorlátozottak körében. Vélhetően a diagnosztikai eljárások fejlődése kö-

vetkeztében a korai felismerés is hozzájárult az SNI fiatalok számának növekedéséhez. 

Az általános iskola befejezését követően a fogyatékos fiatalok továbbtanuló többsége szak-

iskolában, speciális szakiskolában folytatja tanulmányait. A speciális intézményekben tanuló 

fiatalok meghatározó hányadának kevésbé piacképes, alacsonyan kvalifikált szakmák válasz-

tására nyílik lehetőségük. Alapvető cél és eredmény az lenne, hogy az SNI tanulók nagyobb 

része integrált oktatásba kerüljön. A tanintézetek legyenek befogadóbbak és csökkentsék sze-

lekciós (szegregációs) szemléletüket. Ez már csak azért is fontos lenne, mert az egyetemeken, 

főiskolákon megjelenő fiatalok alapvetően az integrált oktatásból tanulnak tovább.  

Az integrált oktatásban való részvételnek még számos akadálya van. Az iskolák elsősorban 

a szakemberhiányra panaszkodnak, illetve a körülmények kialakításának fedezete is csak rész-

ben biztosított. Alapvető problémaként jelentkezik, hogy hiányoznak az egyéni foglalkozások 

feltételei és speciális eszközei, valamint a nevelő-oktató munkát segítő, az érintett tanulók fo-

gyatékossági típusának megfelelő végzettséggel rendelkező gyógypedagógusok. Valamint 

nem jelenik meg általánosan az integráló intézmények helyi pedagógiai programjában a sajátos 

nevelési igényű tanuló számára a speciális, adekvát követelménytámasztás sem.  

A szegregált intézmények fokozatosan specializálódtak a különböző fogyatékosságnak, ta-

nulási nehézségeknek megfelelően. Túlnyomó részük saját, a többségitől sok esetben nagyon 

eltérő tanterv szerint dolgozik, speciális taneszközöket, olykor más tankönyveket használnak. 

E mellett vannak olyan nem szegregált intézmények, osztályok is, amelyek elkülönítetten lát-

nak el egy-egy fogyatékossági területet. Mindemellett a szegregált intézményekben dolgozó 

szakemberek nemzetközi viszonyaltban is jól felkészültek.  

Magyarországon nincs olyan a fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok integrációját se-

gítő több területre ható módszertan, amely kiterjedne az integrációt szolgáló szakképzésre, a 

fogyatékosságra speciálisan kidolgozott szolgáltatásfejlesztésre (gyógypedagógiai módszer-

tani, szociális, egészségügyi és pályaorientációs, munkaerőpiaci szolgáltatások) és a fiatalok 

integrált foglalkoztatását biztosító munkahely megtalálására. 

Következésképpen az oktatási intézményekben jelenleg tapasztalható integrációs állapotok 

nem minden esetben csökkentik az SNI-tanulók esélyhátrányát. Ezzel összefüggésben a szülők 

egy része magasabb évfolyamokon már szívesebben vállalja gyermeke hetenként i utaztatását 

a bentlakásos gyógypedagógiai intézménybe, akár a családidegen nevelési helyzetet is, mert 
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abban bízik, hogy ott a sérülés specifikus szempontjainak figyelembevételével jobban felké-

szítik gyermekét a továbbtanulásra. 

Tapasztalat az is, hogy a speciális szakiskolák diákjai esetében általában halmozottan je-

lentkeznek hátrányok a fogyatékosság mellé: objektív megközelítésben a szakképzettség, mun-

katapasztalat hiánya, szubjektív oldalról pedig az önbizalomhiány, a negatív énkép, a munka-

vállaláshoz nélkülözhetetlen kulcskompetenciák gyengesége, olykor hiánya.  

A kvalitatív kutatás során megfogalmazódott főbb javaslatok 

Az új generációk, korszerűbb pályaorientációs módszereket igényelnek. A hagyományos tájé-

koztató jellegű orientációt fel kell váltania a kondicionálásnak, az edzésnek, az önállóságnak.  

Az információáramlás javítása, a célzott tájékoztató, pályaorientációs programok, a gyer-

mekek (és szüleik), valamint a szolgáltató intézmények közötti kapcsolatok intenzívebbé tétele 

nagyban segíthetné a jelenleg meglehetősen problémás folyamatok zökkenő mentesebbé téte-

lét. Alapvető fontosságú lenne a fiatalok körében tapasztalható elzárkózás feloldása, a csoport 

fokozottabb társadalmi integrációjának előmozdítása, a felelős döntések fiatalok által történő 

meghozatalának támogatása. 

– Olyan információs és szakmai segítő rendszer kialakítására van szükség, amely a pályavá-

lasztás és a munkaerőpiaci igények közötti összhang megteremtéséhez megfelelő alapot 

biztosít. 

– Megoldandó a képzési profilok tartalmának modernizálása, a kompetencia alapú képzés 

elvárásainak abszolválása az oktató és nevelő intézményekben, illetve a gazdaság és a mun-

kaerőpiac egymáshoz való optimális illeszkedésének biztosítása. 

– Olyan szakképzési rendszer kialakítása szükséges, amely megfelel a kor változó igényei-

nek, rugalmasan reagál a munkaerőpiaci kihívásokra, hozzájárul az egész életen át tartó 

tanulás kívánalmának erősítéséhez. A pályaválasztásukban veszélyeztetett csoportok se-

gítő támogatására speciális programok kidolgozásával és megfelelő módszerek alkalmazá-

sával lehet eredményesen felkészülni, ezen kívül nagy hangsúlyt kell fordítani még az 

egyéni foglalkozások szerepének növelésére. Minden iskolának rendelkeznie kellene olyan 

mentor-tanárral, pedagógusokkal (is), akik a jelen kor és társadalmi-gazdasági állapot men-

tén kialakuló új nevelési-támogatási funkciókat (is) ellátják: iskolai szociális munka, 

dogprevenciós nevelés, a szabadidő hasznosítása/szervezése, a lemorzsolódás csökkentése, 

hátrányos helyzetűek támogatása.17 

– A szakképzés területén a pályaorientációs tevékenység szakmai tartalmát kell fejleszteni 

szakmacsoportonkénti szakma-specifikus információkkal. A szakképzés intézmény-rend-

szerében egyenértékűen kell bevezetni a munka világával kapcsolatos ismeretek oktatását, 

és készségek kialakítását. Ösztönző rendszert szükséges kialakítani a felnőttképzési intéz-

mények részére, ezen ismeretrendszerek programjaikba történő beillesztésére.  

– A pályaorientációban fontos szerepe kell, hogy legyen az iskola-egészségügynek. Kiemel-

ten fontos a pályaválasztást korlátozó egészségi tényezők meghatározása és ezekről való 

                                                      
17 Baranyában 2006 óta működik a Munkaügyi Központ által finanszírozott Patrónus Mentor-tanár program, mely-

nek keretében munkanélküli pedagógus, szociális munkás szakemberek foglalkoztatásának támogatása valósul 

meg olyan általános és szakiskolákban, ahol magas a lemorzsolódással veszélyeztetett gyerekek száma, aránya. 

Feladatuk a veszélyeztetett gyerekekkel való egyéni és csoportos foglalkozás, a hiányzások számának csökkentése, 

a tanulmányi eredmények javítása, segítségnyújtás tanulás-módszertani kérdésekben, közreműködés egyéb szoci-

ális és családi problémák kezelésében, végső soron a korai iskola elhagyás megelőzése.  
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információ biztosítása. A tanuló realisztikus karrier tervének támogatásához pontosan is-

merni kell azon foglalkozásokat, melyekben a betegségek és fogyatékosságok gátló ténye-

zők, és azokat a munkákat, melyek állapotromláshoz vezethetnek. 

– Olyan integrált szolgáltatási rendszer kialakítása vezethet eredményre, amelyben a pálya-

orientációs szolgáltatók együttműködnek. Az egymástól szeparáltan működő, egymásról 

olykor nem is tudó szolgáltatások kapacitásának, humánerőforrásának a fiatalok igényeire 

reagáló célzott egybekapcsolása egyénre szabott hatékony megsegítést tud biztosítani min-

den rászoruló számára. Különösen jelentős tudást képviselhetnek és adhatnak át a civil 

szervezetek, amelyek szolgáltatásait integrált módon kapcsolnák a családi, tanintézeti, 

munkáltatói hármashoz. Működéséhez viszont a jelenlegi pályázati forrásokon kívül, ál-

lami normatív támogatás is szükségeltetne. 

– A korai iskolaelhagyás, a sajátos nevelési igény kezelése, a kapcsolódó szolgáltatások biz-

tosítása sok esetben meghaladja a tanintézetek erőforrását. Mindenképpen szükséges lenne 

egy olyan rendszer kialakítására, amelyben érvényesülhetne a megelőzés, az intervenció, a 

kompenzáció. 

– Szükség van egy olyan készségfejlesztő tananyagra, amely tudatosan közvetíti az életpálya-

építéshez szükséges képességek, attitűdök, személyiségjegyek és ismeretek összességét. 

– Megyei szintű pályaorientációs szakmai fórumok létrehozásával, a pályaorientációs szol-

gáltatási piacon már jelen lévő szolgáltatók egybekapcsolásával, egyfajta helyi szolgálta-

tási hálózat kialakulásának ösztönzésével lehet a szakképzéstől a munkaerőpiacra való be-

lépésig terjedő életút támogatását eredményesebbé, hatékonyabbá tenni . 

A kérdőíves felmérés elemzése18 

A kérdőíves kutatás során a tartalmi kérdések sorában elsőként a pályaválasztáshoz kapcsolódó 

döntések megalapozását vizsgáltuk. Arra kerestük a választ, hogy adott személyek/esemé-

nyek/tényezők milyen mértékben segítették a válaszadókat a pályaválasztásban. A segítő sze-

mélyek sorában nem meglepő módon a szülők jelennek meg elsőként, a véleményezők 85%-

ánál elsődleges a szerepük. Más kutatások tapasztalataihoz hasonlóan, az osztályfőnökök azok, 

akik helyzetükből adódóan még a legtöbbet segítenek a fiatalok pályaválasztásában.19 A taná-

rok segítség nyújtása kérdésnél már differenciáltabb a kép. A válaszadók fele nyilatkozott úgy, 

hogy jól valamint maximálisan segítették a pályaválasztási döntést. Nem figyelmen kívül ha-

gyandó tényező, hogy a válaszadók több, mint fele a barátokra is referencia személyként tá-

maszkodik. A megkérdezettek döntő többsége (68%) szerint az iskolai/tanintézeti tanácsadók 

egyáltalán nem vagy inkább nem segítették pályaválasztásukat. Ebből egyrészt arra következ-

tetünk, hogy kevés a képzett pályaorientációs szakember, másrészt ahol vannak, ott tevékeny-

ségüket a napi tanítás mellett végzik. 

Elemeztük, milyen mértékben segítették a válaszadók pályaválasztását az iskolán kívüli 

tanácsadók.20 A válaszadók 65%-a azt jelezte, hogy nem vagy egyáltalán nem segítették ori-

entációjukat. Ettől függetlenül azt tapasztalhatjuk, hogy vannak, működnek olyan külső ta-

nácsadók, akiket megkeresnek. Arányait tekintve az iskolán kívüli tanácsadókkal nagyobb 

                                                      
18 A kérdőíves felmérés teljes körű bemutatása és elemzése megtalálható: Szellő János (szerk.): Fogyatékos és 

egészségkárosodott fiatalok pályaorientációjának helyzete. Elemző tanulmány. 2015. Itt most csak a főbb megál-

lapításokat ismertetjük. 
19 Pl.: Szellő 2014.  
20 Iskolán kívüli tanácsadó lehet pszichológus (ha nincs tanintézeti), munkaerő -piaci vagy civil szervezeti tanács-

adó, pedagógiai szakszolgálat, kamarai szakember stb. 
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részben az integrációban résztvevő szakközépiskolai, gimnáziumi tanulók találkoztak és kap-

tak segítséget, a speciális iskolák viszont viszonylag jól ellátottak, felkészült és sokrétű szak-

emberrel, kialakult módszertannal és technikákkal rendelkeznek. 

Az élményalapú pályaorientáció keretében vizsgáltuk, mennyire van jelen és milyen mér-

tékben segítik a pályaválasztást az iskola rendezvények21. A válaszadók 65%-ban úgy nyilat-

koztak, hogy egyáltalán vagy inkább nem volt szerepük a döntés meghozatalában. Ez iskolatí-

pusonként sem változik, azzal a kitétellel, hogy a szakiskolai képzés már eleve szakmaorien-

tált, vagyis már részben kialakultak azok a pályamotivációk, amelyek befolyásolhatták a fia-

talokat. 

Szintén az élményalapú pályaorientációhoz tartoznak a települési pályaválasztási rendez-

vények. A területi rendezvények egyik alapvető formája a pályaválasztási kiállítás. A megkér-

dezettek 68%-a úgy gondolta, hogy egyáltalán, illetve inkább nem járult hozzá pályaválasztá-

sának eldöntéséhez, ami adódhat az elérhetőség, megközelíthetőség területi és képességbeli 

akadályozottságából.22 Másrészt közrejátszhatnak anyagi megfontolások is, amikor a szülő, az 

iskola nem tudja megfizetni az utazást. 

Azt tapasztalatuk, hogy az üzem- és intézménylátogatások, hasonlóan más élményalapú 

pályaorientációhoz, kevésbé elérhetők a fiatalok számára, vagyis feltételezzük e látogatások 

és a kapcsolódó akadályozottságok hiányát. A válaszadók 60%-a nyilatkozta ugyanis úgy, 

hogy egyáltalán, illetve inkább nem segítette döntését. 

Feltételeztük a média meghatározó szerepét a pályaorientáció tekintetében. Azt tapasztal-

hattuk azonban, hogy e célcsoportoknál ez mégsem így van, amely adódhat a meglévő és ke-

vésbé fejleszthető kompetenciákból, illetve azok hiányából is.23 

A segítő személyek/tevékenységek értékelése mellett lényegesnek tartottuk azoknak a fon-

tossági tényezőknek az elemzését, amelyek közvetlenül, esetenként közvetve hozzájárulhatnak 

a pályaorientáció megalapozásához. E területen első kérdésünk az volt, mennyire volt fontos a 

válaszadók számára az iskola-, szakmaválasztásnál a tanulmányi eredmény. A kérdésre adott 

válaszok szerint 78%-uk nagyon, illetve maximálisan fontosnak tartotta. A válaszadók iskolai 

végzettségét és e kérdés összefüggéseit tekintve elsősorban az integrált oktatásban résztvevők 

körében volt kiemelten fontos a tanulmányi eredmény. A középiskolát végzettek , valamint a 

diplomások esetében a fontosság elérte a 86%-ot. 

Az anyagi biztonság szorosan összefügg a szociális biztonsággal, amely a mi olvasatunk-

ban többet jelent, mint különböző segélyek rendszerét. Az is tapasztalható, hogy a szülők nem 

egy esetben erőn felül teljesítenek, nem egyszer hiába.24 Ezért is vizsgáltuk, hogy a fiatalok 

                                                      
21 Nyílt napok, iskolába kihelyezett kiállítások, üzemek, intézmények bemutatkozása, beszélgetések különböző 

foglalkozások képviselőivel. 
22 Általában a területi pályaválasztási kiállítások a megyeszékhelyen szerveződnek, ritka az ilyen jellegű járási 

rendezvény. 
23 A tanintézetekben a pályaorientáció öntájékoztatást segítő eszközök lényege, hogy előzetes tanácsadói útmutatás 

alapján segítse a tanulók öntájékozódását, az információáramlás felgyorsítását. E mellett természetesen hozzájárul 

a tanácsadó saját tudásának fejlesztéséhez is. Megjegyezni kívánjuk, hogy viszonylag jól működő pályaorientációs 

portálok vannak, bár akadálymentesítésük még kívánni valót hagy maga után.  
24Magyarországon a humán szolgáltatásokra szánt források hiánya következtében a fogyatékossággal élő gyerme-

ket nevelő családok sok esetben nem kapnak tényleges segítséget a hatóságoktól és a szociális szolgálatoktól. A 

kutatásokból kiderült, hogy a családok helyzete és életszínvonala drámai változáson megy keresztül egy fogyaté-

kossággal élő gyermek születése után. A társadalmi kirekesztés, illetve a korai fejlesztéshez és oktatáshoz való 

hozzáférés hiánya következtében a fogyatékossággal élő gyermekekre felnőttkorukban munkanélküliség, alacso-

nyabb életminőség és rosszabb életszínvonal vár. Béndek 2013. 
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számára mennyire volt fontos az iskola-, szakmaválasztásnál, hogy a képzés anyagilag kevésbé 

legyen megterhelő? Nem meglepő, hogy a válaszadók háromnegyede szerint döntően megha-

tározó az anyagiak szerepe. 

A kérdőív fontos mérési pontja volt, hogy a válaszadók mennyire tartották fontosnak saját 

készségeiket, adottságaikat az iskola-, illetve a szakmaválasztás során. Természetesen figye-

lembe kell vennünk a különböző fogyatékossági csoportok sajátosságait. A válaszadók 72%-a 

tartotta nagyon, illetve maximálisan fontosnak készségeit és adottságait iskola,- szakmaválasz-

tásnál. Ezzel azonos arányban jelölték meg az érdeklődést, mint döntően meghatározó ténye-

zőt. A következő kérdés egy sajátos attitűdre, a szorgalomra kérdez rá. A válaszadók döntő 

többsége (70%-a) ennek a fontosságát jelölte meg az ötödik helyen. 

Az esélyegyenlőség a biztonság egyik fontos kritériuma, hogy a különböző intézmények 

mennyire megközelíthetőek. A felmérés során kérdésünkre a fiatalok 66%-a jelezte, hogy na-

gyon vagy maximálisan elvártnak tartja a megközelítést. Pozitívum, hogy hasonló meghatáro-

zottsággal jelenik meg a későbbi elhelyezkedés lehetősége, hisz eleve azt feltételeztük, hogy a 

válaszadók nagyobb részének a munkaerőpiaci vagy akár pályaismerete hiányos vagy ki sem 

alakulhatott. 

Korábban már vizsgáltuk, hogy a szülők/testvérek, mennyire segítették az iskola/szakma 

választását. Most azt néztük meg, a mintában résztvevő fiatalok mennyire tartották fontosnak, 

hogy megfeleljenek a szülők elvárásainak? A fiatalok fele tartotta nagyon, illetve maximálisan 

fontosnak ezt a tényezőt, ellentétben a szülői segítésre adott 85%-os arányhoz viszonyítva.25 

Az egészségkárosodással, illetve fogyatékossággal élő fiatalok esetében az utóbbiaknál tapasz-

talható nagyobb mértékben a szülői megfelelés fontossága. A tanárok véleményének fontossá-

gánál hasonló eltéréseket találtunk, mint a szülőknél. 

A népszerű, 26 illetve hiányszakma választása döntően nem befolyásoló a megkérdezettek 

véleménye szerint. Viszont meglepő eredmény, hogy az az igény, hogy a képzőhely speciális 

igényeket kielégítsen a válaszadók 38%-a szerint egyáltalán nem illetve inkább nem fontos, bár 

az ezt válaszolók zömmel az integrált képzésben résztvevők közé tartoztak. 

A felmérés záró szakaszában arra is kíváncsiak voltunk, hogy ha megváltoztatná a pálya-

választási döntését, akkor ennek mi az oka? A válaszadók 27%-a nem változtatna; 10% úgy 

gondolja nem a képességeinek, érdeklődésének megfelelően döntött; 11% a nem elégedett a 

képzéssel, 9%-ának nem tetszik a választott szakma és 36%-nak az a véleménye, hogy nem 

lehet megélni belőle. 

Összegzés 

Az egyéni életpályák kidolgozásának, megtervezésének alappillérei közé tartozik, hogy a ta-

nulók, diákok, felnőttek részére megbízható és állandó információs és tanácsadói rendszer áll-

jon rendelkezésre, mely segíti a tanulási út, az életpálya és karrier tervezését. A változó mun-

kaerőpiac, valamint az oktatás átalakításának folyamata szükségessé teszi, hogy különös fi-

                                                      
25 Az ellentmondás adódhat objektív, de döntően szubjektív okokból. Kérdés azonban, hogy meddig mehet el a 

szülő a döntésben való támogatásban, és mi az a pont, amelyen túl a támogatás és tanácsok nem a gyermek igényeit 

tükrözik többé.  
26 Ilyenek például a vendéglátó-ipari, egyes kereskedelmi és szolgáltatási szakmák.  
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gyelmet kapjon a különböző életpálya szakaszokból kilépő fiatalok továbbtanulással, pályavá-

lasztással és foglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatása, szakmai útmutatása, melyek alapján 

felelős döntést hozhatnak.27 A pályaválasztást számtalan tényező befolyásolja, ezek közül az 

egyik legjelentősebb a tanuló egészségügyi állapota. A fogyatékos vagy egészségileg károso-

dott fiatalok egy része a munkavégzésben is erősen korlátozott, ők pályát, szakmát csak a szá-

mukra alkalmassá tett intézményben sajátíthatnak el. Más részük nem igényel speciális inté-

zetben való elhelyezést, ők az integrált pályaorientációs folyamatok részesei lehetnek. 

Bizonyságot nyert, hogy a fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok megalapozott pálya-

választásának egyik lényeges akadálya az integrációs törekvések, az élményalapú orientáció, 

a kapcsolódó módszertan hiánya. Hiányoznak olyan eljárások, mint az intuitív beleélő mód-

szerek, a gyakorlatok és gyakorlás, a többszöri láttatás, az összehasonlítás és az élményköz-

pontú megismerés. 

A kvalitatív mérések egyértelműen azt jelzik, hogy a különböző pályaorientációs szerve-

zetek között hiányzik az összhang, a szakmai párbeszéd. Az objektivitás mellett szubjektív 

tényezők is közrejátszanak a sikeres pályaorientáció megalapozásában. A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy az iskolában döntően az osztályfőnök az, aki segítséget biztosít, de nincs vagy 

kevés a kapcsolata a szakmai szervezetekkel. A másik és talán legfontosabb meghatározó tár-

sadalmi közeg a család, amely nem egy esetben konfliktusba kerül az iskolával. Az iskolából 

kikerülő pályakezdő fiatal számára, egy pályakorrekció esetében nem biztosítottak a megfelelő 

szolgáltatások. Mindemellett a célcsoportok akadályozottsága fokozottan igényli az együttmű-

ködést. Következésképpen a pályaorientációs problémák megoldása szolgáltatási integrációs 

folyamatokkal segíthető elő. Az integráció sikeressége érdekében komplex szolgáltatási rend-

szer kialakítása szükséges, amely a civil szervezetek összefogása, a szociális, oktatási, egész-

ségügyi, munkaerőpiaci kapcsolatok fejlesztésével érhető el. 

A fentiek alapján úgy gondoljuk, a civil szervezetek biztosíthatják a pályaorientáció társa-

dalmi önszerveződésének és érdekérvényesítésének kereteit, alkalmat adhatnak különböző tár-

sadalmi csoportok speciális igényeinek megfelelő szolgáltatások kifejlesztésére, biztosítására, 

a nem profit célú megújulás és egyes társadalmi  problémák, ezen belül is az eredményes pá-

lyaorientáció általános és speciális segítésére, közösségi kezelésére, esetlegesen a híd szerep 

betöltésére. 

Az élethosszig tartó tanácsadás szolgáltatásaihoz való hozzáférhetőséget az egyes állam-

polgári csoportok számára folyamatosan bővülő mértékben fejleszteni kell. Ide tartoznak azok 

a fiatalok, akik félő, hogy korai iskolaelhagyók lesznek, a szakképzésben és a felsőoktatásban 

tanuló diákok, a felnőtt korú foglalkoztatottak, az idősödő népesség és, a fogyatékos vagy 

egészségkárosodott fiatalok, Hatékonyabb szakpolitikai keretekre van szükség a megfelelő dif-

ferenciált szolgáltatások nyújtásához, hogy a különböző életkorú és az életük különböző sza-

kaszában lévő embereket a szolgáltatások igénybevételére motiválják és ösztönözzék. 

Irodalom 

A Nemzeti Pályaorientációs Tanács állásfoglalása a közoktatási szabályozás átalakítása, a tanári életpálya -

modell és a pályaorientáció szerepének fejlesztése kapcsán. 2010. december 9. (NPT, 2010.)  

A pályaorientációs szakemberek kompetenciamátrixának kialakítása. PTE FEEFI Pécs, 2009.  

A végzettség nélküli korai iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia 2014. www.kormany.hu  

                                                      
27 Az egész életen át tartó tanulás… 2013.  



Cseh Judit 

1 6 0  K U T A T Á S  

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra. Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Budapest, 2013. december 4. 

Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai Kézikönyv. (2013) NMH, Bp.  

Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) Szakszótára. (2013) ELGPN GLOSSARY 

magyar kiadása. Bp. 

Béndek Julianna: Országjelentés Magyarországról a fogyatékossággal élő gyermekekkel foglalkozó tagál-

lami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz (2013): Európai Parlament Belső Politikák Főigazgatósága 

B-1047 Brüsszel. 

Borbély-Pecze Tibor Bors (2010): Életút támogató pályaorientáció. ELTE BTK doktori ért. 

Cseh Judit: A hazai pályaválasztási rendszer. In: Szellő János (szerk. 2014): Pályakezdő fiatalok 

munkaerőpiaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig. Zárótanulmány, PTE, Pécs. 

Fehér–Schmitsek–Schüttler–Szauer: Az EU 2020 Stratégia és a fogyatékos emberek számára hozzáférhető 

szakiskolai innovációk Magyarországon. Gyógypedagógiai Szemle 2010/3.  

Kenderfi Miklós (2011) Pályaorientáció. SZIE, Gödöllő. 

Kertész János: Pályaválasztás, pályaorientáció jelentősége a hátrányos helyzetű és fogyatékos tanulóknál. 

Forrás. www.epalya.hu/cikk/?cikk_azonosito=000071 Letöltve: 2015. augusztus 17. 

Könczei György (szerk) (2009): Fogyatékosság-tudományi Fogalomtár. ELTE BGGYK, Bp. 

Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási adatok 2011/11 fejezet. Fogyatékossággal élők.  

Mártonfi György (szerk.) (2011): Út a munkaerőpiacra – speciális szakiskolákból. Oktatáskutató és Fej-

lesztő Intézet, Bp. 

Nagy–Forrai–Prókai–Sőrés–Szerepi–Varjú (2013): Megváltozott munkaképességű embereknek nyújtott 

munkaerőpiaci szolgáltatások módszertanai Magyarországon – kutatási tanulmány. FSZK, Bp. 

Szellő János (2011): A foglalkozási rehabilitáció és a diagnosztikai eljárások. In.: A rehabilitáció komplex 

szemléletet (szerk.: Nagy Janka Teodóra) PTE IGYFK, Szekszárd. 

Szellő János (szerk. 2014): Pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig. 

Zárótanulmány, PTE, Pécs. 

Szellő–Szilágyi (szerk.) (2015): Kézikönyv a fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok pályaorientációjá-

nak elősegítésére. OKE, Debrecen. 

Szilágyi Klára (2005): A fiatalok és felnőttek pályaorientációs és karrierépítési készségeinek szintje, fej-

lesztési lehetőségei. NFT, Bp. 

Szilágyi Klára (szerk.) (2012): Realitásorientáció kialakításához szükséges háttérismeretek. In. A pályaori-

entáció szerepe a társadalmi integrációban. SZIE, Gödöllő. 

Zakar András: A pályaválasztás helyzete és fejlesztésének lehetőségei. In: Juhász Gábor (szerk.) (2007): 

PATRÓNUS. A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete. Tanulmánykötet. ÁFSZ 

DDRMK, PTE, Pécs. pp.77-111. 

 

http://www.epalya.hu/cikk/?cikk_azonosito=000071
http://revprojekt.hu/ckfinder/userfiles/files/tanulmany_munkaero-piaci%20szolgaltatasok.pdf
http://revprojekt.hu/ckfinder/userfiles/files/tanulmany_munkaero-piaci%20szolgaltatasok.pdf

