
Hogyan segítheti szülőként gyermeke pályaválasztását? 

Talán nincs is olyan szülő, aki ne gondolta volna végig, mi minden lehetne egyszer majd a 

gyermekéből. Sőt, a szülők egy része már nagyon korán, akár a gyermeke születése előtt 

megálmodja a tervet. Az esetek többségében ezek a tervek a gyermeknek biztonságos, 

kiszámítható, a szülők életstílusát színvonalban legalább követő, de ideális esetben meghaladó 

pályafutást irányoznak elő. Egy természetes vágy és igény, ami nagyon fontos lehet az életpálya 

alakításába. Nincs is ezzel semmi probléma, egészen addig, amíg a gyermek és később a fiatal 

igényeit is számításba veszik a szülők a tervezésben. 

Csak a fiatal dönthet felelősen sorsáról 

Paradox hatásként gyakran tapasztaljuk, hogy a szülők igyekezetével fordítottan arányos a 

fiatalok elszántsága a pályára vonatkozó döntésekre irányulóan. A fiatalok helyett akarni, a 

választást külsőleg motiválni az esetek többségében nem lehetséges. A fiatalok többségükben 

kényszerként élik meg a helyzetet. Információhiányban szenvednek, nem ismerik önmagukat, 

saját igényeiket, vágyaikat, képességeiket és lehetőségeiket sem a foglalkozások világára, 

jövendő szakmai pályafutásukra vonatkozóan. Ezt a problémahelyzetet súlyosbítja, ha a 

környezet, a szülők és tanárok minduntalan emlékeztetik a döntés fontosságára, esetleg annak 

visszavonhatatlanságáról, végérvényességéről próbálják meggyőzni a fiatalt. A jószándékú 

segítségnyújtást is kellemetlenül élhetik meg a fiatalok. De előfordul ennek az ellenkezője is, 

amikor teljesen passzívan, a „valaki mondja meg nekem, mit csináljak" beállítódással 

rendelkezik a gyermek. Az említett esetekben egyértelműen azt kell mondanunk, hogy a fiatal 

még nem készült fel a felelős döntésre, és elsősorban abban kell támogatni, hogy felismerje: 

személyre szabott döntést csak ő maga hozhat.  

A szülő feladatai a pályadöntés támogatásában 

A szülők számára legfontosabb kihívásként azt fogalmazhatjuk meg, hogy igyekezzenek 

támogatni gyermekeiket minden olyan törekvésükben, ahol kipróbálhatják különféle 

képességeiket, készségeiket és tapasztalatokat szerezhetnek a munka világáról. Mit jelent ez a 

gyakorlatban? 

Ugyan a jó jegyek és a sikeres nyelvvizsga tűnik a legfontosabb feladatnak az általános iskolai 

évek során, de a felelősségvállalás, együttműködés, társakkal való kapcsolatok keresése és a 



foglalkozásokra vonatkozó önálló információszerzés is fontos követelmény ahhoz, hogy 

helyesen döntsünk a pályánkról.  

Szülőként igyekezzünk minden olyan lehetőséget kiaknázni, ahol a gyermekünk munkákkal 

kapcsolatos tapasztalatokra tehet szert. Nagyon kézenfekvő, mégis csak ritkán alkalmazott 

megoldás: beszéljünk saját munkánk szépségeiről. Még jobb, ha más szülőket is megkérünk 

erre. Ha megvalósítható, vigyük magunkkal az érdeklődő fiatalokat egy-egy munkanap erejéig, 

vagy nyári munka keretében adjunk lehetőséget a feladatokba való betekintésre. Továbbá a 

Nemzeti Pályaorientációs Portál foglalkozás-leírásaiban is találni hasznos információkat az 

egyes foglalkozásokkal kapcsolatban. 

A második feladatot úgy fogalmazhatjuk meg a szülők számára, hogy segítsenek tükröt tartani 

a fiatalok számára, hogy felismerjék: mi mindenben jók. Ritkán szoktuk dicsérni a 

gyermekeinket, hogy egy-egy tevékenységben milyen lelkesek, hatékonyak, kitartóak voltak. 

Segítsünk nekik azzal, hogy ezeket a megfigyeléseinket összegyűjtjük és megosztjuk velük. Az 

esetek többségében a fiatalok természetesnek veszik, pl. hogy ők azok, akik megszerveznek 

egy hétvégi túrát, de nem tudatosítják magukban, hogy ezzel a szervezőkészség, meggyőző 

kommunikáció, tervezés és pontosság, mások motiválása és irányítása terén szükséges 

kompetenciáikat is igazolták.  

A harmadik, és talán legnehezebb feladat, hogy engedjük meg a gyermekeink számára az 

esetleges „rossz" döntéseket. Bár szülőként előre láthatjuk, hogy hol várható probléma egy 

döntés nyomán, az esetek többségében mégsem vevők a fiatalok az intelmekre. Próbáljuk 

megérteni a szempontjaikat a döntéseik hátterében, kíséreljünk meg ráhangolódni 

hullámhosszukra. A legfontosabb pedig az, hogy magunkban tudatosítsuk: a jövőt nem lehet 

előre kiszámolni, és egy-egy rossznak tűnő döntés nyomán számos új, korábban nem ismert 

lehetőséget mérlegelhetnek még a fiatalok. Bíztassuk ezért őket a kreativitásra, az életen át tartó 

tanulásra. 

https://palyaorientacio.munka.hu/szulok/foglalkozas/listazo

