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1. BEVEZETÉS 

 

Szakkönyvünk célja elméleti és gyakorlati támogatást nyújtani azon pedagógusok 

és más, fiatalokkal együttműködő szakemberek számára, akik a tudatos életpálya-

építés kísérésében szerepet vállalnak, a köznevelés rendszerében, vagy egyéb 

olyan szakmai folyamatban, ahol lehetőség adódik számukra, hogy a tanulók 

elméleti tudásának és személyiségének fejlődését nyomon kövessék. Mivel a 

szocializáció folyamata már nem kizárólag családi környezetben zajlik, az iskola 

kontrolláló és korrekciós funkcióval is rendelkezik az egyéni életutak 

alakulásában. 

Ahhoz, hogy ennek a kísérő tevékenységnek a hatékonysága a fiatal számára 

megfelelő mértéket érjen el, különleges hangsúlyt kap az együttműködésben a 

serdülő attitűdje, és az általa megfogalmazott igény-, és gondolatrendszer, amely 

a felnőttekkel kialakított közös munka során vezetni tudja a szakmai tervezést. 

Hatékonynak tekinthetünk egy pedagógus és egy diák közötti munkafolyamatot az 

életpálya-építés szempontjából, ha az együttműködés lehetőséget ad arra, hogy a 

fiatal rálásson a saját helyzetének komplexitására. 

Véleményünk szerint a serdülőkorra jellemző életvitel megismerése, az identitás 

alakulásának áttekintése alapot teremthet ahhoz, hogy a cselekvésben 

megnyilvánuló változások, érési folyamatok ösztönzését gyakorlati szinten is 

segíteni tudjuk. 
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Jelen szakkönyv a fiatalok tudatos életpálya-tervezésre és életvezetésre való 

felkészítése témájában fogalmi és gyakorlati segítséget kíván nyújtani a 

pedagógiai és egyéb ifjúsági munka területén felmerülő szakmai kérdések 

megválaszolásához. 

Ennek megalapozásához elsőként a közérthetőség segítése érdekében a szakmai 

közegben használt nyelvezet ismertetése fejezetünk feladata. 
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2. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS ÉS AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS  

KAPCSOLÓDÁSA, KÖRNYEZETE 

 

2.1. Az élethosszig tartó tanulás tartalma  

 

Az Európai Unió gazdasági versenyképességének megőrzése és növelése 

szükségessé tette a tagállamok oktatási és képzési rendszereinek 

megreformálását, ami lehetővé teszi egy olyan tudásalapú gazdaság létrehozását, 

mely nagyobb arányú foglalkoztatást, jobb munkahelyeket, erős társadalmi 

kohéziót biztosítva képes a gazdasági növekedés fenntartására. Az elképzelés 

kulcseleme az egyén, aki képes megőrizni foglalkoztathatóságát egész 

életpályáján keresztül, sőt felelősséget vállal saját munkaerő-piaci 

alkalmasságának fenntartásáért. 

 

Az 1990-es évektől az Európai Unió egyik kulcsfogalma a lifelong learning 

(élethosszig tartó tanulás), mely, az OECD definíciója szerint, felöleli „az egyéni 

és a társadalmi fejlődés valamennyi formáját, függetlenül attól, hogy az milyen 

környezetben — formális módon iskolákban vagy szakképzési, felsőoktatási és 

felnőttoktatási intézményekben, vagy nem formális módon a családi otthonban, a 

munkában vagy más közösségekben — folyik. Ez a megközelítés a rendszer minden 

elemére kiterjed: figyelme életkortól függetlenül egyformán összpontosít a 

standard tudásra és minden olyan készségre, amelyre minden embernek szüksége 

van. Arra helyezi a hangsúlyt, hogy minden gyermeket már az élete kezdetén fel 

kell készíteni, és érdekeltté kell tenni a tanulásban. Arra irányítja az 

erőfeszítéseket, hogy minden felnőtt, függetlenül attól, hogy van-e vagy nincs 

munkája, akinek átképzésre vagy a készségei megújítására van szüksége, erre 

lehetőséget kapjon.” 

 

Ez a meghatározás a tanulás, mint alapvető emberi tevékenység tágabb 

értelmezését nyújtja. Nem csak az intézményesített formában megszerezhető 

tudást fogalmazza meg értékként, hanem hangsúlyozza a hagyományosabb 

tanulási formák jelentőségét. Ezt a tudást egy közösségen vagy a családon belül 
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szerezhet meg valaki, önálló tanulási utakon, tapasztalások során vagy szabadidős 

tevékenységek végzésén keresztül. Ugyanakkor ide kapcsolódhatnak a modern 

kommunikációs eszközök segítségével önállóan megszerzett ismeretek is. Az egész 

élethosszig tartó tanulás a tanulás minden formáját magába foglalja, legyen az 

formális, nem-formális vagy informális tanulási mód. Az Európai Unió Tanácsa 

hangsúlyozza a nem-formális és informális úton szerzett ismeretek 

egyenrangúságát. Az így megszerzett tudás, készségek és kompetenciák 

növelhetik az egyén foglalkoztathatósági esélyeit, főként a társadalmi és 

gazdasági szempontból hátrányos helyzetű és alacsony képesítésű egyének 

esetében. Az Európai Unió Tanácsa a következőképpen definiálja e három tanulási 

formát:  

 

a) A formális tanulás olyan tanulást jelent, amely szervezett és strukturált, 

kifejezetten tanulási célokra kialakított környezetben zajlik, és rendszerint 

valamilyen képesítés megszerzésével zárul, általában bizonyítvány vagy diploma 

formájában. Ide tartozik az általános képzés, a szakmai alapképzés és a 

felsőoktatás rendszere. 

 

b) A nem formális tanulás olyan tanulást jelent, amely (a tanulási célkitűzések 

és a tanulási idő tekintetében) tervezett tevékenységeken keresztül valósul meg, 

továbbá ahol jelen van valamilyen formájú tanulástámogatás (pl. tanár–diák 

kapcsolat). Ide tartozhatnak olyan programok, amelyek munkahelyi készségeket, 

felnőttkori írni-olvasni tudást és az iskolából kimaradók számára alapoktatást 

kínálnak. A nem formális tanulásra közkeletű példa a vállalaton belüli képzés, 

amely során a vállalatok naprakésszé teszik és fejlesztik munkavállalóik 

készségeit, például az információs és kommunikációs technológiákra vonatkozó 

(IKT) ismereteiket. Nem formális tanulási forma még a strukturált online tanulás 

(pl. nyitott oktatási segédanyagok felhasználásával), valamint a civil társadalmi 

szervezetek által a tagjaik, vagy valamely célcsoport illetve a nagyközönség 

számára szervezett képzések. 

 

 

c) Az informális tanulás olyan tanulást jelent, amely a munkával, a családdal, 

illetve a pihenéssel kapcsolatos mindennapi tevékenységek eredménye. A 
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célkitűzések, az idő vagy a tanulástámogatás szempontjából nem szervezett vagy 

strukturált tevékenység. A tanuló szempontjából lehet szándékolatlan is. Az 

informális tanuláson keresztül elsajátított tanulási eredmény például az élet- és 

munkatapasztalaton keresztül megszerzett készség; a munkahelyen elsajátított 

projektmenedzseri vagy IKT-készségek; egy másik országban való tartózkodás 

során tanult nyelvek és elsajátított interkulturális ismeretek; továbbá a 

munkahelyen kívül elsajátított informatikai ismeretek, önkéntes munka, kulturális 

tevékenységek, sport, ifjúsági munka vagy otthon végzett tevékenységek (pl. 

gyermekfelügyelet) közben megszerzett készségek. 

 

A különféle tanulási utakon megszerzett tudás egyformán érvényes tudás lehet, 

hiszen nem a tanulási környezet az elsődleges, hanem a megszerzett ismeretek 

minősége. A nem formális utakon szerzett tudáselemek érvényesítése és 

elfogadtatása (validálása) igen aktuális kérdés. Az Európai Unió néhány 

tagállamában már működő rendszer biztosítja, hogy a nem intézményes keretek 

között megszerzett tudás, kompetencia és készség ne váljék időpazarlássá a 

munkavállaló életpályája során, hanem egy esetleges pályamódosítás 

megvalósulhasson az újrakezdés kényszere nélkül.  

 

Az egész élethosszig tartó tanulás koncepciója tágítja a tanulási folyamat 

időtartamát azzal, hogy az intézményes oktatás előtti és utáni időszakot is 

magába foglalja, életkortól függetlenül a standard tudásra és minden készségre 

koncentrál. A gazdasági változások és a rohamos technológiai fejlődés 

kiszámíthatatlanabb munkaerőpiacot eredményez, amelyhez a munkavállalónak 

alkalmazkodnia kell. A fejlődés egyik következménye, hogy új szakmák, 

szakterületek jelennek meg, melyek új készségek elsajátítását követelik, míg 

számos régi szakma eltűnő félben van. A munkaadóknak olyan munkavállalókra 

van szükségük, akik képesek a változást kezelni, azok gyorsaságával lépést 

tartani, akár új készségeket és tudást tudnak s akarnak elsajátítani. Úgy tűnik, 

hogy a jelenlegi iskolás generáció közép- és felsőfokú tanulmányai befejeztével 

újra, akár több alkalommal is találkozik majd az újabb tanulás követelményével, 

ezért elengedhetetlen, hogy erős tanulási motivációval rendelkezzenek. 
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Az Európa Parlament és a Tanács 2006-ban megfogalmazta az egész élethosszig 

tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat, melyek elsajátítását az 

oktatásnak kell biztosítani. Ezek a kulcskompetenciák elősegítik a polgárok 

rugalmas alkalmazkodását az új kihívásokhoz.  

 

A referenciakeret a következő kulcskompetenciákat határozza meg:  

 

1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció; 

2. Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció; 

3. Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki 

tudományok terén; 

4. Digitális kompetencia; 

5. A tanulás elsajátítása; 

6. Szociális és állampolgári kompetenciák; 

7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, valamint 

8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség. 

 

Az egész élethosszig tartó tanulás koncepciója az egyén életútját helyezi 

középpontba azzal, hogy egy olyan rendszert kíván létrehozni, melynek 

középpontjában a tudását frissíteni és bővíteni akaró munkavállaló áll, aki képes 

tudatosan a saját életútját irányítani és menedzselni. Az önállóan és tervszerűen 

felépített, sokféle tudásforrást alkalmazó egyéni tanulási út egyrészt, mint közjó 

jelenik meg, hiszen a foglalkoztatott ember hozzájárul a közösség növekedéséhez, 

ugyanakkor egyéni jó is, mert a személyes boldogulást hivatott elősegíteni. 

 

Látható, hogy az újat elsajátítani képes ember elvárás a munka világában. Az, 

hogy ki hogyan szerzi meg ezt a tudást, egyénileg különbözhet az élethelyzettől, 

az iskolázottságtól és a motiváltságtól függően. Ugyanakkor nélkülözhetetlen 

feltétel, hogy legyen lehetőség megszerezni az elvárt ismereteket, hogy legyen 

egy olyan rendszer, ami biztosítja az egyén számára a képzések közti 

átjárhatóságot, a nem intézményesített formában szerzett tudás elfogadását és 

alkalmazását. Ugyanakkor a gazdasági eredményesség fenntartása szempontjából 
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is alapvető fontosságú a munkaerő-piaci szükségleteknek megfelelő tudással és 

kompetenciával rendelkező munkavállaló. 

 

2.2. Az élethosszig tartó pályaorientáció jelentése  

 

A gyorsan változó és fejlődő világban az első szakma megszerzése nem nyújt 

biztos, egy élethosszig tartó foglalkoztatást, elvárt az elavult ismeretek frissítése, 

illetve új, korszerű tudástartalmak szerzése, így társadalmi kényszerré válik az 

életpályáról való gondolkodásunk megváltoztatása. Ahhoz, hogy a munkavállaló 

képes legyen az elvárásoknak megfelelően tudatosan gondolkodni az 

életpályájáról, menedzselni azt, és ha szükséges, akkor változtatni rajta, egy ezt 

támogatni képes rendszert kell létrehozni.  

 

Az LLG - melynek több magyar elnevezése is használatos a szakirodalomban 

(pályafejlődési tanácsadás, életpálya-tanácsadás, pályatervezés, életút-támogató 

pályaorientáció, életpálya-építés)- az egész élethosszig tartó tanulás meghatározó 

eleme. Az Európai Unió Tanácsának állásfoglalása szerint „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 kompetenciákat lehet elsajátítani és/vagy 

használni. A pályaorientációba beletartoznak a tájékoztatással, a tanácsadással, a 

kompetencia-felméréssel, a támogatással, valamint a döntéshozatali és 

életpályamenedzsment-készségek oktatásával kapcsolatos egyéni és csoportos 

tevékenységek.”  

 

A pályaorientáció összekapcsolja a tanulás és a munka világát, ezáltal számos 

szakterület (köz-és felsőoktatás, felnőttképzés, foglalkoztatás, szociális és 

közművelődési szféra) együttműködését feltételezi, ami sajnos még nem valósult 

meg Magyarországon. Az összehangolt munka lehetővé tenné a feladatmegosztást, 

így nem maradnának átfedett vagy lefedetlen területek, elősegítené a 



 

12 

folyamatosan változó információk eljutását a felhasználókhoz, akik így 

könnyebben igazodhatnának el a gyorsan változó adathalmazban. 

 

Magyarországon 2005-ben született meg az a kormányhatározat, mely lehetővé 

teszi az egész élethosszig tartó tanulás koncepciójának országos elterjedését. 

A Kormány annak tudatában, hogy a humánerőforrás átfogó fejlesztése az ország 

versenyképessége javításának, a társadalmi szintű esélyteremtésnek 

nélkülözhetetlen és hatékony eszköze, elfogadja, hogy 2013-ig Az egész 

élethosszig tartó tanulás stratégiájának dokumentuma legyen a cselekvés 

vezérfonala. 

 

A kormánystratégia az egész élethosszig tartó tanulásról öt nagy prioritást 

fogalmaz meg, melyek közül a második (Az oktatás, képzés és gazdaság 

kapcsolatainak megerősítése) egyik kulcsterülete a Pályaorientáció, tanácsadás és 

követés, melynek kiemelt beavatkozási területe a pályaorientáció a 

közoktatásban.  

 

Az iskolarendszeren belül elsődlegessé válnak a pályaorientáció szempontjából is 

nélkülözhetetlen általános műveltség és kompetenciák, a tanult ismeretek 

felhasználhatósági területeinek megismerése, a munka világának megismerése, a 

tanulás tanulása, a kreativitás, az ítéletalkotás, döntőképesség, önismeret, 

önmenedzselés, pályakorrekció, kommunikáció képességének kifejlesztése. 

Ezekre célszerű építeni a munkavégzéskor szükséges szakmai alkalmasság és 

képesség kifejlesztését, illetve a munkaerő-piaci ismeretek és az álláskeresési 

technikák elsajátítását is. A közoktatás területén szükség van a fenti képességek 

fejlesztésére és összehangolására a Nemzeti Alaptanterv (NAT) 

műveltségterületeivel, továbbá a munkaerő-piaci ismeretek és álláskeresési 

technikák, döntéshozatali képesség fejlesztésére. Emellett elkerülhetetlen a 

pályaorientációs információs rendszer olyan módon való továbbfejlesztése, 

bővítése és egységesítése, hogy minden tanuló számára biztosítsa a 

hozzáférhetőséget és az iskolarendszerben folyó pályaorientációs tevékenység 

összehangolását a munkaerő-piaci tanácsadással. 
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2.3. A személyiségfejlődés és az életpálya fejlődés kapcsolata  

 

Az életpálya-építés és életvezetés tartalmának megközelítése terén 

mindenekelőtt azt kell rögzítenünk, hogy az életpálya és annak fejlődése szorosan 

összekapcsolódik a személyiségfejlődéssel, és a személyiség más területeinek 

fejlődésével együtt az identitás formálódására irányul. 

Az identitás folyamatosan fejlődő, életünk végéig alakuló lényegi jellemzőnk, 

amelynek családi, kulturális, személyes és szakmai részei is állandó változásban 

lehetnek (Erikson, 1991). Mindamellett az identitás alapvető keretei kellően 

megszilárdulhatnak serdülőkorra, ha a nemi- és társadalmi szerep, és 

életszemlélet körvonalai kialakulnak. Napjaink társadalmának formális struktúrái 

ezt a megszilárdulást az életkorhoz kapcsolódó meghozandó életdöntések (például 

pályaválasztás, iskolaválasztás, de akár a választójog) révén kikényszerítik. 

Másrészt viszont a társadalmi változások dinamikája kimondottan ellene hat az 

identitás szilárdságának: ahogyan az a posztmodern identitáselméletekben is 

megjelenik, a mai kor embere nem tudja többé olyan módon egy kidolgozott, 

statikus identitás köré szervezni az életét, mint akár néhány évtizeddel korábban 

élt elődei. 

A posztmodern identitáselméletek a stabil identitáskeretek eltűnésének és a 

folyamatos mobilitás követelményének problémájából indulnak ki. Az ún. narratív 

identitás elmélete szorosan kapcsolódik ahhoz a változási folyamathoz, amely a 

„posztmodern” beköszöntével az „én” konstrukciójában végbement. A 

posztmodern szó alapvetően nem egy korszak elnevezése, hanem inkább 

tendenciák gyűjtőneve. Ezek a tendenciák azt mutatják, hogy a modern kor két 

évszázada után valami lényegi tartalom újra változó félben van a világban. 

Mindeddig úgy tűnt, hogy a világ egységes és fejlődő, melyben a társadalom és az 

emberi élet valamiféle cél felé tart. Ez az egységesség azonban egyre 

töredezettebb, nincsenek végső igazságok, a jövő nem egyértelmű, megjelent az 

eszmék és az értékek relativizálódása (Siba, 2010).  
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Az utak és lehetőségek számának megnövekedésével az egyén az általános 

bizonytalanság állapotába került. Eltűntek a kitaposott ösvények, megbízható 

útmutatások, a valami mellett való döntés, amely egyben számtalan választásról 

való lemondást jelent, különös teherré válik. Gyakran esetlegesnek érzett 

döntéseink mellett nehéz az elköteleződés, azzal való azonosulás.  

Az összetett globalizációs, integrációs és individualizációs folyamatok fellazították 

a korábbi identitáskereteket, melyek bár szűk mozgásteret adtak az egyénnek, de 

szilárd támpontként szolgáltak az identitás megalapozásához. Az identitás 

hagyományos keretei ma gyors átalakulási folyamatokon mennek keresztül, 

jövőjük gyakran beláthatatlan, illetve olyan új keretekkel cserélődnek fel, melyek 

nélkülözik a történelemben vagy a személyes én-történeteben való 

meggyökerezettséget. Pataki szavaival mindennek eredményeképpen tömeges 

jelenséggé vált „az egyén képtelensége arra, hogy világosan, egyértelműen és 

hosszú távon definiálja önmagát” (Pataki, 2001, p. 21.). 

A posztmodern, a globalizálódó gazdaság igényeit kiszolgálva ösztönzi az egyén 

mobilitását, ezáltal megakadályozva azt, hogy gyökeret verhessen. A folyamatos 

áramlás, a kultúrából áradó bizonytalanság gyengíti a szubjektumot, aki elveszti 

kapaszkodóit. Mindeközben a gyenge szubjektum megküzdési stratégiává is válik 

(Siba, 2010). Míg a stabil identitás a hagyományos társadalomban a sikeres élet 

záloga volt, ma akadályozó tényezővé válhat: mai társadalmunk legfőbb értéke a 

rugalmasság és az alkalmazkodóképesség. A tolerancia, mint alapvető 

követelmény, ugyanakkor az értékek relativizációjának elfogadása irányába hat, 

szemben a stabil értékrend melletti elköteleződéssel. Zygmunt Bauman szavaival: 

„Egy jól szabott, tartós identitás nem teljesítmény többé, egyre inkább és 

láthatóan teherré válik. A posztmodern életstratégia sarokpontja nem egy 

identitás megalapozása, hanem a rögződés elkerülése.” (Bauman, 1999, p. 6.) 

Amint azt láttuk, a posztmodern kor tehát az identitás-konstruálás új dinamikáját 

termeli ki, az egyén szükséglete a túléléshez már nem az, hogy folyamatosan 

megerősítse, hanem hogy folyamatosan újrafogalmazza saját identitását.  

A korunkat jellemző trendek egyik legjellegzetesebb fogalma a „projekt”, egy 

konkrét, rövid távú cél behatárolt idő alatt való megvalósítása. A ma emberének 
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gyakran újjászerveződő identitására úgy is tekinthetünk, mint 

„projektidentitások” sorozatára. A projektkorszak embere ritkán gondolkodik 

életének nagy távlatairól, rövid- és középtávú terveket dolgoz ki, melyekkel 

azonosulni tud, és egy-egy életszakaszban ezekre, mint megragadható célokra 

összpontosítja az energiáit.  

Ez a megközelítés a hagyományos lineáris identitásértelmezés helyett egy ciklikus 

modellt kínál, amelyben adott élethelyzetek által meghatározva újra és újra 

visszatérünk a „Ki vagyok?” kérdés megválaszolásához. (Siba, 2010.) 

Ahogyan az átalakult társadalmi körülmények hatására megváltozott 

identitásfejlődés kitermelte az új identitáselméleteket, az életpályával 

kapcsolatos elméleti megközelítések is megújultak és meg kell újulniuk az 

életpálya-építést támogató tevékenységeknek is. 

A hagyományos életpálya elméletek egyfajta életpályára való felkészülést és 

abban való stabilizálódást írnak le.  

A ma embere, ahogyan a fentiekben is láthattuk, korántsem számíthat olyan 

életpályára, amely egy jól körülhatárolható szakmai pályafutás mentén fog 

fejlődni. Az életút kialakításában kombinációs lehetőségek jelennek meg: a 

„normális” és a „választott” életút mellett megjelenik a „barkácsolt” életút. Ez 

utóbbi említése különösen aktuálissá válik napjainkban, amikor többszörösen 

megszakított életpályákkal találkozunk, pl. a külföldi tanulmányok, vagy a 

külföldi munkavállalás eseteiben.  

Jellegzetes életúttá vált napjainkra a barkácsolt életpálya, egyfajta anticipált 

remények megjelenítőjeként. 

Mindezek okán napjainkban az életpálya-építés támogatása terén nem elsősorban 

néhány életdöntés meghozatalának segítésén van a hangsúly, sokkal nagyobb 

szerepet kap a változási képesség fejlesztése az identitás belső magjának, az 

alapvető értékrendszernek, valamint a sikeres élethez szükséges általános 

kompetenciáknak a megerősítésén keresztül. A ma emberének választásai között 

már igen kevés életre szóló döntés szerepel. Mindenekelőtt az egyén újraorientáló 

és integráló képességének fejlesztésére van szükség. 
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A társadalom gyorsan változó keretei a személyiség és az identitás fejlődésével 

foglalkozó klasszikus elméletek közül újraaktualizálják az eriksoni elméletet. 

Erikson kríziskoncepciója szerint az élet kríziseivel való megküzdés, az ezek 

mentén elsajátítható probléma-megoldási repertoár és a krízisek kimenetelei 

meghatározóak az életpálya tervezés szempontjából. Emellett Erikson fejlődési 

elmélete az identitás kialakulását helyezi középpontba, mivel a személyiség 

megnyilvánuló jellegzetességei és a személyiség fejlődése folyamatosan formálják 

az identitást, az életszakaszok meghatározó sorrendben követik egymást és 

jelentős szerepük van az életpálya alakításában nem csak serdülő korban, hanem 

egész élethosszig. 

Mai társadalmunkban kulcsfontosságú szerepet játszik a tudás, az egyéni életpálya 

fejlődését végigkíséri a tanulás. Az egész élethosszig tartó tanulás eszméje 

megköveteli a folyamatjellegű szemléletből fakadó kulcskompetenciák 

fejlesztését. 

Az életpálya-építés támogatása terén ez azt jelenti, hogy az egyszeri, nem 

feltétlenül pontos célzás helyett a folyamatfókuszálásra helyeződik a hangsúly.  

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája paradox módon erre reflektálva az 

„átmenetek biztonságának” kiépítését célozza meg. Olyan adaptációs 

mechanizmusok, készségek, kompetenciák kialakítását hangsúlyozza, amelyek 

nagyfokú rezilienciát, rugalmasságot és alkalmazkodó képességet biztosítanak az 

egyén számára (Sultana, 2012). 

A fentiekben körüljártuk a pályaválasztási tanácsadástól az életpálya-építés 

támogatásáig fejlődött feladat szakmai tartalmát. Ebben a fejezetben a fiatalok 

életpálya-építését támogató lehetséges szolgáltatásrendszer alapjait fejtjük ki. 

Kitérünk a fiatalokkal kapcsolatban álló meglévő társadalmi intézményrendszer 

főbb jellemzőire arra fókuszálva, hogy miként kapcsolhatóak össze egy komplex 

életpálya-építést támogató szolgáltatás - és eszközrendszer kialakítása 

érdekében.  

A pályaorientáció és az életpálya-építés támogatása, mint társadalmi funkció és 

szakmai feladat rendszeresen újra átértékelésre, átszervezésre kerül 

Magyarországon.  
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A szolgáltatások helye megoszlik az oktatási, munkaügyi és szociális alrendszerek, 

éppúgy, mint az állami, piaci és civil szereplők között, amely önmagában nem 

lenne gond, viszont az egyes területek között nincs megfelelő koordináció és 

információ átadás. 

A pályaorientáció összekapcsolja a tanulás és a munka világát, az életpálya-építés 

mindezt kiszélesíti az életvitel személyes területei felé. Az életpálya-építés 

támogatása ennek következtében számos szakterület együttműködését 

feltételezi: köz-és felsőoktatás, felnőttképzés, foglalkoztatás, szociális és 

közművelődési szféra.  

Bár a felsorolt területek mindegyikén léteznek életpálya-építéssel kapcsolatos 

szolgáltatások, a szakterületek egy cél mentén való kommunikációja és a 

szolgáltatások összehangolása, összekapcsolódása mindmáig nem valósult meg 

Magyarországon.  

Az összehangolt munka lehetővé tenné a feladatmegosztást, így nem maradnának 

átfedett vagy lefedetlen területek, elősegítené a folyamatosan változó 

információk eljutását a felhasználókhoz, akik így könnyebben igazodhatnának el. 

Mind az egész élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák 

meghatározásai, mind az életpálya-építéshez kapcsolódó eddig megjelent 

kompetenciarendszerek és a különböző fejlesztési keretrendszerek (koncepciók, 

kerettantervek, stb.) szoros összefüggésben állnak a személyiségfejlődési 

elméletek tudományos eredményei által kijelölt nevelési-fejlesztési folyamatok 

lehetséges irányaival. Fejezetünk ezért is bemutatja Erik H. Erikson (1991) 

pszichoszociális elméletét, és összefüggéseit az életpálya-építés támogatásával, 

ezzel alapot teremtve a lélektani megközelítések és az intézményrendszerek 

elvárásai közötti illeszkedésre. 
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3. A SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS, ÉS AZ ÉNKÉP ALAKULÁSA 

 

3.1. A személyiség fejlődésének elméletei  

 

3.1.1. Az Erikson-féle pszichoszociális modell és szakaszai 

  

A fiatal életpálya-építéssel kapcsolatos tudatosságát leginkább azzal segíthetjük, 

ha támogatjuk őt abban, hogy megismerje a fejlődési folyamatot, amely mentén 

identitása és választásainak struktúrája alakul.  

Az énkép, a kamaszkor végére – optimális esetben pozitív érzelmi nyugvópontot 

találva - megszilárdul. A továbbiakban olyan vezérfonalra van szükség, mely 

mentén végigvezethetjük az egyén életét a születésétől kezdve az időskoráig. A 

rendszert részleteiben a serdülőkorig elemezzük. Áttekintjük a tényezőket, 

amelyek meghatározóak lehetnek egy serdülő életében az életpálya-tervezés 

tekintetében. Erik H. Erikson (1991) pszichoszociális elmélete fejlődésorientált, 

képviseli az egész élethosszig tartó tanulás és fejlődés elvét, ezért összecseng 

azzal az elképzelésünkkel, ami az életpálya tervezéssel összekapcsolódik. Erikson 

kríziskoncepciója azért működhet a témához kapcsolódó elméleti keretként, mert 

meglátásunk szerint az élet kríziseivel való megküzdés, az ezek mentén 

elsajátítható probléma megoldási repertoár, illetve a krízisek kimenetelei 

meghatározóak az életpálya tervezés szempontjából.  

 

A freudi szemléletmódot Erik H. Erikson (1902-1994) fejlesztette tovább. 

Ellentétben néhány más pszichoanalitikussal, nem tagadta, és nem is módosította 

Freud téziseit, továbbgondolta és kiterjesztette azokat, törekedve arra, hogy 

kapcsolatot teremtsen a pszichológiai, pedagógiai és társadalmi-kulturális 

jelenségek között.  

 

Nyolcszakaszos, a felnőttkort is magába foglaló fejlődési 

modelljét pszichoszociális fejlődés-elméletnek hívjuk, amely az egyik legkevésbé 
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vitatott, és nagymértékben elfogadásra talál az egymástól eltérő szakmai 

érdeklődéssel rendelkezők számára is. 

 

Elmélete népszerűségét annak tulajdoníthatjuk, hogy az embert az élete során 

mindig új és újabb én-erőkkel gyarapodó, kreatív lénynek tekinti, aki képes 

pozitív változásokra, és életének aktív irányítására.  

Elfogadja a freudi ösztönfejlődés és a tudattalan elvét, de nem olyan 

hangsúlyozottan, mint ahogy azt Freud képviselte. Erikson a tudatos folyamatokra 

helyezi a nagyobb hangsúlyt. Szerinte minden társadalom alapvető struktúrái 

abban mutatkoznak meg, ahogy a gyerekeket természetes környezetükben 

nevelik. Kiemeli, hogy a társadalom az ösztönökre építve segíti az egyént a 

fejlődésében úgy, hogy bevezeti az adott kultúrába, olyan eszközöket és 

technikákat biztosítva a számára, melyekkel az a változó körülmények között is 

képes alkalmazkodni. (József I., 2011) 

 

A személyiség egyes szakaszokban megnyilvánuló jellegzetességei, fejlődése 

formálják az identitást, ezek egymásra épülő sorrendben követik egymást. 

Két fejlődési fázis között ún. fejlődési krízis alakul ki, az újabb életszakaszok új 

elvárásokat támasztanak, azaz újabb feladatok megoldását követelik meg, 

melyekhez új konfliktusmegoldó stratégiákat kell mozgósítani. Minden életszakasz 

váltáskor pszichoszociális krízist, konfliktust élhetünk át, amely adekvát 

megoldása szükséges a következő életszakaszba lépéshez.  

 

Erikson fejlődési elmélete epigenetikus, azaz azt vallja, hogy a folyamatos 

fejlődés lehetősége minden ember számára adott (Révész, 2007). Elmélete 

kríziselmélet, mely az úgynevezett fejlődési krízisek bekövetkezésén alapul. Ezek 

a fejlődési feladatok egyik életszakaszból a másikba léptetnek minket a fejlődés 

útján.  

Ennek analógiájára vannak úgynevezett szabadon választott,- akcidentális 

krízisek, melyek nem várt események bekövetkeztéből fakadnak (szeretett 

személy elvesztése), illetve a szerint alakulnak, hogy az egyén bizonyos 

helyzetekben milyen döntést hozott. 
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Az életszakasz váltásoknál felborul az egyensúlyi állapot, pszichoszociális krízist 

élünk meg, amely mindig a társas környezettel való érintkezés konfliktusainak 

csomópontjaiban keletkezik. (Hajduska, 2010) Egy-egy ilyen krízis fordulópontot 

jelent, a fejlődés és változás bekövetkezésének előfeltétele, ami növekedési 

lehetőséget rejt magában, ugyanakkor nagyfokú sérülékenységgel jár. (Révész, 

2007) Sérülékenysége abban rejlik, hogy az előző szerveződési szint egysége 

megbomlik, a következő viszont még nem olyan szilárd, hogy zökkenőmentesen 

működjön. Minden pszichoszociális fejlődési krízis az előzőre épül, és azok 

kimenetelei meghatározóak lehetnek a jövőre nézve több szempontból is (2. 

táblázat). 

 

2. táblázat 

Életszakasz Életkor A krízis tengelye Hozadéka Patológiája 

csecsemőkor 0-2 ősbizalom az 

ősbizalmatlansággal 

szemben 

hit, remény, 

bizalom 

abban, hogy 

vágyaink 

teljesülnek 

bizalmatlanság, 

visszahúzódás 

kisgyermekkor 2-4 autonómia a 

szégyennel és a 

kétellyel szemben 

akarat kényszer 

óvodáskor 4-6 kezdeményezés a 

bűntudattal szemben 

szándék, 

célelérés 

gátlás 

iskoláskor 6-12 teljesítmény a 

csökkentértékűséggel 

szemben 

hatékonyság, 

kompetencia, 

teljesítmény 

alul-, vagy 

túlértékeli 

képességeit 

serdülőkor 12-22 énidentitás a 

szerepdiffúzióval 

szemben 

személyes 

identitás 

kialakulása; 

hűség 

összezavarodás: 

ki ő és mit akar  

fiatal 

felnőttkor 

22-34 intimitás az 

izolációval szemben 

elköteleződés magány, 

elszigetelődés 

érett 

felnőttkor 

34-60 kreativitás a 

stagnálással szemben 

gondoskodás 

képessége; 

önmegvalósítás 

stagnálás 

időskor 60- integritás a 

kétségbeeséssel 

szemben  

bölcsesség, 

elégedettség 

kétségbeesés, 

életuntság, 

halálfélelem 
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A kedvező kimenetel segíti az egyén identitásának elérését, erősíti a 

személyiséget, önbizalmat ad, negatív kimenetel esetén pedig én-bizonytalanság 

alakul ki, önértékelési- és identitászavar keletkezhet. Az egyes krízisek során 

pozitív kimenetel esetén elnyerhető én-erők, az identitás újabb elemei adhatják a 

segítséget és a hajtóerőt is a következő feladat megoldásához. Az átmenet során 

a megküzdési repertoár is bővül, és mindig alkalmazkodik, fejlődik az éppen 

kibontakozó krízishez, kedvezőtlen kimenetel esetén azonban nem sajátítjuk el a 

szükséges eszközöket és nem lesz segítségünkre a megszerzett identitás-elem. 

Mindkét kimeneteli lehetőség esetén eljut az egyén a következő szakaszba, 

azonban oda már nem elégséges problémamegoldó készséggel és gyengébb 

énerővel érkezik. A szakasz pozitív kimenetele azonban nem lehetetlen, csak 

nehezített. A korai fejlődési szakaszokban elszenvedett negatív kimenetelű 

fejlődési és egyéb krízisek, sérülések a későbbiek során, fontos eseményeknél, 

döntéseknél, fejlődési szakasz átmenetnél vagy hasonló trauma következtében 

újra jelentkezhetnek (Bakó, 1996, idézi: Hajduska, 2010). Ilyen formán 

meghatározzák többek között az életpálya alakulását is. 

 

Első szakasz: csecsemőkor - ősbizalom az ősbizalmatlansággal szemben 

 

Ebben a korban a csecsemő olyannyira kiszolgáltatott a világban, hogy minden 

azon múlik, hogy az őt gondozó felnőtt, legtöbb esetben az anya, válaszol-e a 

csecsemő igényeire. Fontos a gondozó és a gondozás állandósága, ez alapfeltétele 

a jó közérzetének kialakulásával. A tiszta környezet, az őt körülvevő illatok, a 

napirend, mind a biztonságérzetét alapozzák meg. Ha a csecsemő számára 

kialakul az az érzet, hogy a gondozó érti a szükségleteit, válaszol rájuk, 

megbízható és lehet rá számítani, biztonságos a kapcsolat, és érzi a figyelmet és 

szeretetet, akkor megalapozódik benne a bizalom, az interperszonális 

kapcsolatok, a külvilág és saját maga felé is. Ezt a biztonságot a kialakuló napi 

rutin, bejósolhatóság és megbízhatóság, és a szeretetteljes elfogadó miliő segíti, 

és kialakulhat az „ősbizalom”. A feltétel nélküli bizalom azonban negatív hatással 

is lehet az egyéni életvezetésre, az óvatosság hiánya csökkentheti a személyes 
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biztonságot, így szükséges egy bizonyos mértékű bizalmatlanság is, és a kettő 

egyensúlyából alakul ki az ebből az életszakaszból nyerhető énerő: a remény. 

(Révész, 2007; Hajduska, 2010) Alapvető magatartásformák szilárdulnak meg 

ebben az időszakban. Amennyiben kielégítően jó szülei vannak a gyereknek, akkor 

hozadékkal zárja ezt az életszakaszt. Nemcsak a törődés, szeretés mennyisége, 

hanem a minősége is fontos. Másfél éves korban jelentkeznek a szülők első 

elvárásai, szabályai, melyeket jól megfogalmazva kell közvetíteni felé. A 

gyereknek azt kell megélnie, hogy amit vele kapcsolatban tesznek a szülők, annak 

értelme van. Ebben az életkorban mindezt csak érzelmi csatornákon lehet 

közvetíteni.   

 A remény kialakulása alapozza meg az élethez való azon hozzáállásunkat, hogy 

képesek vagyunk bízni a jövőnkben, bízni a világban, hogy optimistán, pozitív 

gondolatokkal indulunk az életben, és hogy képesek vagyunk bízni saját 

magunkban. Így a pályafejlődést és az életpálya tervezést is alapjaiban határozza 

meg. 

Vannak olyan nehezített élethelyzetek: nem várt gyermek, születési traumák, 

koraszületés, párkapcsolati problémák, amelyek megnehezítik a csecsemő 

számára, hogy biztonságban érezhesse magát (Hajduska, 2010), azonban ezek az 

események az első szakasz pozitív kimenetelét nem feltétlenül lehetetlenítik el. 

Ha az anya vagy a gondozó személyisége, érettsége, önbizalma és 

konfliktuskezelése megfelelő, akkor az első életszakasz mindezek ellenére is 

sikeresen zárulhat. 

Az érzelmi élet különösen fontos a fejlődés szempontjából, így aki nem 

tapasztalta meg a szerető elfogadó közeget csecsemőkorában – pl. intézeti 

körülmények között nőtt fel – annak nyomai érettebb korban is megjelenhetnek: a 

beszédfejlődésnél, az intelligenciánál vagy a társas kapcsolatoknál. (Spitz, 1945) 

Kötődési mintázatunk is a csecsemőkorban alakul ki, melynek megszilárdulási 

időpontja egyénenként különböző lehet: 4-12 hónapos kor között. A kötődés erős 

érzelmi bevonódást jelent (Heller, 1978), mely elsősorban az anyával való 

kapcsolatot írja le, de tágabb értelemben lehetséges lakóhelyhez, közösségekhez, 

tárgyakhoz, értékekhez és eszmékhez való kötődés (Zsolnai, 2001). A gondozóval 
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kialakuló kötődési mintázat egy élethosszig végigkíséri az egyént, fellelhető lesz 

társas kapcsolataiban és azokban a helyzetekben, ahol elköteleződésre van 

szükség, pl.: pályaválasztásban. A megfelelő pozitív kötődésnek a jövőre nézve 

számos pozitív hatása lehet: kiegyensúlyozottság, döntések meghozatalának 

képessége (családalapítás, pályaválasztás), azonban számos problémát okozhat a 

bizonytalan és a túlzott kötődés is (Lust, 2000). 

Amennyiben a szülő vagy a gondozó mindig megjelenik, ahányszor a gyermeknek 

szüksége van rá, amikor az éhes, fájdalmai vannak, vagy fél, akkor a gyermekben 

kialakul a bizalom, későbbi élete folyamán nyitottabb lesz, megbízik társaiban. 

Ezzel ellentétes esetben, ha a gyermek szükségleteinek kielégítése akadályozott, 

vagy nem akkor elégítik ki, amikor igazán szüksége van rá, nem alakul ki az 

ősbizalom és a gyermek később sem fog ragaszkodni, nem fog tudni bízni 

embertársaiban. Erikson szerint az is pozitívan hat a további fejlődésre, ha a 

krízis negatív pontját is megtapasztalja a gyermek. Ahhoz, hogy a kompetencia-

érzés megjelenjen, a személy kell, hogy érezze azt is, amikor nem tud 

hatékonyan megbirkózni a különböző helyzetekkel. (József I., 2011) 

 

Második szakasz: kisgyermekkor - autonómia a szégyennel és a kétellyel 

szemben 

 

Ebben az életszakaszban a gyermek már önálló döntéseket hoz saját 

helyváltoztatásáról, a beszéddel egyre inkább ki tudja fejezni szándékait és 

érzéseit. Erikson szerint ez az akarat érvényesítésnek és az autonómia 

megélésének korszaka. Kíváncsiság, kutatási hajlam, aktivitás jellemző erre az 

időszakra; két alapvető tevékenységi formája van, a megragadás és az elengedés. 

Önmagában véve egyik sem jó vagy rossz, attól függ, hogy gyakorlás estén milyen 

attitűdöt alkalmaz az egyén. A megtartás lehet önző és kizárólagos birtoklás, 

mely romboló jelleget ölthet (negatív attitűd); illetve lehet gondoskodó, nevelő 

attitűd (pozitív). Az elengedés is lehet pusztító, romboló (negatív), illetve 

feszültségmentes útra bocsátás (pozitív).  
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A dolgok feletti kontroll nem csak az elvárt szobatisztaságban jelenik meg, de 

meghatározza a világgal való későbbi viszonyt is. (Hajduska, 2010) A korszak fő 

feladata a külső elvárások és a saját akarat ütközéséből adódó szégyennel és 

kételkedéssel való megbirkózás. A szégyenérzet az én-tudat egyik jele. Az akarat 

megvalósítása és az egyén saját határainak megtapasztalása fontos az én-tudat 

kialakulásához, amelyben legnagyobb szerepe a még mindig a biztonságos bázist 

jelentő gondozók támogatásának és bátorításának van. A szégyenből és félelemből 

eredő alkalmazkodás és engedelmesség mögött dac, düh, agresszió vagy önfeladás 

állhat, mely gátolhatja a későbbi erős és terhelhető személyiség kialakulását, 

azonban a túl szoros önkontrollból is adódhatnak később problémák. Az ebben a 

szakaszban nyerhető énerő az akarat, amely az identitásba épülve segít a 

szükségesség elfogadásában, a célok megfogalmazásában, a képességek 

begyakorlásában és a döntés szabadságában (Révész, 2007). 

Az ember már egészen a születésétől kezdve kifejezi, ha problémája van vagy 

akadályba ütközik, kisgyerekkorban pedig egyre több frusztrációval kell 

megbirkóznia. Ebben a szakaszban a cselekvést korlátozó szülői tiltások, a 

célirányos viselkedés akadályba ütközése illetve a vágyak késleltetése okozza a 

legtöbb frusztrációt. (Ranschburg, 1998).  

A tevékenységet gátoló tényezők: tiltások, akadályok, késleltetés frusztratív 

jellegét több minden befolyásolja. Az egyén múltbeli tapasztalatai, a 

személyiségjellemzők és egyéb szubjektív szituatív tényezők határozzák meg az 

érzékenységet és az átélt frusztráció mértékét (Ranschburg, 1998). A frusztrációs 

küszöb mértéke is aszerint változik, hogy a gyermek mennyi frusztrációt él át az 

élet különböző területein. Kurt Lewin (1941) híres frusztráció-regresszió 

kísérletének eredménye, hogy frusztrációs helyzetben a gyerekek tevékenységi 

színvonala jelentősen csökken, regresszió tapasztalható náluk. Fokozottan igaz ez 

azokra a gyerekekre, akik rendszeresen élnek át frusztrációt vagy kifejezetten 

alacsony a frusztrációtűrésük, és nincs lehetőség eredményes agresszióra (Buda, 

2005). 

Jellemző erre a szakaszra az akaratlagos szabályozás kialakulása, a saját test 

feletti uralom, az önuralom, és a környezet utáni kíváncsiság megjelenése. Ebben 

az életkorban a gyermekek vagy megtanulják akaraterejüket, önkontrolljukat 
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gyakorolni, vagy bizonytalanokká válnak, és kételkedni kezdenek abban, hogy ők 

is képesek a kihívásoknak eleget tenni. A gyermek önállóságának fajtája és foka a 

szülőktől függ. Túl merev, vagy korai és erős külső kontroll esetén az önállóság 

nem tud kialakulni. Megszégyenítés esetén a gyermek elidegenedik a saját 

testétől, ami kényszeres cselekedetek kiváltója lehet. (József I., 2011) 

 

Harmadik szakasz: óvodáskor - kezdeményezés a bűntudattal szemben 

 

A harmadik szakasz az óvodáskorra tehető és a kezdeményezés vagy 

bűntudat dimenzióján értelmezhetjük. Ebben a korban a gyermek fokozatosan 

leválik környezetéről, független lesz, rengeteg kezdeményező képességgel 

rendelkezik. Mindent meg szeretne tapasztalni, önálló akciókat kezdeményez. Ha 

nem ütközik akadályokba, és biztosítják számára az önállóan végzett munka 

lehetőségét, akkor a későbbiek folyamán a gyermek kezdeményezővé válik, 

kreatív lesz, képes lesz örülni teljesítményének. Ellenkező esetben állandó 

bűntudat kíséri, mindig szorongani fog attól, hogy valamit nem helyesen 

cselekszik, kétségei lesznek saját erőforrásait illetően. (József I., 2011) 

 

Az óvodás korszakban stabilizálódik az én-tudat, a gyermek szeretné akaratát 

érvényesíteni, de önmagában már nem az önálló cselekvés számít, hanem, hogy 

azokkal elérje a vágyott célt. A célok elérése érdekében pedig kezdeményez, 

azonban ha nem éri el a kitűzött célt, bűntudat érzése támad benne, melyben 

nagy szerepe van a környezet reakcióinak.  

 

Ha a kezdeményezés ráépül az előző szakaszban sikeresen elnyert akaratra, akkor 

kialakul a szándék, a törekvés, azaz a célelérés. (Révész, 2007) Ezen énerő 

megszerzésének az egyén egész életét meghatározó szerepe van, ami a tervezést, 

jövőtervezést, célkitűzést és elérést illeti, ezáltal az életpálya-tervezésben is 

nagy szerepe van. 

A kezdeményezési motivációt jelentősen tudja befolyásolni a környezet: a család, 

a kortársak és a nevelő intézmények. A gyermek például hamar megtanulhatja, 

hogy hozzá intézett kérdés esetében, arra a kérdező fejében levő helyes választ 
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kell adni, így elindul egy fordított gondolkodás: azt válaszolom, amit mások tőlem 

várnak. Ez a kreativitás, az ötletelés és a fantáziák visszaszorításához vezet. 

(Hajduska, 2010) 

Az óvodás gyermeket a határtalan kíváncsiság és megismerés vágya hajtja, így a 

felnőttekről és kortársakról modellezett cselekvések mellett gyakoribbá válik a 

spontán aktivitás. Ez a spontán tevékenység, mindenféle külső kényszertől 

mentesen megy végbe és a cél, hogy változást idézzen elő a környezetében.  

Ebben a korban formálódik az egyénben a kontroll helye. Ha a gyermek úgy éli 

meg, hogy képes alakítani a környezetét és befolyásolni a körülményeket, akkor 

valószínűbb, hogy belső kontroll alakul ki nála, és aktívan, bátran és kitartóan áll 

neki tevékenységeinek. A külső kontrollos gyermek úgy látja, a dolgok nem az ő 

aktivitásán múlnak, nem tőle függnek, ezért aktivitása és kitartása változékony.  

Az óvodáskor központi eleme a nemi identitás megtapasztalása. Ezen keresztül is 

szembesülnek a gyerekek a társadalom formális szabályaival és az informális 

normákkal. Az óvoda közvetíti ebben az időszakban az aktuális társadalmi 

értékeket és normákat, illetve többek között ez az elsődleges színtere a 

kortársakkal való érintkezésnek is. Óvodáskorba lépéskor egyre kevésbé a tárgyak 

és egyre inkább a személyek kezdik el érdekelni az egyént. A kortárscsoportok 

alakulásakor a gyermeknek lehetősége van megtapasztalni a valahová tartozás 

érzését, az összetartozás élményét, és azt a védelmet és biztonságot, amit egy 

ilyen csoport nyújtani tud. Itt tanulhatja meg a gyermek az együttélési normákat, 

magatartásformákat, a szabályok betartása ugyanis minden tag számára kötelező 

(Mérei, 1978). 

A csoportok fejlődésével párhuzamosan kialakulnak a csoportszerepek, lesznek 

vezető, irányító szerepet birtokló gyermekek, akiknek viselkedését a csoport 

tagjai szívesebben másolják le. Jellemzően a társas hatékonyság, az 

ötletgazdagság, a kezdeményezés, a társakkal való bánni tudás jellemzi a 

vezetőket. 5-6 éves korra azonban megjelennek a népszerűtlen, elutasított 

gyerekszerepek, akik legtöbbször a „bűnbak” szerepét birtokolják, vagy félénkek, 

nehezen barátkozóak. Ilyenkor sokat számít a pedagógus hozzáállása, amely 

segíthet is, de ronthat is helyzeten, akár azzal, hogy maga a nevelő is negatív 

megkülönböztetésben részesíti a gyermeket. (Kósáné, 2001) 
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A kortárscsoport lehetőséget ad az interakciók és a kommunikáció gyakorlására, 

kialakíthatja az együttesen végzett tevékenység örömét, melyek a felnőtt lét 

szociális kompetenciái és az életpálya tervezés szempontjából meghatározóak 

(Mérei, 1978). Ezek a csoportok az egyén önbemérését is lehetővé teszik. (Buda, 

1986) A gyermek összevetheti a kortársakkal fontos személyes tulajdonságait, 

erősségeit és gyengeségeit, és ez által visszajelzéseket kap társas helyzetéről, 

melyek az énkép alakulását befolyásolják. 

Hermann Alice (1982) szerint az óvodai nevelő feladata, hogy a gyermekben 

kialakuljon a világ elfogadása és szeretete, melyet a nevelő saját személyiségével 

érhet el. „A gyereknek valóban ezt… kell kiéreznie vezetőjéből. Hogy nemcsak 

kötelességét teljesíti, hanem munkája betölti, izgatja, mulattatja – hogy nemcsak 

fegyelmezetten, nyugodtan, kedvesen él a gyerekek között, hanem valóban 

köztük van, szeret velük lenni, igazi közvetlen kapcsolatban van velük. Ahogy a 

gyerek a megismert kultúrértékek nyomán azt érezheti, hogy érdemes belenőni 

egy olyan világba, amely ezeket tudja adni…” (246. o.). Ez alapozza meg azt a 

pozitív életszemléletet, melytől az életpálya-tervezés egy bizalommal teli, 

jövőorientált és kellemes része az életnek. 

 

Negyedik szakasz: iskolás kor – teljesítmény a csökkentértékűséggel szemben 

 

 A teljesítmény vagy kisebbrendűség szakasza. Ebben a korban kerül a gyermek 

iskolába, válik le egyre jobban a családjától. Az eddigi játék szerepét átveszi a 

szisztematikus tanulás, melyben már teret kap az állandó minősítés. Az iskola 

teljesítmény-centrikus intézmény, megkezdődik a kortársak közötti versengés. A 

gyermek énképe saját iskolai teljesítménye függvényében alakul, mert  a szülői, 

rokoni elismerés, a barátok választása is a jó teljesítményhez kötött. Ha nem 

sikerül megfelelnie a követelményeknek, kisebbrendűség érzés lesz úrrá rajta, s 

valamilyen pótcselekvésben próbálja kompenzálni iskolai sikertelenségeit. Ha ez a 

társadalom szemében kompetens tevékenység, sport, művészet stb., akkor 

kialakulhat a teljesítményérzés, ha nem, akkor lelkiismeret furdalása, 

kisebbrendűségi érzései lesznek. 
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Az egyik legfőbb krízis az iskolába kerülés és az iskolai léthez való hozzászokás. A 

játék iránti korábbi erős érdeklődés helyett egyre produktívabb tevékenységek 

felé fordul a gyermek, az óvodáskor végére pedig alkalmassá válik a 

csoporthelyzetben történő tanulásra, a gondolkodás már kevésbé érzelmileg 

telített és stabilizálódik az intellektuális érdeklődés. Az előző szakaszból hozott, a 

társakkal való közös tevékenység, mint örömforrás érzése tovább erősödik, a 

teljesítmény önmagában tud motiváló erővel bírni, és rengeteg a lehetőség az 

elismerésre: kortársaktól, pedagógustól, szülőktől.  

Az ebben a szakaszban elnyerhető énerő a hatékonyság, a kompetencia érzése, 

mely akkor stabilizálódik, ha a gyermek képes megoldani az elvállalt feladatokat, 

a tanárok vagy a szülők kéréseit. (Révész, 2007) A sikeresség és én-hatékonyság 

érzését leginkább a környezet visszajelzései adják, az elismerés, a dicséret és az 

olyan pozitív megnyilvánulások, melyek sikerélményt hoznak a gyermek számára, 

miszerint ő képes volt a rá bízott feladatot elvégezni. Ez az alkalmasság élmény 

határozza meg a gyermekben, hogy a jövőben képes legyen elsajátítani a 

munkájához szükséges tudást és készségeket, hogy pozitív legyen a munkához 

fűződő viszonya anélkül, hogy közben kisebbrendűséget élne meg. A korszak 

veszélye ugyanis – ha a gyermek törekvései nem járnak sikerrel, illetve a 

környezetből nem érkezik meg a vágyott pozitív visszacsatolás – a kisebbrendűségi 

érzés kialakulása. (Hajduska, 2010) 

Nagyobb a valószínűsége ez utóbbi teljesülésének, amennyiben nem az 

iskolaérettségnek megfelelő időpontban kerül a gyermek iskolába. Az arra 

éretleneknél hamarosan jelentkeznek az első problémák: figyelmetlenség, 

koncentrálás hiánya, fáradékonyság, feladattudat hiánya esetleg gyakori 

megbetegedés formájában.  (Cole, Cole, 2003) A sorozatos kudarcok miatt az 

egyén negatív érzést társít az iskola, a feladatok és így végső soron a munka 

fogalmaival, ami negatív irányba befolyásolja a munkához való hozzáállást és a 

későbbi életpálya-tervezést. 

Az egyén fejlődését és szocializációját az iskoláskorig legnagyobb részben a család 

határozza meg. Az iskoláskorban azonban az egyén számára egyre fontosabbá 

válik az a közösség, aminek tagjává lett. A gyermek ettől a közvetlen környezettől 

sajátítja el a látott mintákat és normákat, később pedig maga is aktív formálója 
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lesz a közösségnek és tevékenységeinek. A közösség azonban nem csak 

elsajátítandó viselkedési formákat nyújt, hanem formálja az énképet, ugyanis 

annak ismerete, hogy mások milyennek látnak, visszajelzés a gyermek számára, 

egyfajta önigazolás (Zrinszky, 2002). Ebben az időszakban tehát a családi 

szocializációt kiegészíti a közösség formáló ereje, melyek együttesen segítik az 

autonóm társadalmi személyiség kialakulását. 

 

Ötödik szakasz: serdülő kor – én identitás a szerepdiffúzióval szemben 

 

Az ötödik szakaszra - a serdülőkorra -, az identitáskeresés jellemző, az identitás 

alakulása szempontjából ez a legfontosabb szakasz. Ez az identitás vagy 

szerepdiffúzió stádiuma. Az identitás az egyén gyarapodó bizonyossága azzal 

kapcsolatban, hogy belső lényének azonossága és kontinuitása mások szemében is 

megfelel az azonosságával és kontinuitásával. A serdülő jó esetben aktívan küzd 

az identitás kialakításért, ugyanakkor fél az identitásvesztéstől. Ebben a 

látszólagos ellenmondásban a fiatalok gyakran csatlakoznak bandákhoz, 

példaképekkel azonosulnak. Az identitás kialakulásában fontosak az első 

szerelmek, melyekben nem az intimitás még a cél, hanem az identitás keresése. A 

serdülő megpróbálja felfedezni saját értékeit, pozitív vonásait, megpróbálja 

megtalálni a saját helyét a világban. Az alapképességekből kibontakozhat a 

tehetség, és elkezdődik a szerepekkel való azonosság. Kiválaszt néhány olyan 

társadalmi szerepet, melyet elfogadhatónak tart és ezeket gyakorolja, ezáltal 

megtalálja helyét a világban. A gyermekkori azonosításokat integrálja a serdülő 

identitásban, így egyfajta személyes identitást alakít ki a társas csoport 

részeként. Ha ez nem sikerül, ha egyetlen szerepet sem talál megfelelőnek, 

összezavarodik, konfúz lesz, vagyis nem találja a helyét, énképe összetevői között 

nem talál kongruenciát, énideálja nagyon eltávolodik énképétől s ez szerep 

konfúziót eredményez. Ilyenkor összezavarodva keresi identitását. (Ki vagyok én? 

Hol a helyem a világban?) (József, 2011) 

Erik H. Erikson (1991) a gyermekkorból a felnőttkorba való átmenet szakaszát, a 

serdülőkort tekintette az identitás megszilárdulási időszakának. Ez az időszak a 
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pubertás korral kezdődik, melynek kezdete a mai modern társadalomban egyre 

korábbra, 12 éves korra tehető; ezzel párhuzamosan a serdülőkor vége is 

kitolódott és akár 20 éves korig is elhúzódhat. A serdülőkor során a középpontban 

az egyén saját személyisége áll, legtöbb idejét a saját magáról való gondolkodás, 

az én milyensége, a célok, értékek és a lehetőségek töltik ki, ez az időszak én-

centrikus (Erikson, 1991). 

A serdülők életében rengeteg változás történik egyszerre, melyek három 

különböző minőségben valósulnak meg: biológiai, társas és pszichológiai szinten. A 

legfontosabb biológiai változás, amely meghatározza a pubertáskort, a nemi érés, 

amely a korábban említett módon az utóbbi évtizedekben felgyorsult, ám a 

hormonális érés nagyon gyakran nincs összhangban az érzelmi és pszichológiai 

fejlődéssel (Vikár, 1999). A testi változások során a serdülők felnőttesednek, 

megjelennek a másodlagos nemi jellegek, amelyre a kamaszok különböző 

módokon reagálnak. A környezet pozitív reakciói és a társas támogatás sokat 

segíthet abban, hogy az egyén el tudja fogadni a változásokat, a gyerekkortól való 

elszakadást, és integrálni tudja személyiségébe testét, külső azonosító jegyeit. 

Ezen folyamatok negatív vagy pozitív alakulása nagymértékben határozza meg az 

önbizalmat, az önértékelést és a belső harmóniát, és bár leginkább a kortársak 

visszajelzése határozza meg az énképet, a környezet felnőtt tagjainak akár 

elfogult pozitív véleménye is erőforrás lehet. A helyzet negatív kimenetele, azaz 

a külső nem sikeres összehangolása a személyiséggel, kisebbrendűségi érzéshez 

vezethet (Cole et al., 2003). 

Társas szinten a kortársak szerepében történik nagy változás. Már kisiskolás 

korban is ők képezték a referenciacsoportot, de serdülőkorban már nem csupán 

összehasonlítási alapként szolgálnak, hanem értékeket és normákat közvetítenek, 

emellett a már említett külső jegyekben is vonatkoztatási csoporttá válnak. 

Pszichológiai szempontból pedig felébred az önismereti kíváncsiság és az én 

érintettsége miatt az egész korszakra az érzékenység lesz jellemző (Mérei, 1990). 

A serdülőkor a legfontosabb döntések időszaka, ami az identitás kialakulását 

illeti. Erre a korra jut el az egyén testi fejlődésben és társadalmi 

felelősségérzetben oda, hogy végigélje és megoldja az identitásválságot. A 

pubertáskor feladatai nagy érzelmi és intellektuális terheket jelentenek, az ezzel 
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való megküzdési stratégiák viszont még fejletlenek. Sikeres esetben az egyén a 

krízis megoldásakor képes lesz önálló és teherbíró személyiségként működni és 

beilleszkedni a társadalomba. Ha ez a folyamat kudarccal zárul vagy megreked, 

önérvényesítési és önértékelési problémák, beilleszkedési és alkalmazkodási 

nehézségek keletkezhetnek (Hajduska, 2010).  

Az identitás megformálása hosszú szocializációs folyamat eredménye. A serdülő 

krízis kiemelkedő fontosságú, számos felnőttkori válság, alkalmazkodási zavarok, 

tartós konfliktusok, beilleszkedési nehézségek gyökerei a pubertás korban 

feldolgozatlan élményekre vezethetők vissza. A korszak fontos feladata, hogy 

kialakuljon az én-azonosság, azaz a self folytonossága, koherenciája. A cél az 

identitás megszilárdulása és a stabil értékrendszer kialakítása, amely 

elengedhetetlen a társadalomba való beilleszkedéshez. A serdülők több területen 

is döntéseket hoznak, melyek akár életre szóló elköteleződéssé is válhatnak. A 

hosszú távú felelősségvállalás gondolata ellenállást és lázadó magatartást válthat 

ki a kamaszokból (Hajduska, 2010). Erikson a serdülők önmagukban való 

kételkedését az egészséges pszichoszociális fejlődési folyamat részének tekinti. 

Az időszak része, hogy az egyén számos hiedelmet, szerepet és viselkedésmódot 

próbál ki, ezeket módosíthatja vagy elvetheti az identitás keresés során (Révész, 

2007).  

A krízis során elnyerhető énerő a hűség, akár csoporthoz, értékekhez, 

választásokhoz vagy a személyes jövőbe vetett bizalomhoz. Amennyiben az 

identitáskrízis meghaladja az egyén integráló képességeit, vagy más okból a 

megoldás akadályoztatva van, nem sikerül összehangolni a különböző szerepeket, 

akkor kötődési, önértékelési és beilleszkedési problémák léphetnek fel, mely 

hosszútávra jelentős kihatással van az egyén életére (Hajduska, 2010). Kedvező 

esetben a krízis az egyén húszas éveinek elejére vagy közepére megoldódik 

(Révész, 2007). 

A serdülőkor három legfőbb feladata közül az első a szülőkről való leválás, érzelmi 

függetlenedés, a második a pszichoszexuális identitás beépítése a személyiségbe, 

a harmadik pedig a jövőbeni társadalmi szerepre való felkészülés, azaz a 

pályaválasztási döntések meghozatala (Vikár, 1999). A pályaválasztási döntések 

mögött a társadalmi normák elfogadása és azok személyiségbe integrálása áll. Ha 
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a serdülő nem küzd meg a saját életpályájának megtervezéséért, hanem 

elfogadja a szülő neki szánt életút-elképzelését, akkor ez éretlenséget, a leválás 

és önállósodás gátoltságát jelenti. Az egészséges serdülő is ideális esetben 

magáénak vallja a családi társadalmi értékeket, ez azonban nem egyenlő a kérdés 

nélküli elfogadással. A fiatal úgy készül fel a társadalmi szerepekre, hogy el tudja 

magát képzelni felnőttként, mind családi, mind foglalkozási szerepben, reális 

terve van a jövőre nézve, és saját, belülről jövő igénye lesz, hogy jól teljesítsen. 

Ezek abban mutatkoznak meg, hogy az egyén részt vesz az őt érintő döntésekben, 

tanulmányi vagy pályaválasztási helyzetekben is, van motivációja a 

megvalósításra, előre tervez és rendelkezik alternatívákkal (Hajduska, 2010). 

A problémát az jelzi, ha a serdülőnek nincsenek tervei, kérdés és ellenkezés 

nélkül elfogadja a szülő útmutatásait, nincs önállósága. De lehetséges, hogy 

irreálisan ítéli meg képességeit és lehetőségeit, és nem látja saját szociális 

viselkedését sem reálisan. Az ehhez hasonló serdülőkori problémák eredhetnek 

traumatikus gyermekkori eseményekből, amelyek a pubertás során megjelennek; 

adódhatnak egyensúlyzavarokból a családon belül, melyek meggátolják a serdülő 

leválását és függetlenedési törekvéseit; lehet probléma a kortárscsoport és az 

eddig ismert elvárások ellentéteiből illetve az akadályoztatott serdülőkori 

feladatok elégtelen teljesítéséből is. A korszak során gyakran előfordulnak 

szélsőséges viselkedések és megnyilvánulások, ezek azonban csak akkor 

jelentenek valós, mélyen meghúzódó problémát, ha tartóssá, megmerevedetté 

válnak. (Hajduska, 2010) 

James Marcia négy szintet különített el az identitás kialakulása szempontjából: 

1. Identitás diffúzió: melyben kaméleonként szerepeket próbálgat, igazi 

azonosulás nélkül. Ebben az időszakban nem képes az önmeghatározásra; sok a 

bizonytalanság és a tanácstalanság. 

2. Korai zárás: a szülőktől kritikátlanul átvett identitás (társadalmi, vallási, 

szakmai, stb.). Ez egy törékeny állapot, mert amiért nem harcolunk meg, az nem 

is lesz a miénk sosem igazán. Kívülről ezek a serdülők együttműködőnek tűnnek, 

de belülről nagyfokú bizonytalanság és zárkózottság jellemzi őket. Tisztelik a 

tekintélyszemélyeket, alacsony a feszültségtűrő képességük és nem autonóm 

személyiségek.  
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3. Moratórium: önmeghatározási válság, döntésképtelenség a fő tünet. 

Nagyfokú szorongással és feszültséggel járnak a hétköznapjai.  

4. Érett identitás: a keresési tendenciát felváltja az önmegvalósítás igénye. A 

serdülő magas szintű önreflexióval rendelkezik. Nyitott és érdeklődő a társadalom 

és a kultúra problémáira, kérdéseire. 

 

Hatodik szakasz: fiatal felnőttkor – intimitás az izolációval szemben 

 

A hatodik szakasz a 22-34 éves kor, az ifjúkor és a fiatal felnőttkor időszaka. Az 

érett genitalitás, az én uralkodása a test felett jellemzi ezt a szakaszt. Ebben az 

életkorban fejezi be a személy a tanulmányait, megjelenik az intimitás iránti 

igény és képessé is válik az intim kapcsolatok felvállalására. Kialakítja saját 

személyes életterét, baráti társaságot alakít ki, beilleszkedik egy családba. 

Amennyiben ez nem sikerül, izolálódik (elszigetelődik), fokozatosan leválik 

környezetéről, magányos lesz, ami akár tartós állapottá is válhat. Elszigetelődés 

bekövetkezhet olyan esetben is, amikor valaki saját kezdeményezésére marad 

távol a többiektől, vagy akkor is, ha intimitását féltve nem enged közel magához 

senkit. Munkahelyén fontossá válik az egyre magasabb státusok betöltése, de 

ezeket össze kell egyeztetni a családon belül betöltött szerepeivel. A konfliktus 

legtöbbször abból adódik, hogy a személy nem tud megfelelni mindkét elvárásnak, 

és ez is elszigetelődéshez vezethet. (József, 2011) 

A serdülőkori identitás kialakításával megnő az intimitás igénye, a fiatal felnőttek 

baráti, társasági kapcsolatok és párkapcsolat kialakítására törekednek (Révész, 

2007). Erikson (2002) szerint az ebben a korszakban megoldandó krízis az intim 

kapcsolatok kialakításának képessége és az ezekben való elköteleződés, melyek 

párkapcsolaton és barátságokon keresztül is megnyilvánulhatnak. Az ebben a 

korszakban elnyerhető énerő a szeretet, azonban ennek megélése az érzelmi 

biztonság magas fokát igényli. Ez a szakasz a korábbi szakaszokra, elsősorban a 

legelső szakaszban megoldott krízisekre, a bizalomra és a megbízhatóságra épül. 

Ezek nélkül az egyén veszélyben érzi magát, és az érzelmi kiszolgáltatottság 
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helyett az izolációt, elszigetelődést választja, amely ennek a szakasznak a 

kedvezőtlen kimenetele (Révész, 2007). 

Ebben az időszakban zárulnak le az egyén tanulmányai, fontossá válik az önálló 

egzisztencia megteremtése, átértékelődik az eddigi közösségi kapcsolatrendszer 

és kialakul egy új, felnőttkori társasági élet. A fiatal felnőttkor három fő feladata 

a szülőkkel való eddigi szoros kapcsolat lazítása, a leválás; a foglalkozási szerep 

kialakítása az önálló egzisztencia megalapozása érdekében, azaz a felnőtté válás; 

tartós párkapcsolat kialakítása (Hajduska, 2010). 

A fiatal felnőttkornak két alapvető feladata van: a munkába állás és a 

párválasztás, családalapítás. A munkába állást meg kell, hogy előzze a 

foglalkozási szerepre való szocializáció; meg kell történnie egy bizonyos hivatás 

melletti döntésnek, elköteleződésnek. Hierarchikus rendbe való beilleszkedést 

feltételez, ami nem egyszerű a fiatal számára, hiszen az elfogadás, befogadás 

fejlett frusztrációs toleranciát követel meg. A hierarchikus beilleszkedése lehet 

túlságosan alárendelődő vagy túlzott oppozíció (dac), asszertivitás viszont csak 

akkor érhető el, ha az egyén tudatában van az értékeinek és pozitív az 

önértékelése. 

 

Hetedik szakasz: érett felnőttkor – kreativitás a stagnálással szemben 

 

A hetedik szakasz az alkotóképesség kibontakozásának vagy a stagnálásnak a 

stádiuma, a 34-60 éves kor közötti időszakra tehető. Ezt a szakaszt Erikson a 

generativitás illetve a stagnálás szakaszának tekinti. Ebben az életkorban a 

személyek még nem érzik öregnek magukat ahhoz, hogy bizonyos változtatásokat 

tegyenek életükben, legtöbben ekkor érik el alkotóképességük csúcsát. 

Érdeklődésüket fokozatosan kiterjesztik, termékenyek a munkában. Kialakul a 

szülői felelősségérzet.  Amennyiben ez sikerül, nyugodtan készül az öregedésre. 

Ellenkező esetben a tespedtséget kockáztatják, a személy stagnálhat, beletörődik 

abba, amit elért, nem akar változtatni, vagy szubjektíven úgy ítéli meg, hogy 

nincs lehetősége a változtatásra. (József, 2011) 

 



 

35 

Erikson (1991) a felnőttkor fő feladatának az alkotóképesség megélését tartja, 

azaz szerinte ez a produktivitás és teremtés fő időszaka, mely megjelenhet 

családalapításban, azaz az utódnevelésben és a róluk való gondoskodásban, vagy 

jelentheti a munka területén való alkotást, illetve a társadalom számára végzett 

hasznos tevékenységeket is. Az alkotás tehát több területen megjelenhet, a közös 

motívum mindenhol az ebben a szakaszban elnyerhető énerő, a gondoskodás, 

amely a tudás, a tapasztalat, a szellemi értékek fennmaradására irányul. Ezekkel 

az egyén a felnövekvő generáció boldogulásához járulhat hozzá, mely által 

önmaga értékelése növekszik a szükségesség érzésével. Amennyiben az egyén nem 

találja meg az életnek azt a területét, ahol úgy érzi, hozzá tud járulni a 

társadalom hosszú távú jövőjéhez, vagy én-központúsága meggátolja ebben, akkor 

életének ezen szakasza a stagnálás jegyében telik, és üresség, céltalanság érzések 

jelennek meg (Révész, 2007). 

Nyolcadik szakasz: időskor – integritás a kétségbeeséssel szemben 

Az utolsó szakasz 60 éves kor után zajlik, melyben az egyén elfogadja egyszeri és 

páratlan életútját, elemzi mindazon eredményeket, teljesítményeket, melyeket 

élete folyamán elért és elbírálja ezeket. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem élt 

hiába, hogy hagyott valamit maga után, akkor nyugodtan készül fel a halálra. Ezt 

nevezi Erikson énintegritás-érzésnek. Amennyiben a személy úgy véli, hogy hiába 

élt, nincs megelégedve azokkal a dolgokkal melyeket megélt, alkotott, 

kétségbeesés vesz erőt rajta, mert belátja, hogy most már lehetetlen 

változtatnia. 

Erikson szerint a fejlődés során minden korábban átélt periódus hozzájárul a 

teljes személyiség kialakításához, vagyis egész életünkben jelen van. Az egyes 

szakaszokban felmerülő konfliktusok a maguk kitüntetett szakaszában a 

legfontosabbak, de nem zárulnak le teljesen, lappangó formában egész életünket 

végigkísérik. Ez az epigenetikus elv, ami egyrészt azt jelenti, hogy egy adott 

krízissel való találkozásunkkor magunkkal hozzuk az összes előző szakasz 

kimenetelét, másrészt azt, hogy ha egy szakasz fő krízisét megoldjuk, ezzel egy 

időben megoldásokat találunk a később következő válságokra is. Erikson 

epigenetikus elve szerint a krízisek nem oldhatók meg egyszer s mindenkorra, 

mert egy konfliktus megoldása új és új formában visszaköszön későbbi 

életünkben. (József, 2011) 
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Az ökológiai modell 

 

A fogantatás pillanatától kezdve egészen az elmúlásunkig folyamatos a fejlődés. A 

fogalom alatt olyan egymásból eredő láncolatra gondolunk, aminek egy-egy 

láncszeme minőségi változást hoz és egyre differenciáltabb szervezettségi szintet 

ér el benne az egyén. A folyamatot egyaránt befolyásolják biológiai, társadalmi, 

kulturális hatóerők.  

 

A személyiségnek az alapjai öröklődnek: a testalkat, a fizikai hajlékonyság, egyes 

kognitív képességek, mint a tanulási képesség, az intelligencia és olyan 

adottságok, mint a zenei hallás és a kézügyesség. Velünk született vonás a 

temperamentumunk, mely meghatározza, milyen az érzelmi 

kiegyensúlyozottságunk, az aktivitásszintünk, az alkalmazkodóképességünk, az 

idegrendszerünk érzékenysége. A stresszt okozó helyzetekre sem egyformán 

reagálunk. Ezeknek a sajátosságoknak alapján szűrjük, szelektáljuk a minket ért 

hatásokat, így próbáljuk magunk is alakítani a környezetünket. Viszont minden 

társadalom egyfajta öntőforma is és igyekszik a maga képére formálni az egyént. 

Urie Bronfenbrenner ökológiai modellje képet ad arról, hogyan szerveződik az 

egyén köré egy rendszer, amelyben az a feladata, hogy megtalálja a helyét és 

minél kevesebb ellentmondásba keveredjen a különböző életterek illetve saját 

értékrendjével.   

1. ábra  
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 Mikrorendszer: azok a személyek, akik a gyerek közvetlen környezetét 

alkotják, szülők, testvérek. 

 Mezorendszer: az a környezet, melynek a gyerek közvetlen részese, 

kortárscsoport, rokonok, szomszédok, lakókörnyezet, egyházi közösség. Ez a két 

rendszer együttesen határozza meg a gyerek iskolai előmenetelét, társaihoz való 

viszonyát. 

 Exorendszer: a közvetlenül nem részese, de meghatározó szerepe van mégis 

a gyerek életére, pl. iskolaszék, szülők munkahelye, helyi ipar, 

tömegkommunikáció, önkormányzat.. 

 Makrorendszer: a társadalom és a szociális ellátó rendszer szervezettsége, 

szubkultúra pl.: munkaidő, családi pótlék, gyes, munkanélküliség, stigma, illetve 

a domináns hiedelmek és nézetek. 

 

A humán fejlődés, Bronfenbrenner szerint, az ökológiai környezet újra 

strukturálása a komplexitás magasabb szintjére, ahová a gyermeknek 

adaptálódnia kell. 

   

Részleteiben szemlélve a mikrorendszer a legalapvetőbb ökológiai szint, az egyén 

életét közvetlenül befolyásoló tapasztalatok világa. A fizikai környezetet és 

azokat a társas mintákat foglalja magában, melyekben a mindennapi rutinok 

zajlanak, tehát az egyén közösségi kapcsolatait.  

 

Az iskolás gyerek számára a mikrokörnyezetet elsősorban a családi közösség, a 

kortárs csoportok, a lakókörnyezet és az iskolai viszonyok jelentik. Kialakul a 

státusa az osztályban, az iskolában és egy viszonyrendszer a tanáraival. Ezeken a 

területeken zajló interakciók határozzák meg a konkrét és személyes élményeket. 

Szerepet játszik még a szülők nevelési elképzelései, a gyerek kortársak között 

elfoglalt pozíciói, a velük eltöltött idő mennyisége, a szabadidő kreatív és hasznos 

eltöltése akár felügyelt, akár kortárscsoportban. 

 

A mezorendszer a mikrorendszer elemeinek kapcsolati hálója. Amennyiben a 

mikrorendszer elemeinek viszonyai kiegyensúlyozottak, és kölcsönösen ismerik 

egymást, a mezorendszer erős és támogató hatással van a gyerek további 
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fejlődésére. Ezzel szemben komoly kihívást jelent a fiatal számára, ha nagyon 

eltérőek az elé állított követelmények, elvárások, ellentmondásban vannak a 

közvetített értékek és a helyszínek között nincs, vagy csak alig van kapcsolat. 

Nem támogatja a gyereket tehát, ha a szülőnek nincs fogalma a tanár 

elvárásairól, vagy ha nyíltan kritikával él a pedagógus munkamódszereit illetően; 

mint ahogy az sem szerencsés, ha a tanár nem tud semmit a gyerek családi 

körülményeiről, arról a mikrokörnyezetről, melyből származik, mely identitásának 

alapköve, vagy ha leértékelik az otthonról hozott normákat, szokásokat. 

Hasonlóan megnehezíti az alkalmazkodást, ha a szülők elítélik a gyerek barátait, 

választott szabadidős tevékenységét. Amennyiben a szülők, az iskola és a barátok 

értékrendje között van közös halmaz, a rendszerek egymáshoz viszonyítva nem 

keverednek összeférhetetlenségbe, támogatóan hatnak a gyerek fejlődésére.  

 

Az exorendszer azokat az intézményeket és tereket foglalja magában, melyek a 

mindennapi életet és a fejlődést indirekt módon befolyásolják. Ez a szélesebb 

társadalmi kontextus: a szülők munkahelye, az önkormányzat, a település jellege, 

az oktatás és nevelés intézményei, a felnőtt életpályák lehetséges választéka. 

Ezek szintén lehetnek gátló és segítő tényezők is. Például a helyi önkormányzat 

döntése egy óvoda, iskola bezárásáról vagy a játszótér helyére épülő 

bevásárlóközpontról, közvetett módon befolyásolja a gyerek fejlődését azáltal, 

hogy meghatározza, milyen szolgáltatások válnak elérhetővé, és azok milyen 

igényeket szolgálnak ki. 

 

A makrorendszer nem kézzel fogható intézmény, hanem a kultúra domináns 

nézeteinek, hiedelmeinek összessége. A gyerek társadalomban betöltött szerepét 

és fejlődését is meghatározza a kultúrájának felfogása a gyerekkorról, a 

gyerekekről, az iskolai évekről, és jövőjének lehetséges kimeneteléről. Az egyén 

fejlődése szempontjából fontos, hogy az adott kultúrának milyen elképzelései 

vannak a gyerek helyéről a társadalomban, milyen életkortól számít nagynak, 

milyen elvárásokat támasztanak vele szemben, mit tehet és mit nem. A nyugati 

kultúra preferálja a továbbtanulást, ehhez mérten a társadalmi rendszer is 

átalakult, kitolódott a családból való elköltözés vagy a családról való leválás 

ideje.  
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Az ökológiai modell egy rendszerbe tudja foglalni a az egyén életkörülményeit és 

a kultúra hatását. Felhívja a figyelmet arra, hogyan épülnek, hogyan segítik, adott 

esetben gátolják egymást a rendszerek. A gyerek ezzel a hátérrel lép be az 

oktatási intézménybe, nem kezelhetjük őt se „tabula rasa”-ként, és nem 

ítélhetünk pusztán az alapján, amit látunk, mert az csak a felszín. 

Rendszerszemlélettel kell rendelkezni és információkat gyűjteni a háttérről az 

árnyaltabb kép kialakítása érdekében.  

 



 

40 

3.2. A szociális környezet szerepe 

 

3.2.1. A szociális környezet szerepe az énkép fejlődésében 

 

A korai óvodáskorban (3-4 év) jellemző, hogy a gyerek különálló fogalmakat tud 

felsorolni, de egységet, összefüggést képezni két dolog között még nem. A 

koherens kép hiányát azzal magyarázzák, hogy hiányzik az egyesről az általánosra 

való logikus következtetés, ehelyett az egyesről csak ez egyesre tud következtetni 

a gyermek (Harter, 1999). Az óvodások ebben az életkorban szinte csak pozitív 

tulajdonságokkal jellemzik magukat a már említett minden vagy semmi 

gondolkodás analógiája szerint. Úgy értékeli, hogy ő valamiben vagy jó, vagy nem 

és egyúttal kizárja a negatív minősítést.   

 

Ebben az életkorban a szocializációs környezet: a szülő, szerepe a következő: 

megteremti az identifikáció alapjait. Higgins (1991) szerint a gyermek ugyanabba 

a kategóriába teszi magát, mint a vele azonos nemű szülő, ez tehát a szülővel 

való azonosulás korai alapja. Tudatossá válik továbbá a gyermekben az, hogy 

hatással van a környezetére, a viselkedése reakciókat vált ki a felnőttekből, 

melyek további reakciókat váltanak ki a gyermekből (Higgins, 1991). 

 

A nagyóvodások (5-7) a különálló tulajdonságokat kezdik koordinálni és egy-egy 

kategóriához egyre több tulajdonságot is felsorol. Ebben az életkorban is 

megtalálható a minden vagy semmi logikai séma, egydimenziós gondolkodás 

jellemzi, mely megnyilvánul az ellentétek felfedezésében, kifejezésében. Valaki 

vagy jó, vagy gonosz, vagy szép vagy csúnya.  

 

A szocializációs környezet szerepe: Higgins (1991) szerint ebben az életkorban a 

gyerekek már nemcsak azt tudják, hogy a szülők viselkedésére befolyással vannak, 

hanem azt is, hogy a szülőknek és óvónőknek van egy saját nézőpontja, elvárás 

rendszere vele kapcsolatban. Ezt a nézőpontot bár észlelik, azonosulni nem 

tudnak vele. Nem rendelkeznek az önkritika és az önértékelés képességével sem. 

Az összehasonlítás társaikkal és saját magukkal már működik. „Most tudok gyorsan 
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futni, amikor kicsi voltam nem tudtam ilyen gyorsan futni” (N. Kollár, 2004). 

Figyelnek az életkori sajátosságokra: mit tudnak csinálni a kicsik és mit tudnak a 

nagyok.  A szülői értékelést a gyerekek nem veszik át, viszont egy szeretetteljes 

légkörben felnövő gyerek érzi a biztonságot, a megtartó erőt, ezért is értékeli 

magát irreálisan túl. Az elhanyagoló vagy bántalmazó családban felnövő gyermek 

viszont pont a végletesen sarkos gondolkodási sémának (minden vagy semmi) 

köszönhetően hajlamos mindenben és teljes egészében rossznak értékelni magát.  

 

A 8-11 évesek énképe térben és időben sokkal differenciáltabb. A gyerekek úgy 

látják magukat, hogy bizonyos helyzetben jellemzőek rájuk bizonyos vonások, 

másokban pedig nem. A magasabb rendű fogalmak létrahozásának képessége 

lehetővé teszi, hogy ebben az életkorban kialakuljon egy globálisabb önértékelés 

vagy önérték fogalom A korszak fejlődési eredményének tekinthető az a kognitív 

működés, melynek segítségével képes kezelni az eddig ellentmondásosnak tartott 

egységeket. Így egy olyan rendszer jön létre, melyben a korábbi izolált 

tulajdonságok integrálódnak. (N. Kollár, 2004) A minden vagy semmi logikai séma 

helyett kialakul egy érettebb, reálisabb énkép, így kialakul az önkritika.  

 

A szocializációs környezet hatása két területen mutatkozik meg és mindkettő 

ugyanazon irányba hat, miszerint erősíti a pozitív és negatív tulajdonságok 

összecsiszolását. A két terület pedig a szülő és tanárok értékelése, a másik pedig 

az összehasonlítás. Az értékelés szempontjából fontos, hogy előre mutató legyen. 

A szülő és a nevelő feladata, hogy rámutassanak arra a területre, amiben a fiatal 

tehetséges; pontos visszajelzést kell kapnia, hogy az adott tevékenységen belül 

miben jó a fiatal, miben és mit kell változtatnia. A sikerek és kudarcok 

mibenlétének tisztázása segíti a gyereket a szintetizálásban. Amennyiben a gyerek 

túl sok elmarasztalást kap, elbizonytalanodik tevékenységei során, konzerválódik 

benne a negatív énkép. Az automatikus negatív önértékelés ellenállóvá teszi az 

énképet a változással szemben, illetve nem engedi „közel” a pozitív megerősítést, 

mert a negatív önértékelés magasabb rendű személyiségvonássá szerveződik (N. 

Kollár, 2004). A másik terület a szociális összehasonlítás, mely kétélű fegyver 

lehet, ha nem megfelelően használjuk. Amennyiben a mintaként állított tanuló, 
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testvér elérhetetlen, nem lesz motiváló és ellenérzéseket szül a diákok között, 

illetve testvérféltékenységhez vezet.  

 

A serdülőkor a fejlődés során tünetekben a leggazdagabb, legturbulensebb 

időszak. Drámai változások következnek be testi, kognitív, érzelmi és szociális 

területen is. Megjelenik az én-azonosság válsága (identitáskrízis), a serdülő 

felteszi magának a kérdést: „Ki vagyok én, milyenek a képességeim, az 

adottságaim, milyen vagyok?” A kérdés feltevése válaszért kiált, ezért megjelenik 

a fiatalban az önismereti igény. Motiválttá válik arra, hogy többet tudjon az 

érzéseiről, a vágyairól, ízléséről, fel akarja térképezni a saját érdeklődési 

területét, képességeit, tehetségét, kapcsolatait a barátaival, felnőttekkel. 

Hozadéka egy olyan önismeret, melyben a fiatal meg tudja fogalmazni 

motivációit, erősségeit, fejlesztendő területeit, saját legjellemzőbb 

tulajdonságait.  

 

Korai serdülőkorban (13-15 év) az egyes személyiség jellemzők magasabb rendű 

fogalmak alá sorolódnak be, de ezek a fogalmak nem kapcsolódnak össze koherens 

én-reprezentációvá, hanem különálló, kapcsolat nélküli absztrakciók alkotják az 

énképet. (N. Kollár, 2004). 

 

A szocializációs környezet szerepe hangsúlyossá válik. A serdülők ki vannak élezve 

a felnőttek véleményére és mércéik különbségére. A társas összehasonlítás 

rejtettebb formáját részesítik előnyben, mert tartózkodnak az összemérés 

eredményeinek nyílt megfogalmazásától, hiszen ismerik annak negatív 

következményeit. A pozitív tulajdonságok, képességek említése viszont 

beképzeltséget jelent a kortárscsoportban, így ennek kifejezéseitől tartózkodnak. 

(N. Kollár, 2004)    

 

A középső serdülőkorban (15-17 év) a serdülőnek még nagyon sok válasza van arra 

a kérdésre, hogy „Kicsoda ő valójában?”. A kérdésre adott válaszok között gyakran 

valós vagy látszólagos ellentmondás húzódik meg, ami tovább bonyolítja a 

helyzetet. A serdülő által észlelt ellentmondásosak, és nem belső konfliktust 

okoznak, instabillá téve az én-reprezentációkat. A megélt feszültség miatt az 
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önértékelésük alacsonyabb lesz, mint az előző fejlődési szakaszban. Ez azonban 

csak látszólagos visszaesés, valójában az én megszilárdulásához szükség van erre a 

stációra.  

 

A szocializációs környezetben még mindig előtérben van a kortárs csoport és a 

felnőttek a megfogalmazott és a nem megfogalmazott, csak sugallt 

véleményükkel, elvárásaikkal. A sokféle szerep miatt, amiben társas közegeiben 

mozog, sokféle és igen eltérő véleményeket kap a fiatal visszajelzésként, mely 

újabb kavarodást és látszólagos ellentmondást kell feloldania.  Az én-ideál és a 

valós én összehasonlítgatásainak és a fent bemutatott belső küzdelem miatt 

tovább csökken a serdülő önértékelése.  

 

A késői serdülőkorban (17-19 év) megjelenik a jövőkép is, a fiatal elképzeli 

magát, mint jó orvost, sikeres vállalkozót és azt élik meg, hogy ez a választás a 

sajátjuk. Néhány vizsgálat azonban azt igazolja, hogy a fiatalok és a szülők 

attitűdjei nagyon hasonlóak egymáshoz vallási, politikai, értékrendbeli és 

pályaválasztási kérdésekben (Steinberg, 1990 idézi Harter, 1999) Higgins (1991) 

azt emeli ki, hogy a serdülő végre választott a sokféle én-irányító közül és nem 

kell megküzdenie mások elvárásaival. A másik továbblépés az ellentétek 

„bedolgozása”. A környezetüket is másképpen látják: eljutnak arra a 

következtetésre, hogy egyes szituációkban másképp kell viselkedniük. Ezt már 

nem az egymásnak feszülő ellentétek frusztrációjának élik meg, hanem úgy, hogy 

megfelelően alkalmazkodtak a fennálló helyzethez.  

 

A szocializációs környezetre szükség van a következő fejlődési lépés 

megtételéhez: az ellentétek integrálásához. A társas környezetből támaszt kap, 

direkt magyarázatokat, a tapasztalatok megerősítését. A környezet továbbá 

abban segíthet, hogy megérteti a serdülővel, hogy amit érez, annak van 

létjogosultsága. Megfigyelések szerint az integráció nem automatikus, az éréssel 

együtt járó, spontán folyamat (Fischer, 1980), el is maradhat, ha nincs meg a 

környezetből az optimális facilitáció.   
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3.2.2. A szociális környezet szerepe az életpálya-építés támogatásában  

 

A kiszámíthatatlan, gyorsan változó társadalmat kockázati társadalomnak 

nevezzük, amelyre jellemző, hogy mindenki önmaga felelős a saját életéért, neki 

kell felépítenie, definiálnia személyes céljait és kialakítania kapcsolatrendszerét. 

Jelenleg ezek a körülmények érvényesülnek a modern társadalmak működésében 

(Siba 2010, Csíkszentmihályi 2011). Az embernek mind identitásában, mind 

földrajzilag nagymértékben mobilisnek kell lennie, hiszen a globalizáció által 

áthatott gazdaság olyan munkaerőt keres, amely a világ bármely pontjáról 

bevethető. Ez a nagy rugalmasság-szükséglet egy olyan társadalmi nyomást 

eredményez, mely szerint nem érdemes egy kultúrában tartósan gyökeret verni. 

Ilyen módon kialakul egy sajátos individualizálódás, az az életérzés erősödik fel, 

hogy az egyénnek egyedül kell boldogulnia, ezáltal a közösségiség egyre inkább 

háttérbe szorul. Ez a jelenség a hagyományos kultúra- és nemzetfelfogás felől 

nézve szembe megy a tradícióknak és elgyökértelenedésnek nevezhető, az egyén 

számára pedig szintén küzdelmet jelent, aki a családból a hagyományos minták 

nyomását, a világ felől pedig az örökös átalakulás és átrendeződés kényszerét 

észleli. (Siba, 2010:11). 

 

Az egyénnek tehát újra és újra meg kell találnia saját szakmai fejlődésének 

irányát, újradefiniálni saját céljait és identitását. Nincsenek lineáris, egy irányba 

haladó életutak, hanem részekből összeálló utazások vannak, kerülőutakkal, 

mellékvágányokkal és újrakezdésekkel. A boldoguláshoz szükséges információk 

köszönőviszonyban sincsenek a negyven évvel ezelőtt szükségesekkel, és az egy 

évtized múlva betölthető állások jellegét elképzelni sem tudjuk igazán, 

megjósolni pedig még annyira sem. A fiatalokat a jövőre felkészíteni hivatott 

család, az iskola és a tágabb kulturális környezet ezenközben még mindig a régi, 

avítt elképzeléseket szajkózza arról, hogy mire van szüksége egy fiatalnak az 

eredményekben gazdag felnőtt élet kialakításához. (Csíkszentmihályi, 2011) 

 

Ebben a társadalomban mindenki maga hozza létre saját egyéni etikáját, csakis ő 

találhatja meg élete értelmét. Ezt a folyamatot Ulrich Beck elnevezése nyomán 

"barkácsolt életútnak" nevezzük.(Siba, 2011) Ennek megvalósításához az egyénnek 
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tudnia kell önállóan gondolkodni. Képessé kell válnia arra, hogy akár naponta 

újabb és újabb döntéseket hozzon. Ehhez pedig elengedhetetlen a benső 

stabilitás, a nyitottság az új, váratlan élethelyzetekre, az empátia más emberek 

iránt, bátorság és rugalmasság, valamint képesség a szakmai tudás folyamatos 

megújítására.  

 

A posztmodern miliő egyik következménye, hogy a világ által sugallt idealizált 

énkép és a rengeteg választási lehetőség, valamint a bizonytalan környezet által 

feszültségben tartott valós énkép között egyre nagyobb szakadék tátong. A mai 

középiskolások az érettségi időszakára már megtanulták, hogy merni kell nagyot 

álmodni, látnak maguk körül számos sikertörténetet, ezért ők maguk is képesek 

saját maguknak ideálisra rajzolt jövőképet alkotni. Azt azonban, hogy mik a saját 

képességeik, erősségeik, tehetségük, nem feltétlenül látják reálisan, mert 

kortársaiktól, szüleiktől, és a pedagógusoktól ritkán kapnak olyan 

visszajelzéseket, amelyek az életpálya-építés önismereti vonatkozásaiban jelentős 

segítséget adhatnak. Amikor megtapasztalják az elképzeléseik és a valós 

lehetőségek különbségét, könnyen elbizonytalanodnak, hiszen a sztár-jövő 

karikatúrává válhat, a tükörben látott képről pedig fogalmuk sincs, hogy mire 

elég. (lásd Csíkszentmihályi, 2011; Borvák et al., 2013) 

Ennek következtében a 21. századi szülők is új kihívásokkal néznek szembe a 

gyereknevelés terén. A fiatalok más tulajdonságokkal bírnak, mint saját szüleik 

fiatal korukban.  Az iskolapadokban jelenleg a ’Z generáció’ vagy ‘D’ (digitalis) 

generáció diákjai ülnek (illetve már el is hagyják a középiskolát). Ők azok, akik az 

1990-es és a 2000-es évek eleje között születettek. Ők már elképzelhetetlennek 

tartják az életet multimédiás eszközök nélkül, nem úgy, mint szüleik (vagy 

nagyszüleik), az X generáció tagjai, akik időnként visszavágynak az információs 

társadalmat megelőző lassúbb korszakba. (Tari, 2010) Az internet széles körben 

való hozzáférhetőségével új keletű közösségek jöttek létre, amelyek 

minőségükben másképp működnek, mint a hagyományos közösségek – hiányzik 

belőlük a személyes kapcsolat, amit a digitális világ adta szerepek végtelen 

tárháza igyekszik ellensúlyozni. A fiatalok szinte kivétel nélkül részesei ezeknek a 

virtuális közösségeknek, ami lehet épp a Facebook vagy a virtuális stratégiai 

játékok. Mivel az ezzel eltöltött idő aránytalanul megnőtt, a személyes, társas 
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kapcsolatokra szánt idő ezzel arányosan lecsökkent. Ennek következtében a 

fiataloknak is egyre nagyobb gyakorlatuk van abban, hogyan lehet minél 

vonzóbban, érdekesebben megjelenni a virtuális térben, a mindennapi 

kapcsolataik menedzselésének képessége azonban ezzel arányosan csökkenő 

tendenciát mutat. Pedig ez az életkor alapvetően fontos a szociális készségek és 

konfliktuskezelő stratégiák tapasztalat útján való elsajátításában, illetve az egyén 

önmagáról alkotott képe meghatározó mértékben függ a valódi visszajelzések 

milyenségétől. Amennyiben a virtuális megjelenés jelentősen eltávolodik az 

offline (valós) személyiségtől (általában az online idealizált jellemvonásainak a 

javára), a kettő ütköztetése megnehezítheti egy egészséges identitás kialakítását.  

 

3.2.3. Fejlesztési lehetőségek az életpálya-építési folyamatnak a pedagógiai 

munka során  történő támogatásában a személyiségfejlődés életkori 

sajátosságainak figyelembevételével  

 

Fejezetünkben áttekintjük azokat a fejlődési területeket, amelyek 

összefügghetnek a serdülők életpálya-építését támogató szolgáltatás és 

eszközrendszer kialakításával, különös tekintettel azokra a témakörökre, 

amelyekkel a pedagógiai munka során közvetlenebb kapcsolódás alakulhat ki. 

A 12-14 éves kor, 14-16 éves kor, 16-18 éves kor, és 18-20 éves kor 

jellegzetes fejlődési feladatainak és aktuális mintázatainak bemutatását a 

következő szempontok alapján fogjuk ismertetni: tanulási képességek, énkép, 

motiváció, érzelmi élet, társas kapcsolatok, morális és egzisztenciális 

gondolkodás, továbbá a kortárscsoportok szerepe az életpálya-építés támogatása 

tekintetében.  

Ezzel támpontokat kívánunk adni a nevelési célok, fejlesztési területek 

rendszerbe foglalásához. Természetesen a személyiségfejlődés egyedi 

jellegzetességei egyénenként eltérőek és az ehhez igazított nevelési tervet 

elsődleges fontosságúnak tartjuk. 
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12 - 14 éves korban 

 

Az akceleráció az újabb nemzedékek fejlődésének felgyorsulása (korábban 

kezdődő serdülés, és hosszabb fizikai fejlődési szakasz, az átlagos testmagasság 

növekedése, hosszabb életkor). A társadalmi munkamegosztásban való 

helytálláshoz a fejlett társadalmakban ugyanakkor a korábbinál hosszabb tanulási 

idő szükséges, amelynek következtében a korábbinál jóval hosszabb az átmeneti 

időszak is a biológiai és a szociális – társadalmi érettség elérése között. Ez számos 

nevelési, illetve intrapszichikus konfliktus forrása. (Soósné Dr. Faragó Magdolna, 

2003.) 

Ebben az életkorban tapasztalható  

 

1. Tanulási képességek: 

- megjelenik a formális műveleti gondolkodás képessége, a korábbi, konkrét 

műveletekre korlátozódó fejlettségi szint után. 

 

2. Énkép: 

- a differenciált gondolkodásból fakadóan (pl. egy tantárgyhoz kapcsolódóan 

lehet bizonyos tudásanyagokban jártassága, más fejezetekben tájékozatlansága) 

megjelenik az egymással ellentétes tulajdonságok egyszerre történő kezelése – ez 

azért nagy jelentőségű, mert a tanulási teljesítményre vonatkozó visszajelzések 

erőteljes hatással vannak az egyén számára a saját teljesítményéről kialakuló 

képre. 

- ezen felül meghatározó szerepet tölt be az alkotómunka vagy kétkezi munka, 

mert „kézzel fogható” eredményességén keresztül erősíti az önbizalmat. 

 

3. Motiváció: 

- Az önállóságra való törekvés megjelenésének első időpontja, amely gyakran a 

saját testről kialakított képet is érinti, eközben a fejlődési sajátosságokból eredő 
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hangulati ingadozások is megjelenhetnek, és az ezekhez kapcsolódó viselkedés a 

test fizikai egyensúlyállapotát is befolyásolni képes – táplálkozási szokások, 

esetlegesen ezek torzulása léphet fel, amennyiben a serdülő az önmagáról 

kialakított képpel belső konviktusban áll. 

- A pubertás kezdetekor előtérbe kerül a nemek különbözősége, ennek a 

megtapasztalásnak jelentős hatása van a motivációra, és az énkép egészséges 

fejlődésére. 

- A pedagógiai tevékenység fő célja: a gyermeket lehetőség szerint már ezekben 

az években az érdeklődési köréhez kapcsolódó tanulásra, kutatásra és cselekvésre 

ösztönözni, mert hosszú ideig ez lesz az utolsó olyan időszak, amelyben a 

példaadás az elsődleges eszköz, és a gyermek fejlődését még a tekintély segíti. 

 

4. Érzelmi élet: 

- Az iskolával, a pedagógusokkal és a kortársakkal való kapcsolat minősége, és a 

kapcsolatokból származó élményanyag ebben az életkorban támogatja a 

tanulmányi munka minőségének javulását is, és  a társas kapcsolatokban való 

sikeresség bizalmát. 

 

5. Társas kapcsolatok: 

- A kortárs közösség kiemelkedő fontosságú ebben az időszakban, a kamaszkor 

helykereső, bizonytalan, függetlenséget próbálgató időszakát megelőzően ekkor 

van lehetőség az igazi közösségi élmény, közösségi életben vállalható felelősség 

iránti igény megalapozására. 

 

6. Morális és egzisztenciális gondolkodás: 

- Ebben az életkorban a kölcsönös elvárások megismerése, az alkalmazkodás, a 

konformitás és a család által közvetített szabályok elsajátítása és betartása fontos 

- A felnőttek és a kortársak véleménye szerinti megbízhatóság értéke különös 

jelentőségű (Kohlberg, Új Pedagógiai Szemle, 2000.). 
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7. A korcsoport jellemzői az életpálya – építés támogatása tekintetében: 

- Ginzberg szerint ez a fantázia szerinti választás periódusa, ebben az időszakban 

a szakmaválasztás még a képzelet szintjén történik, nem játszik szerepet a 

képességek elemzése és a pályakövetelmények egyeztetése, a serdülő életében a 

felnőtté válásra való törekvés a domináns motívum, a későbbi pályaválasztást a 

fantázia, a kevésbé realisztikus elemek szövik át. 

 

14 - 16 éves korban 

Ebben az életkorban tapasztalható:  

 

1. Tanulási képességek: 

- Ebben az életszakaszban nyilvánul meg elsőként az aktív kritikai érzék, amely a 

gyakorlatias gondolkodással párosulva segíti az egyéni megfogalmazások, szabad 

vélemény - kifejezések létrejöttét. 

- Az önirányított tanulás képessége ebben az időszakban alakul ki, illetve ennek 

hiánya következményeként irreálisan magas szorongás lehet jelen a tanulási - 

értékelési folyamatban. 

- az életpálya-építés sikeressége nagymértékben függ attól, milyen módon 

támogatja a környezet a szocializáció során a döntésmechanizmusok 

megismerését, gyakorlatban történő alkalmazásának támogatását, „..az én-

hatékonyság élmény forrása ugyanis részben a saját tevékenység közvetlenül 

megtapasztalt eredményeinek, részben a különféle mintaszemélyek megfigyelt 

viselkedéséért kapott megerősítéseinek, büntetéseinek, valamint a társas 

környezet közvetlen visszajelzéseinek és a saját emocionális-vegetatív állapot 

jellemzőinek különböző arányú keveréke lehet.” (Bandura, 199522) 

 

2. Énkép: 

- A döntéshozatal következményeivel való szembesülés, és az ebből adódó 

önreflexió lehetőségének megélésére van mód, amennyiben a fiatal környezete az 

elfogadást és az építő jellegű visszajelzéseket egyaránt képes biztosítani, a 
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szülők, a pedagógusok és a kortársak tehát az önállóság, és a cselekvés 

ösztönzésével segíthetik leginkább a személyiség érlelődését. 

 

3. Motiváció: 

- Az iskolával és  a pedagógusokkal történő, érzelmileg megfelelő biztonságot 

nyújtó kapcsolódás ebben az életkorban a legtörékenyebb, a szülői és az iskolai 

elvárásoknak történő megfelelés gyakran akadályozza a fiatalt a keresésében, 

együttműködési motivációinak erősítésében. 

- Fiatal felnőtt korra ennek következtében az egyén az önmegvalósítás területén 

komoly akadályokkal küzdhet, és ez a küzdelem gyengítheti az önértékelését. 

 

4. Érzelmi élet: 

- hangulati váltások, viharok jelenhetnek meg a fiatal érzelmi életében, nagyon 

erősen mozgatja a cselekvést a csoportokhoz tartozás igénye, a barátságok és a 

szerelmi kapcsolatok rendkívül nagy jelentőséggel bírnak, és ezeknek a 

kapcsolódásoknak a szélsőségeit megtapasztalva kiérlelődhet a felnőttek világába 

történő illeszkedés sikerességének vágya, amely elfogadhatóvá teszi a serdülő 

számára az általa hitelesnek értékelt személy visszajelzéseit. 

- A konfliktusok megoldási stratégiát felülvizsgálva képessé válhat a fiatal arra, 

hogy olyan problémamegoldó eszközöket alkalmazzon, amelyeket a korábbi 

életszakaszokban sem a környezetében, sem a saját viselkedésében nem 

tapasztalt, nem alkalmazott, és ezek hatásai erőteljesen és az újdonság 

élményével ajándékozzák meg, tovább gazdagítva egyéniségét, érzelemvilágát. 

 

5. Társas kapcsolatok: 

- A kortársakkal való kapcsolódás még mindig nagy hangsúllyal van jelen a 

serdülő életében, és ezen túlmenően már egyre inkább meg tudja jeleníteni a 

felnőtt társadalom számára a kreativitását és a tehetségének egyedi színezetét, 

ezzel olyan erőforrásokat érhet el, amelyek az életpálya – építés során 

iránymutatással szolgálnak az ismeretlen helyzetek megoldásában. 
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6. Morális és egzisztenciális gondolkodás: 

- A serdülő számára az elvállalt kötelezettségek teljesítése mentén épül fel a 

morális fejlődés, a társadalmi rend és a lelkiismeret kérdései foglalkoztatják 

alakuló személyiségét (Kohlberg, Új Pedagógiai Szemle, 2000.) 

 

7. A korcsoport jellemzői az életpálya – építés támogatása tekintetében: 

- A Waldorf pedagógia ilyenkor használja a drámajátékot, amely az érzelmekre 

hatás mellett fejleszti a kreativitást, a klasszikus drámák az erkölcsi nevelés 

kiváló eszközei. 

- Ginzberg életpálya – építést támogató modelljében a fentiekkel összhangban az 

ún. „próbaválasztás periódusának” első két időszaka esik ide, amelyek során 

először a saját érdeklődési kör, majd később a saját képességek szintje dominál.  

 

16 - 18 éves korban 

 

Ebben az életkorban tapasztalható: 

 

1. Tanulási képességek: 

- A legáltalánosabban elterjedt gyakorlat szerint a tankötelezettségi korhatár 16 

év, ez a környezeti tényező jelentős mértékben meghatározza a fiatal önmagáért 

vállalt felelősségének fejlettségi szintjét, az életpálya – építés sikerességéért 

történő tudatos cselekvés képességének mértékét. 

- A tanulásban a logikai felépítés rendkívül fontossá válik, de már az elemzés 

képességével vizsgálja a fiatal a rendelkezésre álló információkat, nem a 

szembenállás a legfőbb attitűd, letisztultan képes megvizsgálni az interakciókban 

megjelenő szándékot, módot keres arra, hogy a korábbi életkorokban megszerzett 

együttműködési készsége tovább alakuljon, segítve ezzel a konfliktuskezelés 

minőségének javulását. 

- A fejlett önreflexió elérésének lehetősége magas szintű befogadó készséget 

eredményezhet a külső visszajelzések tekintetében, a hosszú távú célok 
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megfogalmazásának felépítése már szorosan kapcsolódik az egyéni 

kompetenciákból fakadó realitáshoz. 

- A továbbtanulás és a szakma felé fordulás során már megtalálható az önálló 

élet feltételeit biztosító adottságok keresése. 

 

 

2. Énkép: 

- A felnőtt életvitelre való törekvés irányvonalai mentén ébredő beilleszkedési 

szándék magával hozza az önmagáról kialakított kép felülvizsgálatának készségét, 

megerősödik a céltudatosság, a rendszerlátás – működhet erőteljesen az az igény, 

hogy átlássa, mit miért tesz, a rendszerekkel való együttműködés képessége, 

alakításának vágya itt ölt először formát. 

- A fiatal már a társadalmilag elfogadott formában képes a saját önállósodásáért 

tenni, a szülőkről való leválás feladatában a számára is megfelelő lépésekkel 

haladni. 

 

3. Motiváció 

- A kognitív motivációk magas szintű megjelenése a belátás képességének 

fejlődése mellett támogatni képes a fiatalt abban, hogy a versengést és az 

együttműködést is képes legyen a viselkedésében megjeleníteni, fejleszteni, a 

társas helyzetekben való sikeressége érdekében. 

- A pedagógusok és a szülők számára sikert és megnyugtatást eredményező 

együttműködési forma lehet, ha a fiatalt engedik, támogatják abban, hogy 

önállóan fedezze fel a saját élete irányításához a legfontosabb értelmi és érzelmi 

szabályokat, kereteket, mert azok az irányelvek, amelyek a szabad választáson és 

a „hibázás” lehetőségein át formálódnak, a későbbiekben egyszerre biztonságos 

és rugalmas mederben tartják az életpálya – építése során a fiatalt. 

 

4. Érzelmi élet: 

- A korábbi, serdülőkori szélsőségek közelíteni kezdenek egymás felé, a fiatal 

megtanulja saját érzéseit beazonosítani és kezelni, és ennek megfelelően képessé 

válik a konfliktusok kreatív és az egyenragúságot szem előtt tartó megoldásaira.  
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- Kialakul a saját szükségletek késleltetésének felnőtt módon történő megélése, 

az asszertív kommunikáció gyakorlása, és a figyelem arra, hogy mások igényei 

milyen módon teljesülhetnek. 

 

5. Társas kapcsolatok: 

- Egészséges serdülőknél a kortársakkal való kapcsolódás, és a kortársaknak 

történő megfelelés igénye már nem mindenek feletti erővel irányítja az 

életvezetési kérdéseket, és érdeklődési köröket. Amennyiben a környezet más 

szereplőitől is megfelelő mértékű elfogadás fejeződik ki, a szabad választás 

öröme ezeken a kötődéseken is lazít, és egy érettebb kapcsolódási formát tesz 

lehetővé. 

 

6. Morális és egzisztenciális gondolkodás: 

- A társadalmi szerződések jelentőségének felismerése, a hasznosság fogalma itt 

mutatkozhat meg a fiatal életvitelében, a jogok és a kötelezettségek 

demokratikus módon történő megváltoztatásának lehetősége is ebben az 

időszakban mutatkozik meg a serdülő életvitelében, emberi kapcsolataiban, 

segítve fiatal konszenzusra való törekvését (Kohlberg, Új Pedagógiai Szemle, 

2000.) 

 

7. A korcsoport jellemzői az életpálya–építés támogatása tekintetében: 

- Különös fontosságú tapasztalat, hogy a minta közvetítésére egyetlen felnőtt 

jelenléte is alkalmas lehet, ha a hitelesség szempontjából a fiatal megtalálja 

ennek a személynek a viselkedésében a számára biztonságot jelentő gesztusokat. 

- A ginzbergi életpálya-építés támogatását segítő modell szerint a korszakban 

először a választható pályákkal kapcsolatos értékek kerülnek előtérbe, majd a 

próbaválasztás időszakának lezárulásaként a valóság tényezőinek fokozatos 

belátása révén általános megnyugvás, a jövőtől való szorongás lecsendesedése 

következhet el. 

- Ginzberg szerint ebben az időszak, ismeri fel a fiatal, hogy a foglalkozások 

különböző életstílusokat jelenthetnek, és más-más lehetőséget nyújtanak az 

önmegvalósításra. 
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- Fontos megjegyeznünk, hogy a sokszínűség és a szabadság felismerése 

elengedhetetlen feltétele egy megalapozott pályadöntésnek, ugyanakkor az 

életpálya-építés érdekében végzett tudatos belső munka hiányában kevesen 

jutnak el erre az érettségi szintre. 

 

18 - 20 éves korban 

 

Ebben az életkorban tapasztalható: 

 

1. Tanulási képességek: 

- Ebben az életkorban a fiatal már átfogó folyamatokban képes szemlélni a 

körülötte lévő világot, igényli is, hogy a megismerésben fejlődjön, és a 

megszerzett információkat önmaga számára jól használhatóan rendszerezze, a 

cselekvő erő, a tevékenységbe fordítható tapasztalat megszerzése érdekli, a 

pillanatban való éberségre törekszik, hogy valódi jelenléttel élje az életét. 

 

2. Énkép: 

- Az egyediség csodájának keresése mentén alakítja, érleli tulajdonságait, 

személyiségének megismételhetetlenségébe vetett bizalma és ennek bizonyítása 

vezeti őt az önvizsgálatban, a pszichológiai értelemben vett homlokzat 

kialakításában. 

- A szerepkészlet pontos körülhatárolásának képessége központi kérdéssé válik, 

valamint a személyes és a nyilvános élet területein való szabad, biztonságos 

elmozdulások. A cél, a  térben és időben a legmegfelelőbb pozíció megtalálása.  

 

3. Motiváció: 

- A kitűzött célok érdekében kifejlődő tervezési készség eléri a teljes felnőttkori 

érettség szintjét, a kitűzött célt szolgáló döntések meghozatalának képessége és 

akaratvezérelt cselekvések kontrollja már az egyén birtokában van, a tudatosság 

szándéka és irányítása magasabb szinten van, mint bármikor ezt megelőzően. 



 

55 

 

4. Érzelmi élet: 

- Elérkezik az emocionális érettség időszaka, rögzül a szexuális identitás, ennek 

következtében kialakul egy általános társadalmi érettség, amely során az 

életpálya alakulásában is valódi realitással mérlegeli az egyén az adottságait és a 

rendelkezésre álló munkaerő-piaci információkat. 

 

5. Társas kapcsolatok: 

- Az egyén életét meghatározzák más, vele kapcsolatban álló személyek, akikre 

egyszerre hatnak társadalmi-intézményi struktúrák és a kultúra, amely értelmező 

eszközöket és társas helyzeteket kínál, s amelybe ágyazottan a kríziseknek végbe 

kell menniük és meg kell oldódniuk. 

- A fiatal felnőtteket körülvevő antropológiai és kulturális pszichológiai 

dimenziók határozzák meg az egyén megküzdési repertoárját, és a társas 

kapcsolatokban való sikerességét. 

 

 

6. Morális és egzisztenciális gondolkodás: 

- Az egyetemes etikai elvek felismerése, és ezen etikai elvek követésének 

képessége ebben az életkorban már hangsúlyosan megjelenik, meghatározva ezzel 

a morális fejlődés későbbi irányát is, amely a későbbi életkorokban alapjaiban 

határozza meg a társas kapcsolatokban való együttműködés alapvetéseit 

(Kohlberg, Új Pedagógiai Szemle, 2000.) 

 

 

7. A korcsoport jellemzői az életpálya – építés támogatása tekintetében: 

- A realisztikus periódus jelenti a pálya kiválasztását, az egyén számba veszi a 

tanulmányi lehetőségeket és a munkatapasztalatokat, a törekvéseikben 

bekövetkező változásokat, az anyagi források változásait, a saját és a 

munkaerőpiac természetét, mint olyan faktorokat, amelyek arra ösztönzik, hogy 

próbáljon meg optimális egyensúlyt teremteni személyes törekvései, életstílusa és 

a környezet adta lehetőségek között. 
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3.2.4. Pedagógiai módszertani eszközök – a fejlődéselméletekből származó tudás 

gyakorlati hasznosíthatósága  

 

Az énkép fejlődését és az iskolát, mint szocializációs teret, mint intézményt nem 

lehet egymástól elválasztani, hiszen a változás az iskolai évek alatt, jórészt az 

iskola falai között töltött időben zajlik. A gyerek korai iskolai éveiben reggel 

nyolctól minimum délután kettőig, ha napközi otthonos rendszerben tanul, négyig 

az iskolában van. Felsőbb évfolyamokban az iskolában töltött órák száma a 

tantárgyi órákkal párhuzamosan nő, főleg, ha a serdülő olyan hobbit választ, 

amelyre van lehetőség az iskolai szakkörökön belül gyakorolni (sport, színjátszás, 

fotózás). Az tanárok visszajelzése így szinte állandóan jelen van a fiatalok 

életében. Kőrössy (2004) szerint három alapvető tényezőben eltér az iskolai 

értékelés az otthonitól.  

 

1, az iskolai visszajelzés állandóan jelen van a napi munkában; értékelhetik a 

gyereket közvetlen módon: dicsérettel, elmarasztalással, szidással, jó vagy rossz 

jegyekkel, vagy közvetett eszközökkel: önellenőrzéssel vagy másik gyerek 

eredményeihez való összeméréssel; 

 

2, az értékelés témája kötött és kötelező. Olyan területeken és képességek 

mentén értékelik a diákokat, melyeket nem ők választottak, és amely kapcsán 

még kudarcok esetén sem lehet kilépni a versenyből; 

 

3, az értékelés nyilvános formát ölt, mindenki előtt zajlik, a többiek értesülnek 

társaik sikereiről, kudarcairól. 

 

A hagyományos iskolákban még mindig a teljesítmény és a feladatmegoldás szintje 

van értékelve, a társas készségek (érzelmek kifejezése, empátia, értő figyelem, 

csapatmunka) fejlesztése és azok visszajelzése elmarad.  

Kőrössy (2004) hangsúlyozza, hogy a pozitív iskolai tapasztalat nem garancia a 

pozitív énképre, de segíti annak kibontakozását. A sikertelenség érzése viszont 

szavatolja a negatív énkép rögzülését, későbbi kudarcok és azokkal járó rossz 
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érzések kiindulópontjává válhat. A pedagógus szerepe ebben az esetben az lehet, 

hogy mindent megtegyen azért, hogy a gyerek énképe ne sérüljön, hanem 

megőrizze épségét, akinél viszont elindult ez a „negatív spirál”, akkor újra kell 

tanítani a fiatal énképét oly módon, hogy a tantárgyi munka értékelésén kívül, 

képességeiről, ügyességéről és tulajdonságairól is ad visszajelzést. 

 

Egy szegmensről kell még szót ejteni ebben a témában: ez pedig a nemi 

különbségek az énképben. Már a kezdeteknél kitűnik, hogy eltérően 

alkalmazkodnak a fiúk és a lányok az iskolai környezethez, követelményekhez. A 

fiúk általában sokkal több konfliktust váltanak ki – erőteljesebb problémamegoldó 

módszerükkel-, melyet a pedagógusok gyakran büntetéssel próbálnak megoldani. 

A lányok önértékelésében nagy szerepe van az iskolának, míg a fiúknak ez „csak” 

egy színtér arra, ahol visszajelzést kapnak. Dweck (1988) vizsgálatai azt 

bizonyították, hogy a fiúk és a lányok ugyanolyan mennyiségű negatív és pozitív 

visszajelzést kapnak, csak különböző dolgokért. A lányokat elsősorban nem 

intellektuális teljesítményükért jutalmazzák, és a munka intellektuális 

minőségéért kapnak elmarasztalást. A fiúkat intellektusuk miatt értékelik 

pozitívan, és viselkedésükért értékelik őket kedvezőtlenebbül. A lányok és a fiúk 

siker-attribúciója is különböző: a fiúk a sikereiket saját képességeiknek, míg a 

lányok a szerencsének tulajdonítják (Dweck és Leggett, 1988, idézi Harter, 1999). 
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4. AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS TÉMAKÖREI 

 

Az életpálya-építés főbb témaköreibe a következők tartoznak: az egyénnek a 

munkához, a munkavégzéshez kapcsolódó önismereti jellemzőinek feltárása, 

tudatosítása, az egyén lehetőségeit az élet minden területén meghatározó ún. 

transzverzális készségeinek fejlesztése, a megfelelő pályaismeret, és a 

munkaerő-piaci ismeret megszerzése, a reális döntéshozatali folyamat 

megismerése, a cselekvési terv kidolgozása. 

Az életpálya-építési folyamat támogatása során a diákokkal foglalkozó 

pedagógusok facilitálni tudják diákjaikat az életpálya-építési készségeik 

fejlesztésében, személyes jellemzőik és a realitásból nyert információk 

összekapcsolásában, a választásokra irányuló döntéseik meghozatalában, és a 

megvalósítás előkészítésében. Mindezekkel segíteni tudják a fiatalokat önmaguk 

és a környező világ jobb megértésében, a környezetükben való eligazodásban és 

az érvényesülésben. Az iskola, a kortárscsoport hatalmas motivációs erejére 

építve, a csoportmunkában rejlő több szintű reflexiók adásával komoly 

potenciállal rendelkezik ezeknek a képességeknek a fejlesztésében, a diákok 

önismereti és pályaismereti jellemzőinek összevetésében, valamint az önmaguk 

különböző szerepeihez kapcsolódó szempontok, elvárások mérlegelésében. 

 

4.1.  Az életpálya-építés témáinak megjelenése a kerettantervekben 

 

 

Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről előírja, hogy az iskolák a kerettanterveket a tanév 

szerinti tagolásban építik be a helyi tantervükbe, és kiegészítik a helyi 

sajátosságaik alapján.  

 

A rendelet alapján a kerettanterv meghatározza az egyes pedagógiai szakaszokra, 

iskolatípusokra vonatkozó érvényes, közös és átfogó feladatokat, valamint 

célokat. A tantárgyi kerettantervek felépítése a következő:  
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Részegység neve Részegység tartalma 

Tantárgyi bevezető - pedagógiai célok és feladatok 

- a tantárgy fejlesztési területeinek nevelési céljai 

- a tantárgy kulcskompetenciák fejlesztésében 
betöltött szerepe 

- adott szakaszban a fejlesztés céljai 

Tantárgyi tartalmak - tematikai egységek (témaegységek, témakörök) 

- előzetes tudás (kulcsfogalmak, ismeretelemek, 
szabályok, képességek), mely az új tartalmak sikeres 
elsajátításához szükséges 

- nevelési és fejlesztési célok  

- ismeretek, fejlesztési követelmények a tantárgyi 
kapcsolódási pontokkal 

- kulcsfogalmak 

- a fejlesztés elvárt eredményei 

Óraszámok - a minimális óraszám tematikai egységenként (a 
megvalósítás során legfeljebb 10%-kal lehet kevesebb 
az előírtnál)1 
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Életpálya-építési elemeket tartalmazó kerettantervek 

 

A kerettantervek közül csupán a Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy érinti 

valamennyi gimnáziumot, a többi speciális, csak bizonyos iskolákban tanított 

tantárgyakhoz készült. Az alábbi táblázat tartalmazza a hatályos rendelethez 

tartozó melléklet adatait (hogy milyen képzési típusra készült az adott 

kerettanterv), az életpálya-építési elemeket tartalmazó tantárgy nevét és az 

érintett évfolyamokat. Azokat a kerettanterveket részletezzük alaposabban, 

melyek a gimnáziumi képzés során alkalmazhatók, így nem tárgyaljuk 

részletesebben a Híd program tantervét, mely azoknak a diákoknak szól, akiket az 

általános iskola elvégzése után nem vesznek fel középfokú intézménybe. Ha az 

általános iskola kezdeményezi, a tanuló a Híd I. programban folytathatja 

tanulmányait, ahol a továbbtanuláshoz szükséges alapvető ismereteket, 

kompetenciákat, illetve a szakma elsajátításához szükséges készségeket 

pótolhatja. Ha a tanköteles tanuló középfokú iskolában nem akar továbbtanulni, a 

Híd II. programba kerülhet be. Nem részletezzük az Arany János Tehetséggondozó 

Programot sem, mely a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekeknek nyújt 

segítséget, hogy olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, 

nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú 

tanulmányokra való eredményes felkészítést.  

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jogállásának rendjéről – mellékletek2 

                                                           
http://www.budapestedu.hu/data/cms154058/MK_12_177_kerettantervek.pdf  
http://kerettanterv.ofi.hu/ 
 

http://www.budapestedu.hu/data/cms154058/MK_12_177_kerettantervek.pdf
http://kerettanterv.ofi.hu/
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Kötelező tantárgyi kerettantervek: 

 

 Melléklet neve Tantárgy neve Érintett 
évfolyamok 

1. 3.melléklet 
Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. 
évfolyama számára 

Technika, életvitel 
és gyakorlat 

11-12. 
évfolyam 

2. 4.melléklet 
Kerettanterv a gimnáziumok 7–12. 
évfolyama számára 

Technika, életvitel 
és gyakorlat 

7-8. évfolyam 

11-12. 
évfolyam 

23/2013. (III. 29.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 
jóváhagyásának rendjérõl szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 
módosításáról – mellékletek: 
 

Szabadon választható tantárgyi kerettantervek: 

3. 6. melléklet [7. melléklet az 
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] 

7.10. – Családi életre nevelés 
kerettanterve 1-12. évfolyam 
számára 

Családi életre 
nevelés 

9-12. évfolyam 

4. 6. melléklet [7. melléklet az 
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] 

7.12. – Jelenismeret kerettanterve 7–
12. évfolyam számára 

Jelenismeret 9-12. évfolyam 

 Melléklet neve Tantárgy neve Érintett 
évfolyamok 

5. 6. melléklet [7. melléklet az 
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] 

7.16. – Munkapiac kerettanterv 9-10. 
évfolyam számára 

Munkapiac 9-10. évfolyam 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.17_eletvitel_11-12_g.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.17_eletvitel_11-12_g.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/index_6_gimn.html
http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/index_6_gimn.html
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.17_eletvitel_11-12_g.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.17_eletvitel_11-12_g.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/k1_07_egyeb/index_csen.html
http://kerettanterv.ofi.hu/k1_07_egyeb/index_csen.html
http://kerettanterv.ofi.hu/k1_07_egyeb/index_csen.html
http://kerettanterv.ofi.hu/k1_07_egyeb/index_jelenism.html
http://kerettanterv.ofi.hu/k1_07_egyeb/index_jelenism.html
http://kerettanterv.ofi.hu/k1_07_egyeb/7.16_munkapiac_9-10_mk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/k1_07_egyeb/7.16_munkapiac_9-10_mk.doc
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1-2. Technika, életvitel és gyakorlat kerettanterv (gimnáziumok számára, 7-

12. évfolyam számára) 

 

A kötelező tantárgyak közül csupán a Technika, életvitel és gyakorlat tartalmaz 

hangsúlyosan életpálya-építési elemeket. A továbbiakban részletesen kívánjuk 

bemutatni a 7-8, illetve a 11-12. évfolyamnak szánt kerettanterveket. Látható 

lesz, hogy a két-két évfolyamon milyen más ismeretanyag mellé illeszkedik és 

milyen arányban található meg az életpálya-építés. Az alábbi táblázatban 

összefoglaljuk évfolyamszinten az óraszámok és arányok mellett a feldolgozandó 

témaköröket. Látható, hogy a 7-8. évfolyamon a B változat választása kicsit több, 

mint az órák felében életpálya-építéssel való foglalkozást jelent, míg a 11-12. 

évfolyamon a tanórák harmada hivatott a témakörrel foglalkozni. Ez a felosztás 

azt sugallja, hogy a tantárgy oktatása során inkább az általános iskolából 

középiskolába kerülés kap hangsúlyt, mint a közoktatásból a felsőoktatásba vagy 

munkaerő-piacra való lépés.   

 

7-8. évfolyam 

A változat 

8 óra (25%) 

7-8. évfolyam 

B változat 

12 + 6 óra (56%) 

11-12. évfolyam 

 

9 óra (32%) 

Továbbtanulás, munkák, 
szakmák, megélhetés, 
munkakörnyezetek 
megismerése  

A tanulási pálya 

Szakmák és munkák 

Munkakörnyezetek 
megismerése 

Környezet és 
pályaválasztás 

Munkavállalás 

Megélhetés 

Munkakörnyezetek 
megismerése, munkahely-
látogatás 

Munkahely-látogatás 

Továbbtanulás, munkák, 
szakmák, megélhetés 

A tanulási pálya 

Szakmák és munkák 

Környezet és 
pályaválasztás 

Munkavállalás 

Megélhetés 

Életpálya-tervezés 
  

Személyes adottságok és 
az objektív lehetőségek 

Továbbtanulás 

Álláskeresés, 
munkavállalás, 
munkaviszony, 
munkanélküliség 
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7-8. évfolyam 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind 

nagy jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat, 

munkakörnyezeteket, szakmákat, továbbtanulási lehetőségeket közvetlenül és 

célzottan bemutató, pályaorientációt szolgáló tanórák, foglalkozások jelennek 

meg. A korábbi években a produktív tevékenységek tapasztalatai révén kialakult 

önismeret, a már felismert saját tulajdonságok összevethetővé válnak a 

megismert lehetőségekkel, az ismeretek az életpályára vonatkozó elképzeléssé 

válhatnak, a továbbtanulásról, a pályaválasztásról szóló elhatározássá 

érlelődhetnek. 

 

A 7. évfolyamra két kerettantervi változat készült. Az A változatban a Tárgyi 

kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés fejezet is teret nyert, amelynek 

sajátos fejlesztési célja, hogy a diák az otthonában előforduló kisebb-nagyobb 

műszaki természetű hibák, működészavarok megelőzését szolgáló házilag is 

végrehajtható karbantartási feladatokat, vagy esetleg egyszerűbb javítási 

műveleteket is képes legyen elvégezni. A B változatból viszont ez kimarad, és 

helyette a Munkakörnyezetek megismerése kapott nagyobb hangsúlyt, amely 

fejezet fókuszában a különböző munkahelyeken tett látogatások során szerzett 

személyes, helyszíni tapasztalatszerzés áll. Az A változat 3. Tárgyi kultúra, 

technológiák, tárgykészítés, modellezés című részén belül is van egy, az 

érdeklődési kör és a lehetőségek függvényében végiggondolandó választási 

lehetőség. 3.2. A), illetve 3.2. B) jelzésű ez a két alváltozat. 3 

                                                           
3 http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/index_6_gimn.html 

http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/index_6_gimn.html
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A változat B változat 

A háztartások és a 
közszolgáltatások   

10 óra A háztartások és a 
közszolgáltatások   

9 óra 

Közlekedés 6 óra Közlekedés 5 óra 

Tárgyi kultúra, technológiák, 
tárgykészítés, modellezés 

8 óra Munkakörnyezetek 
megismerése, munkahely-
látogatás 

Munkahely-látogatás 

12 
óra 

Továbbtanulás, munkák, 
szakmák, megélhetés, 
munkakörnyezetek 
megismerése  

A tanulás pálya 

Szakmák és munkák 

Munkakörnyezetek 
megismerése 

Környezet és pályaválasztás 

Munkavállalás 

Megélhetés 

8 óra 

 

Továbbtanulás, munkák, 
szakmák, megélhetés 

A tanulás pálya 

Szakmák és munkák 

Környezet és pályaválasztás 

Munkavállalás 

Megélhetés 

6 óra 

 

A változat 

Tematikai egység 
4. Továbbtanulás, munkák, szakmák, 
megélhetés, munkakörnyezetek megismerése 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi 
tevékenységek feltételeire és hatásaira irányuló érdeklődés, 
erről szerzett tapasztalatok. 
Saját tapasztalatok a munka világából a személyes 
környezetben élők tevékenységéhez kapcsolódóan. 
A saját tevékenységek eredményességéről, erősségekről, 
gyengeségekről szóló tapasztalatok. 

A tematikai egység 
nevelési-
fejlesztési céljai 

A munkavégzés jelentőségének tudatosítása a társadalom 
jóléte szempontjából. 
Az ember környezetének, valamint tevékenységeinek, 
munkájának, továbbá a megélhetés és az életminőség 
kapcsolatának felismerése. 
Továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya-
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elképzelés kialakítása, megerősítése. A tervezett pálya 
jellemzőinek összevetése a személyes elképzelésekkel, a 
lehetőségek helyes megítélése, önismeret fejlesztése, reális 
önértékelés támogatása. 
A megélhetést biztosító tervezett életpályára, munkára való 
alkalmasság nélkülözhetetlen összetevőinek (képesség, 
szaktudás, tanulás, munkakultúra) tudatosítása. 
A saját életpálya és életminőség alakításában viselt személyes 
felelősség felismertetése. 
Előzetes ismeretszerzés a karrier, a hivatás és a családi élet 
összeegyeztetéséről. 
A munkamegosztás, az egyéni és kollektív 
munkatevékenységek, a technológiai folyamat, a produktumok 
stb. összefüggéseinek felismerése, megértése. 
A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés 
körülményeinek és a munkát végzőre gyakorolt hatásoknak, a 
munkával járó veszélyeknek a felismerése. 
Tapasztalatszerzés a helyes munkamagatartásról, a 
munkakultúráról. 
A megismert munkakörnyezetekről alkotott vélemény és érvek 
megfogalmazása a saját elképzelésekkel összevetve. Közelebb 
kerülés a saját pályaválasztási döntéshez. 
A munkakereséssel, munkába állással kapcsolatos alapvető 
tudnivalók elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

4.1. A tanulási pálya 
 

A tanulási pálya szakaszai. 
Képzési lehetőségek, eltérő tanulási utak, szakmatanulási 
lehetőségek megismerése, elemzése, összevetése. 
Iskolatípusok, képzési formák, közoktatás, szakképzés, 
felsőoktatás, felnőttképzés, érettségi, szakmai vizsga, 
diploma.  

Informatika: 
adatgyűjtés az 
internetről. 
 
Földrajz: a gazdaság 
ágai, a 
munkahelyteremtés 
természet- és 
gazdaságföldrajzi 
alapjai. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: 
munkahely és 
munkavállalói 
szerep. 
 
Erkölcstan: A munka 
és a munkát végző 
ember tisztelete. 
Személyes 
tapasztalatok, 

4.2. Szakmák és munkák 
 

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkák, 
foglalkozások, szakmák, szakmacsoportok megismerése, 
elemzése, összevetése. 
Szakmák közös és eltérő tevékenységi elemei, termékei, 
szolgáltatásai, munkakörülményei. 
A napi életvitelt meghatározó, az egyes szakmákhoz, 
foglalkozásokhoz kapcsolódó jellemzők (pl. munkaidő 
beosztás, szezonalitás). 

4.3. Munkakörnyezetek megismerése 
 
Előzetes tájékozódás a megismerendő munkakörnyezetekről, 
technológiákról, munkatevékenységekről, termékekről, 
szolgáltatásokról, munkakörülményekről, munkaszervezeti 
keretekről. Információforrások felkutatása. 
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– Egyedi termékkészítéssel foglalkozó, javító, felújító; 
– árutermelő, ipari vagy agrárjellegű; 
– kereskedelmi, vendéglátási, gazdasági, közlekedési jellegű; 
– egészségügyi, szociális, oktatási jellegű, és személyeknek 
szolgáltatást nyújtó más munkahely, munkakörnyezet, 
foglalkozás megismerése helyszínen tett látogatás, 
audiovizuális segédanyag vagy meghívott szakértő 
segítségével. 
Információgyűjtés a megismert munkakörnyezetekről: az 
alkalmazott eszközök, technológiák, a felhasznált anyagok, a 
munkafolyamatok jellemzői, a tevékenység feltételei és 
környezeti hatásai, munkaszervezeti sajátosságok, 
munkakörülmények, kereseti lehetőségek. A szerzett 
tapasztalatok rögzítése, feldolgozása. 

együttműködés, 
egyéni boldogulás és 
a csapatmunka. 
Pályaválasztás – 
foglalkozás, 
élethivatás. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: az 
önéletrajz formái, a 
hivatalos levél 
jellemzői. 

4.4. Környezet és pályaválasztás 
 
A családi, települési környezet, az életmód, a megélhetés, a 
továbbtanulási lehetőségek és a személyes ambíciók 
összevetése. Elképzelések megfogalmazása a saját 
lehetőségekről, tanulási pályáról. 
Karrier és hivatás fogalma, ezek hatása a családi szerepek, 
értékrend és munkamegosztás alakulására. 
A települési és a tágabb környezet gazdasági, foglalkoztatási, 
továbbtanulási lehetőségei. 
A szakmákról, munkalehetőségekről, pályaalkalmasságról, 
továbbtanulásról szóló információk forrásainak megismerése, 
használata. Önálló tájékozódás szakmákról, munkákról 
internetes (pl. Nemzeti pályaorientációs portál) és más 
információforrásokból, valamint a személyes környezetben. 

4.5. Munkavállalás 
 
Vállalkozók és alkalmazottak az értékteremtő munkában. A 
vállalkozói lét és az alkalmazotti helyzet előnyei és 
hátrányai. 
Vállalkozói tevékenységek, a vállalkozó személye, felelős 
vállalkozói magatartás. 
Alkalmazottként való elhelyezkedés. A munkába állás 
adminisztratív előzményei (álláskeresés, tájékozódás, 
önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú). 

4.6. Megélhetés 
 
A család megélhetése, a jövedelemforrások, a napi életvitel, 
az élethelyzetek és az életminőség összefüggései. 
A család megélhetési, önfenntartási lehetőségei, 
tevékenységei, a tanulás és a munkamagatartás szerepe, 
kapcsolata. 
Teendők és lehetőségek munkanélküliség esetén. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Általános iskola, középiskola, felsőoktatás, szakképzés, 
felnőttképzés, szakképesítés (szakma), érettségi, diploma, fizikai 
munka, kétkezi munka, értelmiségi munka, ipar, kereskedelem, 
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mezőgazdaság, közlekedés, termelés, termék, szolgáltatás, 
foglalkozás, munkahely, munkaidő, munkabér, munkaadó, 
munkavállaló, vállalkozó, alkalmazott, motivációs levél, 
állásinterjú, munkaszerződés, munkanélküliség, családi 
önfenntartás, karrier, hivatás, alapanyag, termelőeszköz, gép, 
árutermelés, sorozatgyártás, egyedi termék, javítás, felújítás, 
szolgáltatás, építés, szerelés, technológia, munkaművelet, 
fogyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, vállalkozás, intézmény, 
munkaszervezet, munkahelyi hierarchia, munkamegosztás, 
munkanorma, munkabér. 

 

B változat 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Munkakörnyezetek megismerése, munkahely-
látogatás 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi 
tevékenységekre, szakmákra, munkafolyamatokra, 
technológiákra, termékekre, szolgáltatásokra, ezek feltételeire 
és hatásaira irányuló érdeklődés, ezekről szerzett 
tapasztalatok. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A munkamegosztás, az egyéni és kollektív 
munkatevékenységek, a technológiai folyamat, a produktumok 
stb. összefüggéseinek felismerése, megértése. 
A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés 
körülményeinek és a munkát végzőre gyakorolt hatásoknak, a 
munkával járó veszélyeknek a felismerése. 
Tapasztalatszerzés a helyes munkamagatartásról, a 
munkakultúráról. 
A megismert munkakörnyezetekről alkotott vélemény és érvek 
megfogalmazása a saját elképzelésekkel összevetve. Közelebb 
kerülés a saját pályaválasztási döntéshez. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

3.1. Előzetes tájékozódás 
 
Tájékozódás a megismerendő munkakörnyezetekről, 
meglátogatandó munkahelyekről, a technológiákról, 
munkatevékenységekről, termékekről, szolgáltatásokról, 
munkakörülményekről, munkaszervezeti keretekről. 
Felkészülés a munkahelyeken való információszerzésre. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: 
Munkajogi alapok, 
foglalkoztatási 
formák, a 
munkaszerződés 
tartalma. 
A munkaviszonyhoz 
kapcsolódó jogok és 
kötelezettségek. 
 
Egyéb: a 
meglátogatott, 

3.2. Munkahely-látogatások 
 
–Egyedi termékkészítéssel foglalkozó, javító, felújító; 
–árutermelő, ipari vagy agrár jellegű; 
–kereskedelmi, vendéglátási, gazdasági, közlekedési jellegű; 
–egészségügyi, szociális, oktatási jellegű, illetve más, 
személyeknek szolgáltatást nyújtó munkahely, 
munkakörnyezet, foglalkozás megismerése. 
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Információgyűjtés a meglátogatott munkahelyeken: az 
alkalmazott eszközök, technológiák, a felhasznált anyagok, a 
munkafolyamatok jellemzői, a tevékenység feltételei és 
környezeti hatásai, munkaszervezeti sajátosságok, 
munkakörülmények, kereseti lehetőségek. A szerzett 
tapasztalatok rögzítése, feldolgozása. 

tanulmányozott 
munkahelyeken 
folyó tevékenységtől 
függően. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Alapanyag, termelőeszköz, gép, árutermelés, sorozatgyártás, 
egyedi termék, javítás, felújítás, szolgáltatás, építés, szerelés, 
technológia, munkaművelet, fogyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, 
vállalkozás, intézmény, munkaszervezet, munkahelyi hierarchia, 
munkamegosztás, munkanorma, munkabér. 

 

Tematikai egység 4. Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés 
Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi 
tevékenységek feltételeire és hatásaira irányuló érdeklődés, 
erről szerzett tapasztalatok. 
Saját tapasztalatok a munka világából a személyes 
környezetben élők tevékenységéhez kapcsolódóan. 
A saját tevékenységek eredményességéről, erősségekről, 
gyengeségekről szóló tapasztalatok. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A munkavégzés jelentőségének tudatosítása a társadalom 
jóléte szempontjából. 
Az ember környezetének, valamint tevékenységeinek, 
munkájának, továbbá a megélhetés és az életminőség 
kapcsolatának felismertetése. 
Továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya-
elképzelés kialakítása, megerősítése. A tervezett pálya 
jellemzőinek összevetése a személyes elképzelésekkel, a 
lehetőségek helyes megítélése, fejlődő önismeret, reális 
önértékelés. 
A megélhetést biztosító tervezett életpályára, munkára való 
alkalmasság nélkülözhetetlen összetevőinek (képesség, 
szaktudás, tanulás, munkakultúra) tudatosítása. 
A saját életpálya és életminőség alakításában viselt személyes 
felelősség felismertetése. 
Előzetes ismeretszerzés a karrier, a hivatás és a családi élet 
összeegyeztetéséről. 
A munkakereséssel, munkába állással kapcsolatos alapvető 
tudnivalók elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

4.1. A tanulási pálya 
 
A tanulási pálya szakaszai. 
Képzési lehetőségek, eltérő tanulási utak, szakmatanulási 
lehetőségek megismerése, elemzése, összevetése. 
Iskolatípusok, képzési formák, közoktatás, szakképzés, 
felsőoktatás, felnőttképzés, érettségi, szakmai vizsga, 

Informatika: 
adatgyűjtés az 
internetről. 
 
Földrajz: a gazdaság 
ágai, a 
munkahelyteremtés 
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diploma. természet- és 
gazdaságföldrajzi 
alapjai. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: 
munkahely és 
munkavállalói 
szerep. 
 
Erkölcstan: A munka 
és a munkát végző 
ember tisztelete. 
Személyes 
tapasztalatok, 
együttműködés, 
egyéni boldogulás és 
a csapatmunka. 
Pályaválasztás – 
foglalkozás, 
élethivatás. 
Ösztönzők és 
mozgatóerők. 
Érték és mérték. 
Jóllét és jólét. 
Boldogulás. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: az 
önéletrajz formái, a 
hivatalos levél 
jellemzői. 

4.2. Szakmák és munkák 
 

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkák, 
foglalkozások, szakmák, szakmacsoportok megismerése, 
elemzése, összevetése. 
Szakmák közös és eltérő tevékenységi elemei, termékei, 
szolgáltatásai, munkakörülményei. 
A napi életvitelt meghatározó, az egyes szakmákhoz, 
foglalkozásokhoz kapcsolódó jellemzők (pl. munkaidő 
beosztás, szezonalitás). 

4.3. Környezet és pályaválasztás 
 

A családi, települési környezet, az életmód, a megélhetés, a 
továbbtanulási lehetőségek és a személyes ambíciók 
összevetése. Elképzelések megfogalmazása a saját 
lehetőségekről, tanulási pályáról. 
Karrier és hivatás fogalma, ezek hatása a családi szerepek, 
értékrend és munkamegosztás alakulására. 
A települési és a tágabb környezet gazdasági, foglalkoztatási, 
továbbtanulási lehetőségei. 
A szakmákról, munkalehetőségekről, pályaalkalmasságról, 
továbbtanulásról szóló információk forrásai. Önálló 
tájékozódás szakmákról, munkákról internetes (pl. Nemzeti 
pályaorientációs portál) és más információforrásokból, 
valamint a személyes környezetben. 

4.4. Munkavállalás 
 

Vállalkozók és alkalmazottak az értékteremtő munkában. A 
vállalkozói lét és az alkalmazotti helyzet előnyei és 
hátrányai. 
Vállalkozói tevékenységek, a vállalkozó személye, felelős 
vállalkozói magatartás. 
Alkalmazottként való elhelyezkedés. A munkába állás 
adminisztratív előzményei (álláskeresés, tájékozódás, 
önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú). 

4.5. Megélhetés 
 

A család megélhetése, a jövedelemforrások, a napi életvitel, 
az élethelyzetek és az életminőség összefüggései. 
A család megélhetési, önfenntartási lehetőségei, 
tevékenységei, a tanulás és a munkamagatartás kapcsolata. 
Teendők és lehetőségek munkanélküliség esetén. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Általános iskola, középiskola, felsőoktatás, szakképzés, 
felnőttképzés, szakképesítés (szakma), érettségi, diploma, fizikai 
munka, kétkezi munka, szellemi munka, ipar, kereskedelem, 
mezőgazdaság, közlekedés, termelés, termék, szolgáltatás, 
foglalkozás, munkahely, munkaidő, munkabér, munkanélküliség, 
családi önfenntartás, karrier, hivatás, munkaadó, munkavállaló, 
vállalkozó, alkalmazott, motivációs levél, állásinterjú, 
munkaszerződés. 

 

 

 

11-12.Évfolyam  

 

 Család, otthon, háztartás 15 óra 

 Közlekedés   4 óra 

 Életpálya-tervezés  9 óra 

 Személyes adottságok és az objektív lehetőségek 

 Továbbtanulás 

 Álláskeresés, munkavállalás, munkaviszony, munkanélküliség 

 

Az Életpálya-tervezés témakörben a továbbtanulásnak és a munkába állásnak 

gyakorlati kérdéseit tárgyaljuk, s az ezekhez szükséges kompetenciák fejlesztését 

helyezzük előtérbe. Ezzel egyfelől a tanulás világából a munkavállalói létbe való 

átlépést kívánja megalapozni, másfelől az élet munkavállalással kapcsolatos 

nehézségeire is igyekszik felkészíteni.4 

 

Tematikai egység 
3. Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori 
tanulási lehetőségek 

Órakeret 
9 óra 

Előzetes tudás 
Elektronikus kommunikációs gyakorlottság. 
Önismeret (személyes erősségek, gyengeségek, tanulási 
képességek, ambíciók). 

                                                           
4 http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/index_4_gimn.html 

http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
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A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A személyes életpálya-lehetőségeket meghatározó objektív és 
szubjektív tényezők felismerése és reális értékelése, a tervezett 
pálya jellemzőinek helyes megítélése. 
Véleményalkotás tipikus életpályákról, életpályamintákról, 
összevetésük a saját életpálya-tervekkel. 
Kitartó, fegyelmezett munka, a munkamagatartásban 
megnyilvánuló céltudatosság erősítése. 
Reális önértékelésen alapuló pályaválasztás, a tervezett 
életpálya jellemzőinek számbavétele és összevetése a 
személyes elképzelésekkel. 
A folyamatos egyéni művelődés, szakmai továbbfejlődés 
fontosságának, az egész élethosszig tartó tanulásnak (LLL) az 
elfogadása és érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 
pontok 

3.1. Személyes adottságok és az objektív lehetőségek 
 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek 
komplex mérlegelése, a saját életpályára vonatkozó döntések 
meghozatala. 
Az életpálya tervezésekor mérlegelendő körülményekről, 
tényezőkről szóló adatok, információk gyűjtése. 
Különböző megélhetési lehetőségek összehasonlítása, 
feltételek, körülmények, kockázati tényezők, ezek hatása az 
életminőségre. Előnyök és hátrányok vizsgálata. 

Osztályfőnöki óra: 
pályairányítás, 
pályaalkalmasság, 
egyéni tanulási 
módszerek, 
önismereti tesztek, 
vizsgálatok. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: Jogok és 
kötelességek. 
Munkahely és 
munkavállalói 
szerep. 
 
Informatika: 
adatgyűjtés az 
internetről. 
 
Etika: korunk 
kihívásai, a 
tudományos és 
technikai haladás, a 
felgyorsult világhoz 
való alkalmazkodás. 

3.2. Továbbtanulás 
 

A szakmatanulási, illetve a felsőoktatási továbbtanulási 
lehetőségek, a jelentkezés, felvételi eljárás megismerése. 
A szakképzés és a felsőoktatás rendszerének, a 
szakképzettségek (szakmák), felsőoktatási kimenetek főbb 
jellemzői. 
Önképzés, távoktatás, felsőoktatási szervezési formák 
jellemzői. 

3.3. Álláskeresés, munkavállalás, munkaviszony, 
munkanélküliség 
 
Munkaviszony keletkezése, megszűnése, munkavégzés. 
A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, 
munkakultúra szerepének felismerése az álláskeresésben és a 
munkahely megtartásában. 
A munkavállalás jogszabályi környezete, különböző 
munkaszervezetek, munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyok 
jellemzői, a munkaszerződés kötelező kellékei, a 
munkavégzésre, a munkaidőre, a próbaidőre, a szabadságra, a 
munkabérre vonatkozó szabályok. 
A tanulói, hallgatói jogviszony melletti munkavállalási 
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feltételek és kötelezettségek. 
Az álláskeresést segítő szervezetek, információforrások, 
álláskeresési technikák, eljárások. 
A munkaviszony nélküli állapot lehetőségei és veszélyei, a 
munkanélküliséggel járó lehetőségek, jogok és 
kötelezettségek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Életpálya-terv, karriercél, jövedelem, megélhetés, munkavállalás, 
álláskeresés, közalkalmazott, köztisztviselő, vállalkozó, 
munkaszerződés, munkaügyi ellátás, önéletrajz, motivációs levél, 
foglalkozási mobilitás, felsőoktatás, felvételi, kétciklusú, illetve 
egységes képzés, egész élethosszig tartó tanulás (LLL), munka 
melletti tanulás, munkavégzés tanulás mellett, felnőttképzés, 
közművelődés, távoktatás, egyéni tanulás, önképzés. 

A fejlesztés 
várt 
eredményei 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek komplex 
mérlegelése, a saját életpályára vonatkozó helyes döntések 
meghozatala. 
A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra 
szerepének felismerése az álláskeresésben és a munkahely 
megtartásában. 
A munka és az aktivitás iránti elkötelezettség. 
Az egész élethosszig tartó tanulás, a szaktudás, a műveltség 
fontosságának elfogadása és érvényesítése. 

 

 

A hatályos kerettanterv előírja a gimnáziumok számára a technika, életvitel és 

gyakorlat című tantárgy oktatását. Ez újdonság, hiszen eddig a technika tantárgy 

az általános iskolai évfolyamokon volt jelen.  A gimnáziumi korosztály számára az 

előírt tematika 32%-át alkotja az Életpálya-tervezés elnevezésű egység. A 9 

órában előírt anyagrész előzetes tudásként önismereti elemeket határoz meg és 

három nagyobb témakört kíván fejleszteni.  Az első egység elsősorban az 

önismereti és pályaismereti elemek összekapcsolására helyezi hangsúlyt kiemelve 

a kettő megfelelésének, s az így hozott döntések megalapozottságának 

fontosságát. A következő egység a képzési információk gyűjtésére fókuszál, míg az 

utolsó már előremutat a munka világába. A megfogalmazott fejlesztési 

követelmények illeszkednek az életpálya-építés koncepciójába, sarkalatos 

pontokat érint a kerettantervi tematika, ezért is tűnhet csekélynek az életpálya-

tervezésre szánt idő.  

 

Érdekes lenne látni, hogy az egyes iskolák hogyan fogják adaptálni, illetve hogyan 

adaptálták a helyi tantervükbe ezt a tantárgyat (milyen munkaformákat, 

értékelési módokat stb. rendelnek a fejlesztési feladatokhoz), hiszen a helyi 
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tantervek módosítását az iskoláknak már el kellett készíteniük az új 

kerettantervek alapján, ugyanakkor a nagyobb könyvkiadóknál sem található meg 

a technika 11-12. évfolyamra szánt helyi tanterv javaslat, hiszen még nincsen 

olyan évfolyam, aki ezt tanulná. A helyi tanterv elkészítése nagy kihívás elé állítja 

a tantestületet, hiszen mint felvetődik a kérdés, hogy, ki fogja majd tanítani a 

tantárgyat, tekintve, hogy a technika eddig általános iskolai tantárgy volt. Az 

érvényes felvételi tájékoztató szerint összesen két felsőfokú intézményben 

hirdettek meg 2014. szeptemberétől technika, életvitel és gyakorlat tanári 

képzést, a Nyugat-magyarországi Egyetemen5 és a Szegedi Tudományegyetemen6. 

Mindkét intézményben kizárólag mint második szakpár választható és csakis 4+1 

éves képzésben tanulható (azaz általános iskolai tanári diplomát ad).  

A NYME honlapján megtalálható a 2014-es felvételire vonatkozó információk 

között7 osztatlan tanárképzésben indított tanárszak leírása:8 

 

 A képzésről:  

 

Az elmúlt évtizedekben gyökeresen megváltozott az ember környezete, a 

technikai környezet ránk gyakorolt hatásai felerősödtek. Ezért a technikai 

környezet törvényszerűségeinek ismerete, a technikai eszközök használatának 

elsajátítása ma már minden ember életfeltételének tekinthető. Korunk általános 

műveltsége elképzelhetetlen a posztindusztriális fogyasztói, információs 

társadalom törvényszerűségeinek, rendszereinek ismerete nélkül, ami nem 

egyszerűen a természettudományok és a társadalomtudományok alkalmazása, 

hanem önálló műveltségterület. Az alap- és középfokú képzésben ennek a 

műveltségterületnek önálló képviselete a társadalmi, gazdasági fejlődés szükséges 

előfeltétele. A fentieket a képzésnek is figyelembe kell vennie. A szak 

oktatásának célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a technikai fejlesztés 

                                                           
5 http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=1153 
letöltés: 2014-01-04. 
6 http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=1083 
letöltés: 2014-01-04 
7 http://sts.bdf.hu/felveteli/Lists/Kepzesek/AllItems.aspx 
8 
http://sts.bdf.hu/felveteli/Lists/Kepzesek/Attachments/132/technika%20eletvitel%20es%20gyakorlattan%20
tanar%20osztatlan.pdf 
 

http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=1153
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=1083
http://sts.bdf.hu/felveteli/Lists/Kepzesek/AllItems.aspx
http://sts.bdf.hu/felveteli/Lists/Kepzesek/Attachments/132/technika%20eletvitel%20es%20gyakorlattan%20tanar%20osztatlan.pdf
http://sts.bdf.hu/felveteli/Lists/Kepzesek/Attachments/132/technika%20eletvitel%20es%20gyakorlattan%20tanar%20osztatlan.pdf
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törvényszerűségeit, ismerik a technikai környezet lehetőségeit és korlátait, a 

technika, a természet és a társadalom összefüggéseit, a technikai rendszerek 

célszerű és környezetkímélő felhasználásának módját, egyszerűbb technikai 

rendszerek létrehozását elméletben és gyakorlatban. Oktatásunkban a 

legfontosabb szempont a kreatív emberré válás támogatása. Képzésünkben a 

tervezés, a szerszámokkal és csúcstechnológiájú eszközökkel végzett 

tevékenységek kapnak főszerepet. A hallgatók megismerik a természet, a 

társadalom és a technika kapcsolatait, a környezetgazdálkodás technológiai 

kapcsolatait, a technika fejlődésének legfontosabb állomásait, 

törvényszerűségeit, a technikai rendszerek felépítését és működését, egyszerűbb 

technikai rendszerek létrehozását elméletben és gyakorlatban, a legfontosabb 

technológiák alapvető törvényszerűségeit. Különösen fontos a probléma-, 

felismerés és megoldás, a kreativitás képességének kifejlesztése. Ezért olyan 

hallgatók jelentkezését várjuk, akik késztetést éreznek ezen ismeretek 

elsajátítására és nagymértékű alkotó kedvük van. Nem riadnak meg különféle 

összetett problémák megoldásától. 

 

A képzés bemutatásából látható, hogy egyáltalán nem tér ki arra, hogy a 

megszerzett végzettséggel életpálya-építési kompetenciákat is kellene a 

diákoknak majd oktatni. A következő szakokkal párosítható: 

- angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)  

- biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai)  

- földrajztanár (általános iskolai, középiskolai)  

- magyartanár (általános iskolai)  

- testnevelő tanár (általános iskolai, középiskolai) 

 

 

 



 

75 

 

Szabadon választható tantárgyi kerettantervek 

 

Családi életre nevelés kerettanterv 

 

A családi életre nevelés tantárgy 9-12. évfolyamnak szóló kerettantervének 

bevezetője felsorolja a tantárgy által érintett legnagyobb témaköröket, melyek a 

következők:  

1. A család, mint a társadalom legalapvetőbb egysége és a család működése 

2. Társas kapcsolatok – kommunikáció – konfliktuskezelés 

3. Jellem és értékrend 

4. Önismeret és érzelmi intelligencia 

5. Nemiség – férfi/női identitás – szexualitás – párkapcsolatok 

6. Útelágazások, zsákutcák, útvesztők, avagy Veszélyek és devianciák, 

döntéshelyzetek 

7. Változások következményei és kezelésük 

Az itt felsorolt témák nagyobbik része, illetve azok elemei közvetlenül segítik az 

életpálya-építési készségek fejlesztését, mert bár elsősorban a családi 

kontextusban kezeli a fent említett témaköröket, mégis a hangsúlyt a 

kompetenciák fejlesztésére teszi, és mindezt a családi kontextusba helyezve 

tárgyalja. A bevezető hangsúlyozza a tantárgy specifikusságát és kitér a 

hagyományostól eltérő tantermi szervezési módoktól, illetve az ismeretek 

átadásának módszerére, mely a nem-formális tanulás eszközeit használja. A leírás 

kiemeli, hogy a tantárgy esetében az értékelés irreleváns. 

A kerettanterv a fent felsorolt 7 témát tárgyalja mind a 9-10, mind 11-12. 

évfolyamon. Az alábbi táblázat az egységeknek szentelt óraszámokat és azokat az 

ismeretelemeket tartalmazza, melyek az életpálya-építéshez szervesen 

kapcsolódnak.  
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Tematikai egység neve 9-10. évfolyam 11-12. évfolyam 

A család, mint a 
társadalom legalapvetőbb 
egysége. A család 
működése 

12 óra 10 óra 

- Pályaválasztás. 

- Hivatás és/vagy karrier, 
életpálya; a hivatás, karrier 
összeegyeztetése a családi 
élettel. 

Társas kapcsolatok – 
kommunikáció – 
konfliktuskezelés 

9 óra 8 óra 

Jellem és értékrend 9 óra 8 óra 

Döntési képesség, döntési 
helyzetek, dönteni tudás 
gyakorlása szituációkkal. 

Önismeret és érzelmi 
intelligencia 

9 óra 

 

-A helyes 
önértékelés 
kialakulásának és az 
érzelmi fejlődés 
elősegítése. A 
helyes énkép 
megerősítése. 

-Az önismeret 
csapdáinak 
(félelmeink) 
megismerése. 

-Hivatás, 
pályaválasztás 
segítése az 
önismeret által. 

8 óra 

 

- Self-management 
(önkontroll), átlátszóság, 
rugalmasság, 
kezdeményezés, 
optimizmus 

 

Nemiség – férfi/női 
identitás – szexualitás – 
párkapcsolatok 

12 óra 12 óra 
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Útelágazások, zsákutcák, 
útvesztők avagy Veszélyek 
és devianciák, 
döntéshelyzetek  

8 óra 

 

- A felelős 
gondolkodás és a 
döntésképesség 
fejlesztése, 
választási 
alternatívák 
felismerése, 
valamint azok 
következményeinek 
tudatosítása az 
életkornak 
megfelelően. 

 

8 óra 

 

- A felelős gondolkodás, a 
döntési folyamat 
megismertetése.  

 - Támogatás a 
pályaválasztásban, életcélok, 
jövőkép kialakításában 

- Jövőkép (nyújtás) – család, 
pályaválasztás. Karrier – hivatás. 
- Vágyak, álmok és tervek a 
jövőről. Milyen céljaim vannak 
az életben? 
- Rövid- és hosszútávú célok. 
Kitartás. 
- Saját erőforrásaikat meghaladó 
problémamegoldás esetén 
képesség az igényeik 
megfogalmazására, esetleges 
segítségkérésre, illetve annak 
elfogadására. 

 

Változások, azok 
következményei és 
kezelésük  

6 óra 

 

- A változás okozta 
feszültségek, 
bizonytalanságok, a 
stressz hatékony 
kezeléséhez, 
valamint a 
veszteség 
elfogadásához 
szükséges 
kompetenciák 
kialakulásának 
elősegítése, 
fejlesztése, a 
változások 
kezelésével 
kapcsolatos 
ismeretek átadása. 
 

6 óra 

 

- A változás okozta feszültségek, 
bizonytalanságok, a stressz 
hatékony kezelése, valamint a 
veszteség elfogadásához 
szükséges kompetenciák további 
fejlesztése, a változások 
kezelésével kapcsolatos 
ismeretek átadása. 

- A társadalmi változások 
szerepe. Bizonytalanság, 
állandóan változó világhoz való 
alkalmazkodás. 
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Jelenismeret tantárgy kerettanterve 

 

A tantárgy a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban alkalmazott beszélgető 

órákra (osztozó) épül.9 A jelenismeret tantárgy célja, hogy segítse a diákokat 

eligazodni és döntéseket hozni a felgyorsuló társadalmi változások, 

megnövekedett szociális és kulturális heterogenitás közepette. A jelenismeret 

órákon a diákok önmagukról, a másik emberről és a világról tanulnak, hogy 

tudatos felnőtté váljanak. A kerettanterv módszertanilag a tapasztalati tanulást 

határozza meg az ismeretek átadásának módjául, ahol a tanár feladata a téma 

szemléltetett előadása mellett a reflektív tanulás feltételeinek biztosítása. A 

tantárgy specifikussága miatt a javasolt időkeret a dupla óra, a tantárgy végén 

pedig visszajelzéseket és kiértékelést várnak a diákoktól. A leírás megfogalmazza, 

hogy az ideális, ha két tanár vesz  részt a foglalkozásokon, az egyik, mint vezető, 

a másik, mint állandó kísérő vesz részt a foglalkozásokon. A tantárgy megköveteli, 

hogy az azt tanító tanárok munkacsoportként működjenek és rendszeresen 

együttműködjenek a tervező-reflektáló csoporttalálkozásokon. 10 

A következő táblázatban találhatók a 9-10., valamint a 11-12. évfolyamra 

tervezett nagyobb tematikus körök (ha releváns, akkor azok az elemek, melyek az 

életpálya-építéshez szorosan kapcsolódnak), valamint a hozzárendelt óraszámok.  

9-10. évfolyam 

1.Párbeszédkultúra 17 óra 

2.Magyarság és közélet 16 óra 

3.Önmagam 
Nevelési-fejlesztési célok: 
- a tanulók önmagukkal kapcsolatos ismeretei tovább gyarapodnak, hogy 
helyes önképük alakulhasson ki, és hogy 
- felismerjék erősségeiket és gyengeségeiket, és nyitottá váljanak a 
fejlődésre, emellett felkészüljenek a felnőtt élet kihívásaira és 
csapdáira is. 
Ismeretek:  
Mi dolgom a világban? Hivatás – szakma - pályaválasztás 
Hivatás: az ember életútja 
Melyek az erőforrásaim, amelyekkel rendelkezem? 

17 óra 

4.Média 15 óra 

 

                                                           
9 http://www.patrona.hu/hirek/osztozo_kerettanterv 
10 http://kerettanterv.ofi.hu/k1_07_egyeb/index_jelenism.html 

http://www.patrona.hu/hirek/osztozo_kerettanterv
http://kerettanterv.ofi.hu/k1_07_egyeb/index_jelenism.html
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11-12. évfolyam 

1.Közösségeink 15 óra 

2. Család 15 óra 

3. Párbeszédkultúra 15 óra 

4. Magyarság és közélet 15 óra 

 

Munkapiac kerettanterv 

A szabadon választható tantárgyi kerettantervek között számos olyan tárgy 

található, mely elsősorban a vállalkozói kompetenciák fejlesztésére fókuszál, de a 

kerettantervek bevezetője hangsúlyozza a pályaorientációval való kapcsolódást. A 

következő táblázat az említett tárgyakat és az említett kapcsolódásokat 

tartalmazza 

Tantárgy neve Célcsoport Kapcsolódás 

Pénzügyi és 
gazdasági 
kultúra 

9-10. 
évfolyam 

A tantárgy tárgykörébe tartozó felnőtt szerepek 
segítségével hozzájárul a pályaorientáció 
gazdagításához, közvetlen segítséget nyújt a 
munkapiacra lépéshez, alkalmazott 
módszereivel (döntési játékok) biztosítja a 
hierarchiában történő munkavégzés, a vezetői, 
együttműködési készség és versengő magatartás 
megélését, problémáinak kezelését.11 

Vállalkozzunk! 9-10. 
évfolyam 

Mindezekkel a tantárgy járuljon hozzá a diákok 
önismeretének, pályaorientációjának 
gazdagításához.12 

Etikus 
vállalkozói 
ismeretek 

11-12. 
évfolyam 

Menedzsment tematikai egység kapcsolódási 
pontja a Technika, életvitel és gyakorlat 
tantárgyhoz: pályaorientáció, pályaalkalmasság, 
munkavállalással kapcsolatos ismeretek.13 

Közgazdasági 
és pénzügyi 
alapismeretek 

11-12. 
évfolyam 

A Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek 
közvetlenül kapcsolódik a nevelési célok közül 
az erkölcsi nevelés, az önismeret és társas 
kultúra fejlesztése, a fenntarthatóság, 
környezettudatosság, pályaorientáció, 
médiatudatosságra neveléshez, és kiemelten a 
Gazdasági és pénzügyi nevelés fejlesztési 
területéhez. 14 

 

                                                           
11 http://kerettanterv.ofi.hu/k1_07_egyeb/index_penzugy.html 
12 http://kerettanterv.ofi.hu/k1_07_egyeb/index_vallalkozzunk.html 
13 http://kerettanterv.ofi.hu/index.html 
14 http://kerettanterv.ofi.hu/index.html 

http://kerettanterv.ofi.hu/k1_07_egyeb/index_penzugy.html
http://kerettanterv.ofi.hu/k1_07_egyeb/index_vallalkozzunk.html
http://kerettanterv.ofi.hu/index.html
http://kerettanterv.ofi.hu/index.html
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Mind a négy esetben a kerettanterv valamilyen szinten megemlíti az életpálya-

építéshez, leginkább a pályaorientációhoz való kapcsolódást, de a korábban 

említett kerettantervektől eltérően nem fogalmaz meg olyan nevelési-fejlesztési 

célokat, melyeket összekapcsolna az életpálya-építési készségekkel.  

A Munkapiac tantárgy 9-10. évfolyamra tervezett kerettantervének célja, hogy a 

diákok betekintést nyerjenek a munka világába. A tantárgy egyik célja, hogy a 

diákokban erősödjön az igény a színvonalas, korszerű szaktudás megszerzésére, az 

egész élethosszig tartó tanulás, önfejlesztés jelentőségének felismerésére. Fontos 

cél, hogy a tanulók tudják, miért fontos az önismeret, saját képességeik 

megismerése, sajátítsák el azokat a technikákat, amelyek alapján ki tudják 

választani azt a hivatást, szakterületet, ami összhangban van képességeikkel, 

felkészültségükkel, amit szívesen végeznének, akár évtizedeken keresztül is. 

Kiemeli, hogy váljanak képessé életpályájuk megtervezésére, a tanuláshoz 

szükséges eszközök, utak megtalálására és hogy legyenek tisztában azzal, hogy 

életük során többször is kényszerülhetnek pályamódosításra. Módszertani 

szempontból a kiscsoportos foglalkozást javasolja, kéthetente dupla tanórás 

keretben.15  

 

A kerettanterv négy nagy témát tárgyal: Önismeret, Pályaorientáció és 

pályaismeret, Kilépés a munkaerő-piacra és Munkába állás - munkajogi alapok. A 

megszokott elemeken kívül számos módszertani, feldolgozási lehetőség kínál, 

nagy segítséget nyújtva így a pedagógusoknak. Ezek a módszertani elemek igen 

széles skálán mozognak és számos készség alkalmazását igénylik a diákok részéről, 

melyek a következő táblázat tartalmazza: 

 

Feladat típusa, 
alkalmazandó készség 

Feladat 

diagnosztikus, elemző 
készség 

tesztek kitöltése, esettanulmányok elemzése és 
tanulságok levonása, pályatörténetek, kalkulátorok 
alkalmazása, kalkuláció készítése, munkaerő-piaci 
helyzet elemzése, munkaszerződés kitöltése,  

csoportos tevékenység, 
együttműködés 

vita, játék, kiselőadás tartása, munkahely-látogatás, 
drámajáték, felmérés készítése, meghívott vendéggel 
való beszélgetés 

integrált feladat, a lehetséges életút, egyéni mappa, kiállítás készítése, 

                                                           
15 http://kerettanterv.ofi.hu/ 
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megszerzett tudás 
alkalmazása 

pályaleírások készítése,  

információgyűjtés internetes tájékozódás, foglalkozások jellemzői, 
kiadványok tanulmányozása, felvételi tájékoztató 
tanulmányozása, külföldi munkalehetőségek 
feltérképezése 

 

 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Önismeret 
Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
Osztályfőnöki órákon, egyéb tantárgyak keretében, esetleg 
iskolapszichológustól, egyéb szakembertől kapott visszajelzések 
a diák személyiségéről. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Önismeret fejlesztése (önmaga mint potenciális munkaerő, a 
munkaerőpiacon hasznosítható tulajdonságok felismerése; 
öndefiníció, egyéni jellemzők – érdeklődés, képesség, 
értékrend, munkamód – meghatározása). Annak tudatosítása, 
hogy ezek az egyén erőforrásai. 
Támogatás az egyéni célok meghatározásában és a célok 
eléréséhez vezető egyéni terv kidolgozásában. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Miért van szükség 
önismeretre? 
 
A pályaválasztás, 
pályaorientáció, pályaismeret 
és az önismereti munka 
összefüggése. 
 
Az önismeret és a személyiség 
fogalma. 
 
Az érdeklődés, a motiváció 
jelentősége 
 
A személyiség érdeklődési 
irányának és az érdeklődés 
intenzitásának összefüggése a 
pályaválasztással. 
 
A képességek feltárása 
 
Képesség fogalma, képességek 
csoportosítása, egyéni 
képességprofil 
meghatározása.  

Önismereti tesztek kitöltése 
és értékelése 
 

 motivációk, érdeklődés; 

 képességek; 

 értékrend; 

 munkamód. 
 
Önismereti játékok a 
pályaválasztás szolgálatában. 
 
Esettanulmányok 
feldolgozása: 
amikor a hobbiból hivatás 
lett. 
Közismert és hétköznapi 
emberek pályatörténetei. 
Tanulságok meghatározása: 
hasznosítható képességek, 
hobbik. 
 
Egy lehetséges saját pályaút 
meghatározása (írásban vagy 
képben feldolgozva). 
 

Technika, életvitel 
és gyakorlat:  
 
pályaorientáció, 
közösségi szerepek. 
 
Etika: 
értékválasztás a 
munkában, az 
életben. 
 
Informatika: 
információk 
gyűjtése az 
internetről. 
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A képességek fejlesztési 
lehetősége. 
 
Önismeret és értékválasztás. 
A munkával elérhető értékek 
 
A család, a társadalom hatása 
az értékrendre. Az egyén 
értékválasztása a 
pályaválasztással, a munka 
megválasztásával. 
Önkéntes munka. 
 
Önismeret és a munkavégzés 
körülményei 
A munkával együtt járó 
munkamód (a munkavégzés 
tárgyi és személyi 
körülményei) megválasztása. 
 
Önismeret és pályacélok 
meghatározása 

Értékütközések a munkában, 
vita: 
„Ha megfizetnek, mindegy, 
hogy mit dolgozol?” 
 
Internetes tájékozódás a 
pályaorientációt segítő 
webhelyekről, 
intézményekről. 
 
Egyéni mappa vezetése a 
képességprofilról, a 
pályairányultságról. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Pályaválasztás, pályaorientáció, életpálya, hivatás, önismeret, 
személyiség, érdeklődés, motiváció, képesség, képességprofil, 
értékrend, munkaérték, önkéntes munka, munkamód. 

 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Pályaorientáció és pályaismeret 
Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
A Szülők és a diákok környezetében (iskola, otthon, barátok) élő 
más felnőttek foglalkozásainak, életpályájának ismerete. 
Pályaválasztási tanácsadóktól, börzéken szerzett információk. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

- Foglalkozások és a végzésükhöz szükséges képességek, 
szaktudás, tapasztalat megismertetése 
- A munkapiaci elvárások változása és az élethosszig tartó 
tanulás összefüggésének megértetése 
- A helyesen kialakított tanulási szokások jelentőségének 
beláttatása az életpálya-építés folyamatában 
- A képzési rendszer, az érettségire épülő továbbtanulási 
lehetőségek (felsőoktatás, szakképzés), valamint a diákhitel 
rendszerének megismertetése 
- Képességek fejlesztése a tájékozódáshoz és egyéni terv 
kidolgozásához saját pályacéljaival összefüggésben 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Foglalkozások, 
pályaismeret 
Foglalkozások csoportjai, 
foglalkozások profiljai. 

Gyűjtőmunka és kiállítás 
összeállítása: 
A diákok érdeklődési körébe 
tartozó foglalkozások és 

Technika, életvitel 
és gyakorlat: 
pályaorientáció, 
közösségi szerepek  
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Foglalkozások és fizetések. 
 
A tanulás jelenősége a 
pályaépítésben 
 
Az élethosszig tartó tanulás 
jelentése és indoklása. 
A humántőke fogalma és 
tényezői. 
 
Iskolarendszerű és 
iskolarendszeren kívüli 
szakképzés 
 
A szakképzési rendszer 
ismertetése, 
szakmacsoportok 
áttekintése, képzettségi 
szintek egymásra épülő 
rendszere. 
 
Érettségi, felsőoktatás, 
pontszámítás 
 
Az érettségi, ill. felvételi 
rendszere, a pontszámítás 
tantárgyai, szabályai.  
 
A továbbtanulás költségei. 
Diákhitel 
 
Költségek, források. 

profiljainak leírása. 
Pályaleírások, 
foglalkozásismertető kisfilmek 
és szülők foglalkozás 
bemutatója alapján. 
 
Statisztikai adatelemzés: 
foglalkozások és átlagbérek a 
magyarországi foglalkoztatásban 
(ágazati átlagbérek). 
 
Tájékozódás a szakképzésről: 
internet és kiadványok 
elemzése. 
 
A felvételi tájékozódás hivatalos 
forrásai: a Felvételi tájékoztató 
tartalma, használata. 
 
Pontszámítás, kalkulátorok 
alkalmazása. 
 
Kalkuláció készítése: 
Mibe kerül egy év a 
felsőoktatásban (költségtérítés, 
tandíj, a tanulás egyéb 
költségei, a megélhetés 
költségei szülőkkel élve, 
kollégiumban, albérletben)? 
 
Kiselőadás tartása a diákhitel 
aktuális szabályairól.  

 
Informatika: 
információk 
gyűjtése az 
internetről. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Foglalkozásprofil, pályaleírás, humántőke, élethosszig tartó 
tanulás, képzési rendszer, továbbtanulás, felsőoktatás, felvételi, 
pontrendszer, szakképzés, diákhitel. 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Kilépés a munkaerőpiacra 
Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
Családban, rokonságban a felnőttektől szerzett tapasztalatok, 
közvetlenül szerzett ismeretek a munkaerőpiacról.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

- A karrierperiódusok, az életszerepek fogalmának, a 
pályakezdés jellegzetességeinek megismertetése 
- A munkaerőpiac alapvető fogalmainak, az aktuális hazai és 
külföldi munkaerő-piaci helyzet, szabályok megismertetése 
- Tájékozódó képesség fejlesztése (az interneten és a sajtóban 
az álláslehetőségekről, foglalkoztatási formákról, valamint a 
Munkaügyi Központ és a civil szervezetek szerepével 
kapcsolatban) 
- Az álláskeresés folyamatának, „praktikáinak” megismertetése, 
egyes elemek gyakoroltatása (az állásinterjú elvárásai, 
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megfelelő önéletrajz és motivációs levél megírása) 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Életpálya, karrierperiódusok 
 
Életszakaszok, 
karrierperiódusok fogalma, 
életszerepek tudatosítása, a 
pályakezdő élethelyzet. 
 
A munka világa, 
munkalehetőségek itthon és 
külföldön 
 
A munkaerőpiac fogalma, 
munkaerő-piaci folyamatok, 
munkanélküliség, 
munkalehetőségek itthon. 
A külföldi munkavállalás 
lehetőségei, szabályai. 
Munkavállalás az EU-ban. 
Önfoglalkoztatás. 
 
Álláskeresés 
 
Az álláskeresés folyamata, 
módjai. A Munkaügyi Központ 
szerepe az álláskeresésében. 
Jelentkezés az állásra, 
kapcsolatfelvétel. 
 
Önéletrajz, motivációs levél, 
felvételi beszélgetés 
 
Önéletrajztípusok, a 
motivációs levél jelentősége, 
felvételi beszélgetés, 
viselkedés, non-verbális 
üzenetek. 

Esettanulmány a 
karrierperiódusokról: alapvető 
karrierdöntések meghozatala, 
karrier előkészítése, kezdeti 
karrier, kibontakozás, a karrier 
csúcsa, megőrzés-fenntartás, 
nyugdíj előtt. 
 
Vágyak és valóság – 
konfliktusok, dilemmák, 
döntési helyzetek a 
karrierszakaszokban: 
esetelemzések, tanulságok 
levonása. 
 
Forráselemzés: Internetes 
állásportálok és sajtóhírek 
alapján az aktuális munkaerő-
piaci helyzet elemzése, a 
munkalehetőségek 
feltérképezése. Üzleti szféra, 
civil szféra, közszféra kínálata, 
elvárásai. Keresett és kevésbé 
keresett szakmák, 
végzettségek. 
Kényszer vagy lehetőség: 
önfoglalkoztatás. 
 
Gyűjtőmunka: 
 
Internetes és egyéb források 
alapján a külföldi 
munkalehetőségek 
feltérképezése. Tipikus 
feltételek, szabályok, egyes 
országok sajátosságainak 
összegyűjtése. 
 
Látogatás a Munkaügyi Központ 
helyi irodájában, a 
tapasztalatok megbeszélése, 
összegzése. 
 
Forráselemzés: 
Állásportálok és sajtóban 
megjelenő álláshirdetések 
elemzése. Rejtett információk, 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
hivatalos levél, 
önéletrajz. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
munkahely és 
munkavállalói 
szerep. 
 
Informatika: 
Információk 
gyűjtése az 
internetről. 
Szövegszerkesztés. 
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veszélyes hirdetések 
felismerése. 
 
Dramatikus játék: 
Felkészülés és felvételi 
beszélgetés egy konkrét, 
meghirdetett állásra. A 
szükséges dokumentumok 
(önéletrajz, motivációs levél) 
elkészítése. 
Tanulságok megbeszélése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Karrierperiódus, pályakezdés, munkaerőpiac, munkanélküliség, 
Munkaügyi Központ, közszféra, versenyszféra, álláskeresés, 
önfoglalkoztatás, önéletrajz, motivációs levél, felvételi 
beszélgetés/állásinterjú, nonverbális kommunikáció. 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Munkába állás – munkajogi alapok 
Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
Családban, elsősorban a szülőktől szerzett munkavállalói, 
munkaadói információk. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A munkaviszonnyal összefüggő alapfogalmak és legfontosabb 
szabályok, a munkaszerződés általános tartalmának 
megismertetése. 
Tájékozódás segítése a Munkatörvénykönyvben, kapcsolódó 
jogszabályokban. 
A munkaviszony, a munkabér közterhei és a társadalombiztosítás 
összefüggésrendszerének megértetése. 
A fekete foglakoztatás problémáinak, egyéni és társadalmi 
következményeinek megértetése. 
A rugalmas foglalkoztatás jelentőségének és néhány új 
formájának megismertetése a munkanélküliség kezelésében és a 
fenntarthatósággal összefüggésben. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

A Munka törvénykönyve.  
A munkavégzés általános 
szabályai 
A munkaviszony fogalma, a 
munkaviszony alanyai. 
 
A munkaszerződés általános 
tartalma 
 
A munkáltató és a 
munkavállaló kötelességei. 
A kártérítési felelősség 
 
A munkaviszony megszűnése 
és megszüntetése 

Gyűjtőmunka: 
munkaszerződések (családtag 
munkaszerződése, iskolai 
dolgozó, diákmunka stb.). 
Egy általános 
munkaszerződési forma 
kitöltése, értelmezés, 
elemzés. 
 
Felmérés az osztályban a 
nyári munkavégzés 
tapasztalatairól. 
Munkafajták, szerződések, 
munkajogi-
társadalombiztosítási 

Technika, életvitel 
és gyakorlat: 
pályaorientáció, 
közösségi szerepek.  
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: 
munkahely és 
munkavállalói 
szerep. 
 
Informatika: 
információk 



 

86 

Felmondási idő, végkielégítés 
szabályai. 
 
A munka- és a pihenőidő 
szabályai 
Fiatalkorú munkavállalókra 
vonatkozó sajátosságok. 
Pihenőidő, szabadság. 
 
A munka díjazása 
Alapbér, bérpótlékok. 
Garantált bérminimum. 
A munkabérek közterhei, 
valamint adózási, biztosítási 
összefüggései. 
 
Munkaügyi kapcsolatok 
Üzemi tanács, 
szakszervezetek, kollektív 
szerződés. 
 
Néhány szokásostól eltérő 
(atipikus) foglalkoztatási 
forma 
Távmunka, bedolgozó, 
részmunkaidő, munkaerő-
kölcsönzés. 

összefüggések, a 
„feketemunka”. 
 
Vita: a fekete foglalkoztatás 
„előnyei”, kockázatai, 
társadalmi problémái. 
 
A munkanélküliség problémái, 
a fenntarthatóság és a 
rugalmas (atipikus) 
foglalkozatási formák 
összefüggése – aktuális 
cikkek, adatok elemzése. 
 
Bér-kalkulátorok alkalmazása: 
A munkáltató és a 
munkavállaló terhei (adók, 
járulékok). Aktuális szabályok 
alapján számítások végzése. 
 
Esettanulmányok: 
Munkaügyi viták és 
rendezésük a jogforrások 
bevonásával. 
Segítő szervezetek. 
Megbízható jogforrások az 
interneten. 
 
Vendég: munkaügyi 
szakember meghívása: 
Beszélgetés a munkaadói, 
munkavállalói jogokról, 
kötelezettségekről, a 
munkavállalókat segítő 
tanácsadó, tájékoztató 
szervezetekről. 
 

gyűjtése az 
internetről. 
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Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Munkaviszony, munkáltató, munkavállaló, munkaszerződés, 
munkaviszony megszűnése, munkaviszony megszüntetése, teljes és 
részmunkaidős foglalkoztatás, munkaerő-kölcsönzés, távmunka, 
munkakör, munkabér, felmondás, közös megegyezés, munkaidő, 
pihenő idő, alapszabadság, pótszabadság, alapbér, bérpótlék, 
bérminimum, cafeteria, szakszervezet üzemi tanács, kollektív 
szerződés. 

A fejlesztés 
várt 
eredményei a 
két 
évfolyamos 
ciklus végén 

A diákok megértik, hogy az életben való érvényesüléshez munkát 
kell végezni, legyenek akár munkavállalók, munkaadók vagy 
vállalkozók. 
Értik azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tenniük, hogy 
képességeikkel, vágyaikkal összefüggésben a legmegfelelőbb 
munkát találják meg. Tisztában vannak azokkal a képességekkel, 
amelyekkel mint potenciális munkaerő rendelkeznek és meg tudják 
határozni feladataikat karriercéljaik elérése érdekében. 
Felismerik saját felelősségüket életpályájuk formálásában, a 
színvonalas munkavégzés, korszerű szaktudás, munkakultúra 
elsajátítása és karriercéljaik megvalósítása érdekében. Értik az 
értékrend és a pályaválasztás összefüggését. 
Ismerik az önkéntes munka fogalmát, értik jelentőségét és saját 
felelősségüket. 
Sokféle foglalkozást ismernek, tájékozottak a szakképzés és 
továbbtanulás rendszeréről és a pályacélok összefüggéséről. 
Tájékozottak az életpályaszakaszokról, az élethosszig tartó tanulás 
folyamáról, értik saját feladataikat ezzel összefüggésben. 
Képesek információt szerezni a munkaerőpiacról, a hazai és 
külföldi álláslehetőségekről, az önfoglalkoztatás lehetőségeiről, 
szabályairól. 
Ismerik az álláskeresési eljárás folyamatát, el tudják készíteni a 
szükséges dokumentumait (önéletrajz, motivációs levél). 
Tájokozottak a legfontosabb munkajogi szabályokról, ismerik a 
munkaszerződés kötelező tartalmát, a kapcsolódó fogalmakat, a 
munkaviszony létrehozásának és megszűnésének, 
megszüntetésének szabályait. 
Ismerik a munkaadói, munkavállalói jogokat, kötelezettségeket, a 
munkavégzés szabályait. 
Értik a munkaviszony, a közterhek és a társadalombiztosítási 
jogosultság összefüggését, a feketemunka társadalmi és egyéni 
problémáit. 
Ismernek rugalmas foglalkoztatási formákat, értik ezek 
jelentőségét a munkanélküliség kezelésében és a fenntarthatóság 
szempontjából. 
Ismernek jogforrásokat és képesek tájékozódni azokban. 
Tájékozottak a munkavállalókat segítő, tájékoztató 
szervezetekről. 
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Összegzés 

 

 

Mint fejlesztési terület, nevelési cél, a pályaorientáció számos tantárgyi 

kerettantervben (idegen nyelv, dráma, vizuális kultúra, informatika, testnevelés) 

jelenik meg, mint tantárgyi kapcsolódási pont. Fejezetünkben részletesebben 

megvizsgáltuk azokat a közoktatásban elfogadott kerettanterveket, melyek 

valamilyen mértékben tematikájukban foglalkoznak az életpálya-építéssel. Ezen 

tantárgyi kerettantervek közül csupán egyetlen kötelező a gimnáziumi 

oktatásban, a másik három szabadon választható, nem minden iskolában tanított 

tantárgyakhoz kapcsolódik. Az egyes ismertetőkben megvizsgáltuk, hogy milyen 

arányban szerepel az adott tantárgy tartalmában az életpálya-építés, és, hogy az 

milyen témaköröket foglal magába. A kerettantervek csupán az oktatás tartalmát 

és céljait határozzák meg, de nem rendelnek az egyes egységekhez részletes 

módszertant, feladattípusokat és értékelési módokat, ez már az iskolák feladata 

lesz.  

 

Üdvözlendő, hogy az életpálya-építés, - ha nem is önálló tantárgyként, hanem egy 

másikba integráltan – kötelezően megjelenik a gimnáziumi oktatásban, hiszen 

törvényileg előírt fejlesztési terület-nevelési cél. Éppen ezért sajnálatos, hogy 

azon túl, hogy csupán egyetlen évfolyamra koncentrálódik, az adott évfolyamon a 

tantárgyi tananyag csupán egyharmadát teszi ki. Mivel újonnan került a 

gimnáziumi oktatási palettába, kérdés az oktatók személye és a megfelelő 

módszertani és pedagógiai eszköztára az életpálya-építési tartalmak oktatásához.  
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4.2.  Az önismeret szerepe és a készségfejlesztés – eszközök a megjelenítésre 

 

A jelen társadalmat sokan kockázati társadalomnak nevezik (Siba 2010, 

Csíkszentmihályi 2011). A kockázati társadalomban mindenki maga felel saját 

életéért, neki kell felépítenie magát, definiálnia személyes céljait és kialakítania 

kapcsolatrendszerét. Az embernek mind identitásában, mind földrajzi értelemben 

nagymértékben mobilisnek kell lennie, hiszen a globalizáció által áthatott 

gazdaság olyan munkaerőt keres, amely a világ bármely pontjáról bevethető. Ez a 

nagy rugalmasság-szükséglet olyan társadalmi nyomást eredményez, mely szerint 

nem érdemes egy kultúrában tartósan gyökeret verni. Ilyen módon kialakul egy 

sajátos individualizálódás, az az életérzés erősödik fel, hogy az egyénnek egyedül 

kell boldogulnia, ezáltal a közösségiség egyre inkább háttérbe szorul. Ez a 

jelenség a hagyományos kultúra- és nemzetfelfogás felől nézve szembe megy a 

tradícióknak és elgyökértelenedésnek nevezhető. Az egyén számára pedig olyan 

küzdelmet jelent, amelyben a családból a hagyományos minták nyomását, a világ 

felől pedig az örökös átalakulás és átrendeződés kényszerét észleli. (Siba, 

2010:11). 

 

Az egyénnek tehát újra és újra meg kell találnia saját szakmai fejlődésének 

irányát, újradefiniálni saját céljait és identitását. Nincsenek lineáris, egy irányba 

haladó életutak, hanem részekből összeálló utazások vannak, kerülőutakkal, 

mellékvágányokkal és újrakezdésekkel. A boldoguláshoz szükséges információk 

köszönőviszonyban sincsenek a negyven évvel ezelőtt szükségesekkel, és az egy 

évtized múlva betölthető állások jellegét elképzelni sem tudjuk igazán, 

megjósolni pedig még annyira sem. A fiatalokat a jövőre felkészíteni hivatott 

család, az iskola és a tágabb kulturális környezet ezenközben még mindig a régi, 

avítt elképzeléseket szajkózza arról, hogy mire van szüksége egy fiatalnak az 

eredményekben gazdag felnőtt élet kialakításához. (Csíkszentmihályi, 2011) 

 

Ebben a társadalomban mindenki maga hozza létre saját egyéni etikáját, csakis ő 

találhatja meg élete értelmét. Ezt a folyamatot Ulrich Beck elnevezése nyomán 

"barkácsolt életútnak" nevezzük.(Siba, 2011) Ennek megvalósításához az egyénnek 

tudnia kell önállóan gondolkodni. Képessé kell válnia arra, hogy akár naponta 
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újabb és újabb döntéseket hozzon. Ehhez pedig elengedhetetlen a benső 

stabilitás, a nyitottság az új, váratlan élethelyzetekre, az empátia más emberek 

iránt, bátorság és rugalmasság, valamint képesség a szakmai tudás folyamatos 

megújítására.  

 

A posztmodern miliő egyik következménye, hogy a világ által sugallt idealizált 

énkép és a rengeteg választási lehetőség, valamint a bizonytalan környezet által 

feszültségben tartott valós énkép között egyre nagyobb szakadék tátong. A mai 

középiskolások az érettségi időszakára már megtanulták, hogy merni kell nagyot 

álmodni, látnak maguk körül számos siker sztorit, ezért ők maguk is képesek saját 

maguknak ideálisra rajzolt jövőképet alkotni. Azt azonban, hogy mik a saját 

képességeik, erősségeik, tehetségük, nem feltétlenül látják reálisan, mert sem 

kortársaiktól, sem szüleiktől, sem pedig tanáraiktól nem kapnak valós 

visszajelzéseket, és rendszerint nincs is eszközük a mélyebb önismereti munkára. 

Amikor pedig szembesülnek a két kép közötti, könnyen elbizonytalanodnak, hiszen 

a sztár-jövő egyszer csak karikatúrává válik, a tükörben látott képről pedig 

fogalmuk sincs, hogy mire elég. (lásd Csíkszentmihályi, 2011; Borvák et al., 2013) 

Ennek következtében a 21. századi szülők is új kihívásokkal néznek szembe a 

gyereknevelés terén. A fiatalok más tulajdonságokkal bírnak, mint saját szüleik 

fiatal korukban.  Az iskolapadokban jelenleg a ’Z generáció’ vagy ‘D’ (digitális) 

generáció diákjai ülnek (sőt, lassan már el is hagyják a középiskolát). Ők azok, 

akik az 1990-es és a 2000-es évek eleje között születettek. Ők már 

elképzelhetetlennek tartják az életet multimédiás eszközök nélkül, nem úgy, mint 

szüleik (vagy nagyszüleik), az X generáció tagjai, akik időnként visszavágynak az 

információs társadalmat megelőző lassúbb korszakba. (Tari, 2010) Az internet 

széles körben való hozzáférhetőségével új keletű közösségek jöttek létre, 

amelyek minőségükben másképp működnek, mint a hagyományos közösségek – 

hiányzik belőlük a személyes kapcsolat, amit a digitális világ adta szerepek 

végtelen tárháza igyekszik ellensúlyozni. A fiatalok szinte kivétel nélkül részesei 

ezeknek a virtuális közösségeknek, ami lehet épp a Facebook vagy a virtuális 

stratégiai játékok. Mivel az ezzel eltöltött idő aránytalanul megnőtt, a személyes, 

társas kapcsolatokra szánt idő ezzel arányosan lecsökkent. Ennek következtében a 

fiataloknak is egyre nagyobb gyakorlatuk van abban, hogyan lehet minél 
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vonzóbban, érdekesebben megjelenni a virtuális térben. A mindennapi 

kapcsolataik menedzselésének képessége azonban ezzel arányosan csökkenő 

tendenciát mutat. Pedig ez az életkor alapvetően fontos a szociális készségek és a 

konfliktuskezelő stratégiák tapasztalat útján való elsajátításában. Az egyén 

önmagáról alkotott képe meghatározó mértékben függ a valódi visszajelzések 

milyenségétől. Amennyiben a virtuális megjelenés jelentősen eltávolodik az 

offline (valós) személyiségtől (általában az online idealizált jellemvonásainak a 

javára), a kettő ütköztetése megnehezítheti egy egészséges identitás kialakítását.  

Az önismeret szerepe a kockázati társadalomban való boldogulásban, illetve a 

felelősségteljes döntések meghozatalában elengedhetetlen. Az önismeretről úgy 

gondolkodunk, mint olyan alapról, amire az identitás és az életpálya is 

felépíthető. A pályaorientáció nem lehet sikeres, ha nem egy folyamatos 

önismereti munkára épül, amely minél korábban elkezdődik, annál nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy a fiatal sikeresen megtalálja a helyét a világban. A 

pályaorientációnak egy gyakran alkalmazott modellje a DOTS-modell (Reid, 2000), 

amely ezt a folyamatot négy egyszerű lépésre bontja le. A megnevezés maga is 

betűszó, melynek egyes betűi a folyamat egy-egy lépését jelölik: döntés 

(decision), lehetőségek (opportunity), átmenet (transition) és önismeret (self 

awareness).  

A folyamatot négy egyszerű lépésre bontja le. Az első az önismereti munka, amely 

során az egyén felméri és tudatosítja értékeit, érdeklődési körét, megismeri 

személyiségét és képességeit. A modell második lépése a lehetőségek keresése, 

amikor az egyén a személyiségéhez leginkább illő pályáról gyűjt információt, 

utánanéz a lehetőségeknek. A harmadik lépés a döntés, amely általában a 

pályaválasztáshoz kapcsolódó döntést jelenti.  A negyedik lépés a cselekvés, 

amely során az egyén a döntése mentén realizálja elképzelését. A modell ezen a 

ponton nem áll meg, hanem ciklikusan folytatódik, ezáltal az elképzelés is 

folyamatosan érik, finomodik. Ha az egyén már dolgozik egy munkahelyen, akkor 

is érdemes ránéznie, hogy mennyire van jó helyen, akar-e, lehet-e változtatni, 

javítani az aktuális helyzeten.  
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Ebben a fejezetben néhány olyan támpontot szeretnénk bemutatni, amiket a 

pályaorientációhoz kapcsolódó önismereti munka során a tanár vagy az 

ifjúságsegítő fel tud használni.  

A négy lépésből itt most az önismerettel foglalkozunk, mint olyan kiindulóponttal, 

amely az életpálya alapját képezi. Az emberi faj egyik alapkérdése a „Ki vagyok 

én?”. Évezredek alatt hatalmas ismeretanyag halmozódott fel ebben a témában, 

tudományok alakultak ki, amelyek próbálják megérteni az ember viselkedését, 

gondolkodását, érzelemvilágát, lényét. A több könyvtárnyi ismeret ellenére 

azonban mégis csupán viszonylag kevés pontos tudásunk van arról, hogy hogyan is 

működünk.  

Az önismerethez kapcsolódik egyfajta nyitottság, amely során az ember 

magyarázatokat keres nem csak saját maga, hanem a körülötte élő emberek 

viselkedésére, cselekedeteire, visszajelzéseire. Azáltal, hogy megérti saját 

magát, és azt, ahogyan őt a környezete megtapasztalja, képessé válik jobban 

elfogadni, ezáltal megérteni a viselkedését, és az ezek mögötti motivációkat, 

tartalmakat. 
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Az önismeret a szó köznapi értelmében az önmagunkról való tudást jelöli, azt, 

hogy ismerjük képességeinket, adottságainkat, vágyainkat, céljainkat, tudatában 

vagyunk személyiségünk pozitívumainak, de korlátainak, hiányosságainak is 

(Dévai, 1980). Hasonlót jelöl az én-fogalom is: az énről való tudásunkat, 

önmagunkkal kapcsolatos ismereteinket, melyek egyidejűleg magukban foglalják 

testi énünket, szociális szerepeinket, különböző csoportokban betöltött 

tagságunkat, vágyainkat, értékrendszerünket. 

 

Az én-reprezentáció három eleme (Tókos 2005): 

 

 az aktuális énkép (azok a tulajdonságok, amelyekkel éppen jellemezzük 

magunkat), 

 ideális énkép (tulajdonságok, melyeket birtokolni szeretnénk) 

 és kell(ene) énkép (tulajdonságok, amelyekről azt gondoljuk, hogy kell, 

illetve kellene birtokolnunk) – ezek közül az utóbbi kettő képezi a lehetséges 

énképet. 

 

A lehetséges énképek egyfajta vezérfonálként működnek életünkben, 

meghatározzák a céljainkat, vágyainkat, ez által motivációs szerepük van: 

törekszünk az ideális és „kellene” énképben kialakult törekvések, célok 

megvalósítására és az esetlegesen ezekből fakadó félelmek elkerülésére.  

 

A szociális kép, vagyis ahogy mások látnak, fontos vonatkoztatási kerete lehet az 

énképnek: a másik emberre vonatkozó értékelés alapján megerősíthetjük az 

énképünket, elhatározhatjuk, hogy változtatunk a viselkedésünkön stb. Ez nem 

tekinthető egyszerű tükörképnek: bár úgy alkotjuk meg, mintha a másik ember 

szempontjából néznénk önmagunkat, mégis ezeket az információkat sajátosan 

szűrjük és torzítjuk. 

 

Az énkép megismerésének egyik leghatékonyabb eszköze az önmegfigyelés – minél 

gyakrabban, minél különbözőbb helyzetekben.  

Az önismeret különböző szinteken valósulhat meg (Hatvani et al.): 
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 Az első szint az adottságokról és a képességekről való tudás szintje. Ez a 

saját tudásunkról, akaraterőnkről, érdeklődési körünkről, feszültség- és 

kudarctűrő képességünkről stb. szerzett ismereteinket jelenti. 

 A második szint egy mélyebb történeti szintet jelent, és a ránk korábban 

(például a kora gyermekkorban) ható élményekre vonatkozik. Melyek voltak ezek, 

és hogyan befolyásolták az egyén jelenlegi törekvéseit, érzéseit, szándékait, 

viselkedését. Ez tulajdonképpen egyben a viselkedés és a szándékok összhangjára 

is vonatkozik. Arra, hogy vajon a cselekedeteink megfelelnek-e mélyebb 

vágyainknak, céljainknak? 

 A harmadik szint az önismeret társas szintjét jelenti. Hogyan tudunk 

megfelelni a velünk szemben a különböző társas szerepeinkben támasztott 

elvárásoknak. Milyennek látnak mások, és ez mennyire egyezik a sajátmagunkról 

kialakított képpel. 

Az önismerettel kapcsolatban két dolgot érdemes figyelemmel kísérni: 

 

1. A megismerés mindig folyamat, és az önismeret esetében olyan folyamatról 

van szó, amelynek lényegében az egyén sosem jut a végére. Ez nem jelenti azt, 

hogy ne lenne benne sikeres, hiszen egyre több mindenre lát rá, egyre 

árnyaltabban képes kezelni kapcsolatait és a világot. Az egyén azonban 

változásban van, alkalmazkodik környezetéhez, állandó hatások érik, ezért 

érdemes időnként újra áttekinteni a régi megállapításokat. (Hatvani et al.)  

 

2. Az önmegismerés sokszor kellemetlen érzés, küzdelemmel jár, a biztonságot 

jelentő lelkiállapot elhagyását, feladását igényli az egyén részéről. Ezeken a 

pontokon lehet a változást valóban megtapasztalni, és minden ilyen helyzet 

lehetőséget jelent új viselkedésminta kialakulására, gyakorlására.  

4.2.1. Az önismeret fejlesztését segítő eszközök 

 

Bemutatunk néhány eszközt, amelyek segítségül szolgálhatnak az önismeretről 

való gondolkodásban. 
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Önismereti kerék 

 

Az önismereti kereket Rudas János (2007) alapján mutatjuk be. Ez az eszköz azt 

mutatja meg, hogyan zajlik az önmegismerés. Az önismereti kerék öt küllője öt 

kategóriát tart össze, amelyek segítségével leírhatók a megismerési folyamat 

egyes szakaszai. Ezek a következők:  

 

 

 

 

Érzet: Az érzékszervek által felfogott ingerekből nyert információk tartoznak ide – 

minden, amit az egyén lát, hall, tapint, szagol vagy ízlel, de ide tartozik a fizikai 

fájdalom, éhségérzet, szédülés és más fizikai érzetek is. Ez a legkézzelfoghatóbb 

típusa az önérzékelésnek. 

Az értelmezés funkciója, hogy az érzékszervek által fogadott információknak 

jelentést tulajdonítson (pl. miért fájdult meg a fejem, miért ugrik görcsbe a 

gyomrom adott helyzetekben), mégpedig úgy, hogy a korábbi tapasztalatokhoz 

viszonyítja az aktuális helyzetet (pl. azért fájhat most a fejem, mert a múlt héten 

is előfordult, hogy nem reggeliztem és megfájdult) és az egyén ennek alapján 

megfogalmazza hipotézisét.  
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Az érzés az érzettel szemben lelki, érzelmi, indulati állapotok megnyilvánulása. 

Gyakran fizikai érzetekre adott válaszul keletkezik, ám az értelmezéssel 

ellentétben nem logikai, oksági természetű. (Pl. „Nagyon félek.”) Fontos, hogy az 

egyén odafigyeljen az érzéseire, pontosabban arra, hogy milyen érzet milyen 

érzést szokott kiváltani benne.  

A szándék a személyiség akarati szférájához tartozik, annak kifejeződése, hogy az 

egyén mit szeretne, mi a célja, mi az igénye. A szándék természetesen nem csak 

magára az egyénre, hanem a többi emberre is irányulhat. Ugyanakkor nem 

feltétlenül von magával cselekvést, megnyilvánulhat az egyén régóta dédelgetett 

(és soha meg nem valósuló) álmaiban, terveiben is. 

A cselekvés aktivitást jelent, amely szavakban vagy tettekben nyilvánul meg és a 

másik számára újabb cselekvés forrásává válik. 

A modell szerint tehát az önismereti folyamat akkor halad kiegyensúlyozottan, ha 

mind az öt „küllő” a helyén van ebben a kerékben, és ha az egyes részek csak 

önmagukban vagy párban, esetleg hármasával működnek, az hiányos, torz 

megismeréshez vezet. 

 

Johari-ablak 

 

Személyiségünk megértésének egy másik eszköze a Johari-ablak. Joe Luf és Harry 

Ingham nevéhez kötődik és az ő nevükből származik az elnevezés. Az ablak két 

aspektust vet egybe: ahogyan én látom magamat, és ahogyan mások látnak 

engem. (lásd még Mewaldt – Žilvinas 2005; Rudas 2007) Ennek alapján a 

személyiség következő négy területét különbözteti meg:  
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Rejtett 

D. 

Ismeretlen 

 

„A. nyílt” terület: Ez a terület a nyilvános cselekvéseket, felvállalt 

tulajdonságokat és jellemvonásokat jelöli, amelyekről mind maga a személy, mind 

a csoport többi tagja tud. Ezek azok az információk, amiket az egyén bármikor 

elmond. Ide tartozik a név, a fizikai megjelenés, a családi, munkahelyi felvállalt 

viszonyok, politikai vagy más jellegű nyílt kötődések. Ide tartoznak az egyén 

megnyilvánulásai a külvilág felé gesztusaival, beszédstílusával, alaptermészetével 

és érdeklődésével.  

„B. vakfolt” terület: A személyiségnek azt a részét jelöli, amelyre az egyén nem 

lát rá. Mások tisztán viszont látják az itt megnyilvánuló működést (szokásainkat, 

előítéleteinket). Sokszor előfordul, hogy az egyén kínosnak éli meg azokat a 

helyzeteket, amikor valaki tükröt tart elé, rávilágít néhány folyamatra erről a vak 

területről. Ugyanakkor ez a kellemetlen érzés igen hasznos lehet, hiszen 

tudatossá teszi az egyén számára eddig láthatatlan folyamatokat. Az önismereti 

munka egyik legfontosabb célja, hogy az egyén csökkentse a vak területet, ezáltal 

nagyobb esélyt adjon magának a kiegyensúlyozottabb kapcsolatokra.  

Értelemszerűen ennek a résznek a megismerése kizárólag mások által lehetséges.  

 „C. rejtett” terület. Ez olyan cselekményeket takar, amelyeket csak az egyén 

ismer, mások előtt takargatja, sokszor szégyelli. Ennek a személyiségterületnek 

az aktuális mérete attól függ, kivel van az egyén épp kapcsolatban. Természetes, 

hogy egy idegennel szemben (pl. postás, bolti eladó, ügyintéző stb.) sokkal 

nagyobb részt tart az ember rejtetten önmagából. Azonban ahogy növekszik a 

kapcsolatok intimitás foka, úgy egyre többet vállal fel a mások elől rejtett 
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tulajdonságokból. Egy jól működő és biztonságot adó párkapcsolatban például 

egész minimálisra csökkenhet ez a személyiségterület, de teljesen sosem tűnik el. 

„D. ismeretlen” terület: Az ismeretlent jelöli. Ez a rész az egyén előtt és 

a többiek előtt is ismeretlen. Ilyenek pl. a tudattalan lelki működései az 

egyénnek, mozgatórugói, fellépő vészhelyzetben való reagálás milyensége. Az ide 

tartozó viselkedésmintáinkat nem lehet tudatosan szabályozni, ill. 

megváltoztatni. 

Az egyes ablakok „mérete“ egyénileg eltérő (a méret függ az egyéntől, a történeti 

előzménytől, a szituációtól, valamint az „én” és a „mások” közötti kapcsolat 

jellegétől) lehet. Az önismereti munka célja, hogy az első területet (A) minél 

inkább megnövelje, a többit pedig minél inkább zsugorítsa, illetve az egyén 

megtanulja tudatosan működtetni, hogy mikor mennyit nyit, mit mutat a világ 

felé.  

A rejtett szférában található személyiségvonások általában annak köszönhetően 

kerülnek a nyílt szférába, hogy az egyén maga megnyílik mások előtt, akár egy 

tudatos döntéssel, akár azzal, hogy beilleszkedik egy új helyzetbe, és ennek 

köszönhetően többet láttat magából. A vak terület tartalmának nyílttá tételéhez 

legjobb eszköz a visszajelzés, hiszen ez által tanulható meg az a fajta látásmód, 

amely segítségével az egyén valóban képes magát reálisan látni.  
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4.2.2.  A pedagógiai munkában használható, megismerést szolgáló eszközök 

 

Megismerés 

 

Az oktatás és a pedagógiai tevékenység egyik legfontosabb célja, hogy felkészítse 

a diákokat a pályaválasztásra, a sikeres életpálya-építésre. 

- Fejezetünkben szeretnénk támogatást nyújtani a pedagógusok és azon 

szakemberek számára, akik a fiatalokhoz kapcsolódó munkájukban elfogadnak 

iránymutatást arra vonatkozóan, miként ismerhetik meg a diákok személyiségét, a 

viselkedésük mögött jelen lévő érzelmi tartalmakat, amelyek meghatározhatják a 

tanulmányi munkájuk eredményességét, a fejlődéshez kapcsolódó attitűdjeiket, 

és jövőképüket. (Kiss, Balogh 2003., in: N. Kollár Katalin – Szabó Éva szerk. 2006.) 

 

A diákok megismerését segítő információk: 

 

- a diák előrejelzési, előrelátó képessége az eseményekkel, információkkal 

kapcsolatban 

- információk elérési képessége, és ezek szelekciója 

- információk mérési és ellenőrzési képessége 

- információk rendezési és bemutatási képessége (összefüggések felismerése) 

- tervezési képesség - stratégiai gondolkodás 

- kommunikációs képesség - kortársaival és felnőttekkel – a 

feladatmegoldások során 

- saját teljesítmény és képességek reális értékelésének képessége 
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A megismerést segítő eszközök: 

 

- a diákok tanórai keretek között történő megfigyelése, a tananyag 

elsajátításához kapcsolódó információk befogadása - aktivitás, figyelemfenntartás 

képessége, összpontosítás képessége, önállóság a feladatok megoldásában, a 

feladatok megoldásának ideje, játék / kötelezettség arányának érzékelése  

- tanórán kívüli egyéni vagy csoportos foglalkozásokon tapasztalt 

viselkedésmódok megfigyelése - késleltetés képessége, kortársakhoz történő 

alkalmazkodás képessége, önérvényesítés képessége 

- a személyiség megismerését célzó beszélgetés - interjú, segítő beszélgetés 

- a viselkedések hátterében meghúzódó egyéni történetek megismerése 

- a megismerés / a figyelem közvetett módjai - írásban (esszék, 

fogalmazások, kérdőívek, kompetencia tesztek) 

- a diákok egymás közötti kapcsolatrendszerének áttekintése - szociometriai 

vizsgálatok, szakirodalmi jártasság vagy külső szakember támogatásával  

A diákokkal történő együttműködés során a tőlük származó információk esetében 

(legyen az csoportos, vagy egyéni) kiemelten fontos a titoktartás, és a viselkedés 

szintjén is kifejezett tapintat. (Kiss, Balogh 2003., in: N. Kollár Katalin – Szabó 

Éva szerk. 2006.) 

 

A nem formális nevelés lehetőségei 

 

A nem formális nevelés alkalmazása többletmunkát követel a pedagógus részéről, 

mert az élmény alapú tanulás nagyobb szabadságot és kreativitást képes 

biztosítani a diákok számára, ezért a klasszikus formális tanításnál sikeresen 

alkalmazható eszközrendszer nem minden esetben elegendő a folyamat 

kíséréséhez. 
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Ezzel együtt arról a tapasztalatról számolnak be a pedagógusok és más, ifjúsági 

munkával foglalkozó szakemberek, hogy az életpálya-építés, és az 

életelégedettség támogatásában a nem formális eszközök alkalmazása az 

osztályközösségekkel történő együttműködés egyik legértékesebb részévé válhat, 

amennyiben a pedagógusok a felkészüléshez szemléleti és etikai segítséget 

kaphatnak. 

Ezért a következőkben ismertetünk néhány olyan eszközt, amelynek 

alkalmazásával a pedagógus oly módon képes bekapcsolódni a diákok tanulási 

folyamatába, amely nem csak a hatékonyságot javítja, hanem a kettejük közötti 

személyes kapcsolat harmóniáját is megerősíti, ezzel táplálva a tanulók 

motivációját és a felelősségvállalási készségét. 

 

Partnerség, egyenrangú felelősségvállalás 

 

a) a tanuló /csoporttag és a pedagógus / csoportvezető egyaránt felelősséget 

vállal a tanulásért, és a tanóra menetéért  

b) a tér elrendezése is felhasználható (ha körben helyezkednek el a 

csoporttagok, az egyenrangúság és az azonos szemmagasság biztosítása optimális 

feltételeket teremt a csoporttagok elköteleződésének előkészítéséhez) 

c) a verbális eszközök alkalmazásakor a nyitott kérdések használata segíti a 

tanulókat a párbeszédbe való bekapcsolódásban mind a kortársak, mind a 

felnőttek irányában. 

 

Minősítés-mentes környezet teremtése és fenntartása a felvállalható vélemények 

érdekében 

a) a csoportszabályok segítségével hangsúlyt kaphat az egymásra figyelés és a 

biztonság 
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b) a pedagógus / a csoport vezetője önmaga is mintaként szolgál a 

figyelmességben és az elfogadásban - és ezzel a csoporttagok önértékelésében 

jelent hosszú távon is jelentős támogatást. 

 

Értékelés helyett visszajelzés alkalmazása 

 

a) a pedagógus / a csoportvezető feladata az ’egyes szám első személyben’ 

való kommunikáció használata, és a csoporttagok számára az ebben történő 

támogatás biztosítása 

b) a visszajelzésekben az ’itt és most helyzet’ szem előtt tartása teszi 

lehetővé a visszajelzések reális értékelését, illetve befogadását, megelőzve ezzel 

azt, hogy bármelyik csoporttag minősítés áldozata legyen egy aktuális 

megnyilvánulása miatt. 

 

A tekintélyelvűség csökkentése 

 

a) a tekintélyelvű tanulási utak külső személy által irányított módon zajlanak, 

a közlések jellege is egyfajta külső kontrollnak megfeleltethető, ezért a közös 

felelősségvállaláson és az egymás kölcsönös elfogadásán alapuló kommunikációs 

minta jelentősége abban áll, hogy lehetőséget ad a fiataloknak az életpálya-

építés során felmerülő szükségleteik és nézőpontjaik asszertívebb, az aktuális 

helyzethez igazodó kifejezéséhez 

b) a bizalom kialakulása nagymértékben függ a csoporton belüli hierarchia 

jellemzőitől, ezért a kölcsönös elfogadás csoporton belüli megerősítése nagy 

hatással van arra, hogy a későbbiekben a fiatal miként éli meg a környezetében 

lévők reakcióit, mennyire érzi támogatónak a „világot” a saját tervei 

megvalósításában. 
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A szabadság tisztelete 

 

a) a résztvevők önkéntes módon tudjanak bekapcsolódni a feladatokba, és 

dönthessenek arról is, hogy ezt milyen mértékben teszik meg 

b) a csoport tagjai tapasztalják meg a döntésük következményeit, és legyen 

rálátásuk arra, ki milyen módon, és milyen részletességgel, milyen mélységben 

osztja meg a csoport tagjaival az érzéseit, gondolatait. 

 

A kreativitás és a spontaneitás támogatása  

A nem formális képzések lehetőséget biztosítanak a kreativitás fejlesztésére 

azzal, hogy a feladatok kész megoldási módozatai mellett teret hagynak az egyedi 

mintázatok és tudások kibontására. 

 

Az élmény alapú tanulás 

A nem formális tanulás módszertanában az egyik legfontosabb érték az, hogy a 

diákok által megélt élményekhez köti a tanulást. 

 

Nyílt konfliktuskezelés és transzparencia 

 

a) a partnerség és a szabadság megnyilvánulási formája teszi lehetővé a 

csoportban keletkező konfliktusok kifejezhetőségét, a megoldás csak a csoport 

körében kezelhető; ez egyrészt a csoporttagok biztonságát erősíti, a 

konfliktushelyzetben megtapasztalható védettségüket, 

b) másrészt lehetővé válik a megoldás teljes körű áttekintése, feltárása, 

minden érintett bevonásával. 
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4.3.  A csoport általános jellemzői 

 

A szociológiában csoportnak nevezik az egyének olyan együtteseit, amelyeket 

bizonyos közös ismérvek jellemeznek, kötnek össze. Az egyes csoportok 

tárgyalásánál szokás megkülönböztetni  informális (elsődleges) csoportokat 

(társadalmi kiscsoportok) és formális (másodlagos) csoportokat (társadalmi 

nagycsoportok). Formális csoportnak nevezik azokat a csoportokat, amelyeket a 

szervezeti szabályok definiálnak. Ilyen például egy intézmény egy-egy 

osztálya. Informális csoportnak azokat a csoportokat nevezzük, amelyeket nem 

formális szabályok definiálnak, hanem személyes kapcsolatok, szimpátiák, közös 

érdekek és azok képviselete tart össze. (Csepeli, 2006) 

Egy iskolai osztály mindezek alapján egy sajátos típusú csoportként határozható 

meg, hiszen létrejöttében formális szempontok játszottak közre, működésében 

azonban az informális viszonyok dominálnak. Az osztály csoportként való 

kezelésének ez a kettőssége meghatározó tényező. Egyrészt könnyíti a 

csoportvezető munkáját, a tagok helyenként erős kapcsolatai miatt, másrészt 

nehezíti azt, hiszen a résztvevők többnyire nem önként kerültek az 

osztályba/csoportba. Ez nagyban megnehezítheti a beilleszkedést és az 

elfogadást.  

Az iskolai osztály jellemzője, hogy tagjai személyes ismeretségben vannak 

egymással, létszámuk általában 7-25 fő között mozog, a tagok között folyamatos 

interakció zajlik és minden tagnak meghatározott pozíciója van a csoportban. 

(Lengyel, 2002) 

A csoportba tartozás erős identitásképző erő. A tagokban kialakul a ”mi tudat”, 

megerősödik a kohézió. Az egyén számára a csoport gyakran vonatkoztatási 

csoporttá is válik, azaz normáival, értékeivel meghatározóvá válik az egyén 

számára, megszabja magatartását - az önértékelésnek és az énkép formálásának 

is fontos eszköze. (Csepeli 2006) Mindez egy kamasz személyiségének 

fejlődésében döntő fontosságú, fejlesztő erő lehet. Épp ezért fontos, hogy a 

pedagógus képes legyen átlátni a csoport működését és folyamatait, tudatos, 
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hozzáértő módon erősíteni azokat a csoportfolyamatokat, amelyek a kamaszok 

épülését szolgálják. Az életpálya-építési folyamat támogatása során a pedagógus 

kezében fontos eszköz a csoportfoglalkozások tartása, a kis- és nagycsoportokban 

folyó készségfejlesztés. 

 

4.3.1. Csoportdinamika 

 

Az emberek közötti, állandóan változó folyamatoknak a felismerése, követése, 

amely komoly odafigyelést és tapasztalatot igényel. A csoportdinamikához 

kapcsolódóan a továbbiakban leginkább Goda Gyula kézirataira és Rudas János 

(2007) írásaira hagyatkozva mutatjuk be a szabályszerűségek mibenlétét, 

fontosabb elemeit, illetve ezek hasznosíthatóságát a pedagógusi, illetve 

csoportvezetői munkában.  

A dinamika kifejezés a fizikából származik, ahol mozgást vagy mozgásállapotot, 

energiaállapotot vagy annak változásának törvényszerűségeit jelenti. A 

szociálpszichológiában ezt a fogalmat az emberek közötti kapcsolatok, a 

viszonyok állapotára és ezek változására vonatkozó megfigyelések, 

törvényszerűségek leírására használják. Az emberi együttlét ugyanis mindig 

létrehoz a jelenlevőkben egyfajta többletfeszültséget. Gondoljunk arra, hogy 

mennyire megváltozik a viselkedésünk, ha nem egyedül vagyunk egy helységben, 

ilyenkor akarva vagy akaratlanul is valamilyen hatással vagyunk a másik emberre, 

és viszont. Egy csoportban a tagok interakcióba kezdenek, kapcsolatokat hoznak 

létre, hierarchizálódnak, kommunikálnak, együttműködnek, amelynek hatására 

megváltozik a csoport, és változik a személy is.  

A pedagógusnak, ahhoz, hogy hatékony legyen akár a tanításban, akár a 

nevelésben, létfontosságú, hogy rálásson ezekre a folyamatokra, amelyek a 

legtöbb esetben önmagukban képesek egy kitűzött célt sikerre vagy kudarcra 

ítélni. Azzal, hogy a csoportvezetés során tudatosítja ezeket, egyrészt képessé 

válik az eddig érthetetlennek tűnő helyzetek megértésére, másrészt a folyamatok 
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befolyásolására is. A csoportdinamika tehát a csoportban zajló folyamatok 

összességét foglalja magába.  

Goda Gyula a csoportfolyamatokat alapvetően hard és soft típusokba sorolja. A 

hard (kemény) folyamatok mindig a tartalomra vonatkozó tevékenységeket 

jelentik. Ezeket könnyű észrevenni, hiszen bevallott, deklarált tevékenységekről 

van szó. Pl. amikor a pedagógus jelzi, hogy az adott tanórán melyik konkrét 

tananyagot fogja elmagyarázni. Minden, ami ehhez kapcsolódik, az a hard 

folyamat kategóriájába kerül. 

A soft (lágy) folyamatok már a csoportdinamika tárgykörébe tartoznak – ez 

lényegében a kapcsolati szint, a csoporttagok közötti viszonyrendszer. Ezek 

segíthetik és gátolhatják is a hard folyamatok hatékonyságát (pl. a tanítás 

folyamatát).  A jó vezető segítheti a soft folyamatok alakulását, s ennek kézben 

tartásával, az emberi kapcsolatok és csoportközi viszonyok megfelelő kezelésével 

nagyban elősegítheti a tanulás eredményességét. Az a vezető, aki ezekre a 

folyamatokra nem lát rá, onnan ismerhető meg, hogy zavarják a 

csoportfolyamatok, mindent elvet, ami nem a témához tartozik. A csoportban 

zajló egyéb folyamatokat, pl. a csoporton belüli érzelmi viharokat nem 

odavalónak tekinti. Úgy tekint minderre, mint a fegyelem vagy figyelem hiányára, 

valami olyanra, aminek a megoldása nem az ő feladata. Ennek általában az 

eredménye sok minden lehet – a lázadástól egészen a semmitmondó unalomig. 

Ilyen esetben gyakran nem látható pontosan, hogy az ellenállás miért következett 

be, hiszen az átadott információ (hard folyamat) komplex, figyelemfelkeltő, a 

diákok mégsem értékelik ezt. Amennyiben a vezető a soft folyamatokat mégis 

képes figyelemmel követni, komoly sikereket érhet el.    

A csoportban a soft folyamatokat, az csoporttagok közti viszonyokat és 

kapcsolatokat úgy lehet elképzelni, mint egy hálót, amely összeköti az 

embereket. Vannak olyan csoporttagok, akik sok szállal kötődnek sokakhoz, 

vannak, akik kevesebbel. Ha ez a háló erős, jól meg van szőve, sűrű szövésű, 

akkor képes nagy súlyokat is megtartani (komoly problémák sem verik szét a 

csoportot), de ha gyenge a szövet vagy kevés szállal van szőve, még a kis súlyokat 

sem tartja meg – elszakad vagy egyszerűen kiesnek réseken a ráhelyezett súlyok. 

A tanítás során vagy bármilyen csoportmunka előtt érdemes ellenőrizni a csoport 
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kapcsolati hálójának aktuális állapotát, hogy valóban képes-e arra, hogy 

megtartsa azokat a témákat, terheket, amelyek rá szándékszik rakni csoport. Más 

szóval – mielőtt egy pedagógus belekezd az órán a tananyag átadásába, célszerű 

ellenőriznie, hogy a csoport készen áll-e a befogadásra, milyen a kapcsolati szint 

a csoportban. Ha a diákok épp egy komoly konfliktust oldanak az osztályban, a 

tanár pedig a deriválást szeretné nekik megtanítani, akkor az anyag befogadása 

feltehetőleg akadályokba ütközik, mert a diákok érdeklődése más területre 

irányul.    

 

4.3.2. Csoportfejlődési szakaszok 

 

Ahogyan az emberre, a csoportra is jellemző, hogy élete ciklusokban mérhető: 

valamikor megszületik, valamikor pedig véget ér, azaz létének van kezdete és van 

vége. A két végpont között pedig az alakulás különböző fázisai zajlanak. A 

csoportfejlődés egyes szakaszai általában észrevétlenül követik egymást. Ez a 

fejlődési folyamat az esetek egy részében sikeres, és a csoport stabilizálódásához 

vezet. Más esetekben a csoport nem megy végig a fejlődés egyes szintjein, hanem 

megakad a fejlődés kezdeti fázisain, s egy idő után szétesik, felbomlik, vagy 

keservesen él együtt problémáival. (Rudas 2007)  

A csoportalakulás egyes fázisait Rudas János (2007), Goda Gyula és Klaus Antons 

(2006) írásaira hagyatkozva mutatjuk be. A fázisok megnevezésére a Tuckman-

féle felosztás terminológiáját használjuk.  

 

Alakulás (Forming) 

 

Amikor egy csoport tagjai először találkoznak, viselkedésükre általában a 

visszafogottság és a tapogatózás, az egymás megfigyelésére való törekvés a 

jellemző. Kínosan érzik magukat, óvatosak, vonakodnak kifejezni nézeteiket, 

igyekeznek elkerülni a vitát. A résztvevők a valódi érzéseiket titkolják, bár rejtett 



 

108 

rokon- és ellenszenvi viszonyok kezdenek kialakulni. Ez az érzelmi struktúra még 

nagyon bizonytalan és manipulálható. A tagok próbálják meghatározni saját 

helyüket és szerepüket a csoportban. Ebben a szakaszban a vezető szerepe 

jelentős, a csoport tagjai egyértelműen és vita nélkül próbálják elfogadni, mint 

egyelőre egyetlen, a rendezésért s a biztonságért felelős személyt. (Ezért is 

tűnhetnek a diákok sokkal kezelhetőbbnek iskolaév elején.) Ez egyfajta 

a vezetőtől való függés kialakulását is jelenti mindaddig, amíg bizalmi légkör nem 

alakul ki. Itt válik nagyon fontossá a vezető szerepe, hiszen itt tudja megalapozni 

a további munka sikerességét. A biztonságra törekvés része a keretek tisztázása, 

ide tartoznak a térre és az időre vonatkozó megegyezések, a csoport céljára és 

alapvető működési szabályaira vonatkozó megállapodások. A bizalom és 

a biztonság érzésének megteremtésének egyik fontos állomása a csoportvezető 

mintaadó viselkedése, a csoporttagok félelmeinek feltárása, transzparensé tétele, 

az egymásról szóló információk bővülése, az alapvető ismereteket meghaladó, 

személyesebb vonatkozású kölcsönös ismeret, ismerkedés. Ez teszi lehetővé a 

kialakult biztonságérzet mellett a csoport következő fázisba lépését. 

 

A vezető feladata ebben a szakaszban: 

A vezető úgy támogathatja a csoport alakulását, hogy megteremti a formális és 

informális ismerkedési lehetőségeket. Nyíltan törekszik a működési feltételek és a 

keretek megbeszélésére: a közös célok tisztázására, a feladatok azonosítására, az 

együttműködést biztosító közös szabályrendszer megvitatására és megalkotására. 

A tagok közötti és a vele, mint vezetővel való kapcsolatra vonatkozó 

„szerződések” létrejöttét mozdítja elő ezzel. 

 

Viharzás (Storming) 

 

Minél nagyobb a bizalmi szint, annál több érzés tör a felszínre s annál 

kendőzetlenebbül, ezért éppen ebben a szakaszban indul be igazán 

a szerepkeresés, a rivalizálás a csoporttagok között. Ekkor alakulnak ki 
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a csoporton belül alcsoportok, klikkek, és szövetségek. Folytatódik a többé vagy 

kevésbé burkolt helyzet meghatározás, és a szerepek körül harc alakul ki. Hatalmi 

harc folyik a vezetésért, miközben a résztvevők bírálják a csoportvezető 

tevékenységét, a fennálló kereteket, körülményeket és az eljárásokat. Egység 

először és gyakran a formális vezető (tanár) ellenében jön létre, amelynek 

következtében csökkenhet az alcsoportok közötti harc. A csoporton belüli első 

nagy konfliktusnak jellegzetes lefutása figyelhető meg. Nézetkülönbség alakul ki, 

amelyet megvizsgálva a tagok meggyőződnek arról, hogy a téma elég fontos 

ahhoz, hogy megvitassák. A konfrontációban a tagok egyre inkább elköteleződnek 

nézeteik mellett, amelyet megpróbálnak a többiekkel is elfogadtatni; akikkel 

sikerül, azok koalíciót alkotnak. Beindul egy konfliktus-spirál, amely aztán 

kiterjed (eszkalálódik), s amelyet félreértések, ellenséges érzelmek, kölcsönös 

negatív visszajelzések táplálnak. Ezt a kezdeti frusztrációt, amely egy ponton 

eléri határát, egy békülési szándék követ, ami a különbségek meghatározása 

irányából az azonosságok felfedezésének irányába tolódik, a vita hevében 

mondottakat utólag átértékelik (nem úgy gondoltam, azt értettem alatta), s 

elfogadások születnek.    

 

A vezető feladata ebben a szakaszban: 

Ha a vezető ezt a fázist, konfliktusokat érzékeli a csoporton, bár elsőre negatív 

érzéseket kelthet, azonban pozitív jelenség, hiszen mindaz a feszültség, ami 

elsőre oly zavarónak tűnhet, hatalmas energiát rejt magában, amely ha tudatosan 

bekerül a csoport folyamatba, fantasztikus előremozdulási lehetőséget jelent. 

Ennek a folyamatnak a végére a szerepek rendeződnek, mindenki tudja a helyét 

és tovább léphet a következő fázisba. 

Ha a vezető észleli, hogy a csoporton belül néhányan belemerevedtek 

a szerepükbe, hasznos újraindítani a rivalizációs fázist, hogy új szerepbelépések 

alakuljanak ki. Ennek fő célja, hogy a rivalizációban megjelenő agressziót 

biztonságos, védett keretek között tartsa. 

Kellemetlen, de valós az a tapasztalat, hogy e nélkül a fázis nélkül nem tud 

tovább fejlődni a csoport és sokszor a vezetők kapnak szemrehányást a vélt 
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elvárásokban való csalódások   átélése miatt. A közös célok, érdekek és értékek 

hangsúlyozása ilyenkor kulcsfontosságú.  

 

Normaképzés (Norming) 

 

A rivalizációs harcok megvívása után, (abban érzelmileg kissé kifáradva), a 

csoport keresi a belső egyensúlyát, a csoport szerkezete a viszonyokra, a 

kapcsolatokra, az érzelmek kölcsönhatására és működésére vonatkozóan 

fokozatosan megszilárdul. Ebben a szakaszban az egyének halmazából igazi 

csoporttá kovácsolódik a csoport, új normák és új szerepek alakulnak ki.  

A résztvevők aktivitása fokozódik, egyre több személyes jellegű információt 

mernek megosztani egymással. Kialakulnak az együttműködésre vonatkozó 

szabályok, és a csoportszerepek. A résztvevők a normák adta biztonságban egyre 

felszabadultabbak, aktivitásuk fokozódik, egyre több személyes jelentőségű 

információt juttatnak kifejezésre. Nő a csoportbizalom. Szokásokat és normákat 

alapoznak meg, együttműködési és munkamódszereket dolgoznak ki, és esetleg új 

formák kipróbálásával javítják a csoport teljesítményét. A problémákkal – nem 

csak a hard, hanem a nyilvánvalóan soft szinten jelentkezőkkel is - a bizalom 

adott szintjén szembenéznek és megoldásokat keresnek. Kialakul az 

elkötelezettség érzése egymás, a csoport és a csoportcélok iránt. Lassan 

beletanulnak a feladatok önállóbb végzésébe, már nem igénylik a folyamatos 

vezetői segítséget. Ha elakadnak a feladat végzésében, akkor viszont a feltett 

kérdésekre válaszokat várnak és újabb erőforrásokra lehet szükségük. 

 

A vezető feladata ebben a szakaszban: 

A vezető feladata egyre kellemesebb.  A normaképzéshez és a konszolidációhoz 

egész eddigi viselkedése adja meg a mintát. Érdemes egyre inkább háttérbe 

vonulni, a csoport önállóságát használni, és csak az újragenerálódó és ciklikusan 

ismétlődő spirális fejlődési szakaszok krízispontjaiba belépni, fókuszálni a kritikus 
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helyzetekre, és azokban is csak a szükséges mértékben beavatkozni. A vezető 

ilyenkor a következő módokon segítheti a folyamat alakulását: 

– elősegíti a normaképzést,  

– nyílt légkört alakít ki, visszajelzésekre bátorítja a tagokat,  

– hozzájárul a feszültségek elfogadásához, feldolgozásához,  

– információt és forrásokat biztosít a feladatok megoldásához,  

– segít a kritikus témák felszínre hozatalában,  

– saját értékrendjét kinyilvánítja,  

– kezeli a destruktív tagokat,  

– támogatja az autonómia törekvéseket.  

 

Működés (Performing) 

 

Ez a legharmonikusabb és legtermékenyebb fázis a csoport életében. A csoport az 

adott cél megvalósításán élményszerűen dolgozik, egyfelől nagyon eredményesek 

a hard folyamatok menedzselésében, másfelől nagyon jól élik meg az 

együttműködésüket (ez az iskolában a tananyag 100%-os sikeres átadását jelenti). 

Mind a siker, mind az érzelmi hozadék nagy élmény, egy felfelé emelkedő 

spirálként hat, egyre erősítve a folyamatot. A csoport nagy gyakorlatra tesz szert 

a problémák a leküzdésében és az egyéni képességek, erőforrások célszerű 

felhasználásában. A problémákat igyekeznek reálisan észlelni és kreatívan 

megoldani. A vezetői funkciókat a csoport különböző tagjai az előttük álló 

feladattól függően rugalmasan osztják el. A csoport figyelme egyidejűleg kiterjed 

a feladatteljesítésre (hard folyamat) és a kapcsolatok ápolására (soft folyamat). A 

tagok számára a csoport „viszonyítási csoporttá” (reference group) válhat, amely 

erősen befolyásolja önértékelésüket, ítéleteiket, és belső normarendszerüket. 

Várják már a csoport találkozásait, és mintegy a világtól elkülönült, különleges 

helyet élik meg a csoportot. Kialakul a hatékonyság élménye és a 

csoportidentitás, a „mi-tudat”. A tagok képesek érzékelni és megbecsülni egymás 

gazdag egyéni vonásait. A kapcsolatok fesztelenek, a személyes ellentéteket 

gyorsan feloldják. A csoport sikeres társas egységgé válik, és képes 
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önszabályozással fenntartani önmagát. A megújító, fejlesztő külső hatásokat 

felerősítve önmagába beépíti, így nyílt rendszerként működik.  

 

A vezető feladata ebben a szakaszban: 

Ilyenkor a vezető erőteljes fellépése inkább visszaveti a csoportot. Ebben a 

fázisban a vezető feladata a segítő támogatás. A tagokat tanácsokkal és 

visszajelzésekkel segíteni kell abban, hogy minden tehetségüket ki tudják 

aknázni. A vezető segítheti a csoportot  

– tanácsokkal (ha nem akar semmit a csoportra erőltetni), 

– a közös rituálék fenntartásával,  

– az értékek rendszeres érvényesítésével,  

– az egyéni és csoportos sikerek megerősítésével, megünneplésével.  

A csoport sokszor a vezetői szerep megosztását, a háttérbevonulást igényli. 

 

 

Búcsú, lezárás (Adjourning) 

 

Visszatekintés és gyász jellemzi ezt a fázist, ahol egyidejűleg vannak jelen a 

meleg, nosztalgikus, bensőséges érzések és az önmagunk kipróbálásának vágya. 

Sokaknak fájdalmas az elválás, a gyászreakcióhoz hasonló hatást vált ki, amelyet 

fel kell dolgozni. Az iskolában ez megtörténhet egy osztály ballagásakor, de akár 

az iskolaév végén is. A csoporttagok kiértékelik tapasztalataikat, áttekintik a 

megtett utat, levonják és összefoglalják a következtetéseket. Sokan ekkor látják 

egységben a csoportfejlődést és saját tanulásuk eredményeit, így a saját csoport – 

akár visszamenőleg is – felértékelődik. Fontos témaként szerepelhet az is, hogy a 

csoportban tanultakat hogyan tudják alkalmazni, mikor egyedül és/vagy más 

keretek között lesznek. 
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A vezető feladata ebben a szakaszban: 

 

Ha a csoportot fel kell oszlatni (mert nincs új cél, az időleges csoport teljesítette 

a feladatát), a csoportvezető:  

– információt gyűjt a tényekről, idejében bejelenti a feloszlatást,  

– segít a csoportnak az alkalmazkodásban: leválás megkönnyítése, 

csoportkötelékek oldása,  

– segíti a ”búcsú szertartást”,  

– elfogadja a visszajelzéseket, 

– elismeri a csoportot.   

 

Nehezíti az elszakadást, ha a vezető letiltja a gyászt, megtagadja a csoportot, 

saját leválási problémáira koncentrál, nem hagy időt a folyamatra, vagy nagyon 

elnyújtja azt. Az intelligens búcsú feltételeinek megteremtése és a tapasztalatok 

levonásának segítése a vezető nagyon fontos feladatai közé tartozik. A csúnya, 

sérülésekkel együtt járó szétesés mindenkiben hosszú távon rossz emlékeket 

okozhat. Amennyiben a célok újrafogalmazása történik meg, a feladatok 

függvényében a csoportfejlődés valamelyik korábbi fázisába kerül vissza a 

csoport, s az ott fontosnak tartott vezetői tanulságokra kell koncentrálni. 

 

A csoportfejlődést elképzelhetjük úgy is, mintha az nem egyenes vonalú, hanem 

spirális lenne. Bizonyos szakaszok visszatérhetnek, de más szinten. A konfliktusok 

például rendszeresen ismétlődhetnek, de megoldásuk módja és az az idő, 

amennyit igénybe vesz, változhat, rövidülhet.  

 

4.3.3. Csoportnormák 

 

A csoportnormák a csoporttagok viselkedését szabályozzák. Amikor az elvárások 

csak egyik vagy másik csoporttagra irányulnak, akkor beszélünk szerepről mint 

elvárt viselkedésről. A norma lényege, hogy nem az egyénre, hanem az egész 

csoportra vagy legalábbis annak egy részére irányul. (Antons 2006) 
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A normákat maga a csoport alakítja ki megszerveződését követően egy nem 

tudatosan kezelt folyamatban. Ennek a folyamatnak során kialakul a csoport egész 

kultúrája.(Csepeli, 2006) 

Az egyén általában nem „tiszta lappal” lép a csoportba. Korábban már sok más 

csoport tagja is volt, ahol különböző normák voltak érvényben. Amikor tagja lesz 

egy csoportnak, akkor vagy azonosság lesz az ő egyéni normái és a kialakuló 

csoportnormák között, vagy eltérés. Előbbi esetben a csoport megerősíti az ő 

viselkedését, amíg az utóbbi esetben „deviánsnak” tekinti. Ilyenkor az egyén 

számára négyféle lehetőség kínálkozik (Rudas 2007): 

a) igazodni a csoporthoz; 

b) megváltoztatni a csoport normáit; 

c) megmaradni deviánsnak; 

d) elhagyni a csoportot. 

 

Látható, hogy a normák kialakulása a csoport működésének egyik alapköve. A 

vezetőnek van-e, s ha igen, milyen szerepe van a csoportnormák kialakításában? 

Az a jobb, ha részt vesz, vagy az, ha távol marad ettől a folyamattól? 

Goda Gyula szerint (Csoportdinamika) a vezetőnek nagy szerepe van a normák 

alakításában. A be nem avatkozás hat a csoportra, méghozzá normaképző irányba, 

és saját „üzenettel” bír. A csoport ezt a non-direktív, nem irányító magatartást 

sajátos irányításnak fogja fel. Előfordulhat, hogy a mintaadó (vezető) viselkedése 

beépül a csoportnormák közé, azaz a csoport olyan csoporttá alakul, amelynek 

normatív viselkedései közé kerül az egyes egyéni akciókkal szembeni 

visszafogottság, az észre nem vevés, az oda nem ügyelés. 

Ugyanakkor a vezetőnek arra is ügyelnie kell, hogy a saját normáit túlzottan ne 

erőltesse rá a csoportra, mert az erőltetés ellenállást szül, aminek a kezelése időt 

és energiát visz el, és nem feltétlenül az elérendő célt szolgálja. 

Azt mondhatjuk, hogy a csoportnormák akkor tekinthetők kedvezőnek, ha 

elősegítik a csoport céljainak megvalósulását. 
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4.3.4. Szerepformálás 

 

Minden csoport jellemzője, hogy előbb-utóbb szerepek jelennek meg benne. A 

hétköznapi gondolkodás a szerep fogalma alatt általában a színészi szerepből 

levezetve valami külsőlegest, a személyre rárakottat, álarcszerűt, hamisat 

ért; míg a szociálpszichológia értékmentes, leíró kategóriaként használja. 

(Csepeli, 2006)  

A szabad szerepalakítás szempontjából Moreno három szintet különböztet meg 

(Blomkvist – Moreno – Rützkel, 2000: 67): 

 Az első szint a „role-taking” (szerep-vállalás), amely egy teljesen előzetesen 

megadott szerepnek az elvállalása, ill. megtestesítése.  

 

 A második szint, a „role-playing” (szerepjátszás) esetében a szerepnek 

valamilyen mértékű szabad alakítása megengedett és meg is kívánják azt. 

Elvárásokra támaszkodva, és ezzel együtt saját erők által alakítva zajlik a szerep 

működtetése  

 

 A harmadik szint, a „role-creating” (szerep-teremtés) esetében sokkal 

nagyobb a személy szabadsága a szerep kereteire vonatkozóan is. A 

spontaneitásnak, kreativitásnak és a személyes jövőképnek van jelentősége, a 

személy teljes mértékben önmagára szabja a szerepet.  

 

A három szempont közös sajátossága a viselkedés, viselkedésmód. Az osztályban 

különféle módokon viselkednek a diákok, hozzák magukkal a 

szereptapasztalataikat és szerepkészleteiket, és egy képet arról, hogy a tanár 

és az osztálytársak milyen elvárásokat támasztanak irányukban. Ezekből a 

szerepekből épül fel minden csoport informális struktúrája, ezeknek a 

szerepeknek az alakulása és változása adja a csoport 

szerepdinamikáját.(Antons 2006)  
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Amikor egy csoport elkezd dolgozni, érzékelhetővé válnak a szerepviselkedések. 

Ennek nyomán keletkeznek a csoport első feszültségei. Feszültség támadhat az 

egyesek által eljátszott és mások által érzékelt szerepek között. Valaki például 

gondolatait közli, mások ezt esetleg okoskodásnak tartják. Vagy egy csoporttag 

határozatlanságát a mély töprengés jelének gondolják. A hipomán „felhúzottság" 

vidámságnak és jópofaságnak tűnhet, amíg például a segélykérő nézés bamba 

bámulásnak. További feszültség keletkezhet az elvárt és az érzékelt/eljátszott 

szerepek között is. Ha a csoportnak például az induló feszültség oldására 

mindent viccelődéssel elütő személyekre van szüksége, vagy éppen logikusan, 

áttekinthetően és megnyugtató hangon beszélő, gyakran megszólaló emberekre, 

akkor az ezeknek az elvárásoknak megfelelő szerepviselkedéseket fogja 

elfogadni. Ha viszont például a csoportvezető mellett nincs szüksége olyan 

csoporttagra, aki az otthonról hozott vezetői szerepkészletét akarja itt is 

használni, akkor elutasítja ezt a viselkedést. De abba is beleszólhat elutasítólag, 

ha többen, egymással rivalizálva, ugyanazt a szerepet kívánják betölteni (például 

több bohóc, több szexbomba, több okos vezető jelentkezik). A csoport ebben a 

folyamatban válogat is. Van, akitől elfogad egy adott szerepet, másnál pedig 

elutasítja ugyanazt. Az is előfordul, hogy belekényszerít egyeseket elvárt 

szerepekbe. (Goda, Csoportdinamika) 

Ezek a jelenségek a csoportban feszültségként jelennek meg, a feszültség pedig – 

természete szerint – oldódásra, megoldásra törekszik. Ennek dinamikus 

megjelenési formája a szerepek átstrukturálódása, új szerepek kialakulása. Az új 

szerepek természetesen új feszültségeket teremtenek, amelyek újabb 

megoldásokat kívánnak. 

Az eljátszott, érzékelt és elvárt szerepek, valamint a belőlük fakadó 

csoportfeszültségek, úgyszintén későbbi dinamikájuk megnevezése a 

csoportvezető által – e tudattalanul megnyilvánuló jelenségek tudatosítása útján 

a csoportot jelentős önismereti nyereséghez segítheti. 
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A szerepeket a szakirodalom sokféleképpen kategorizálja. A következőkben 

Rudas János (2007) felosztást követjük. Az itt következő szereplista elsősorban 

jelenségszinten foglalja össze a szerepeket:  

 

Önirányultságú szerepek 

 

Főképp az egyes csoporttagok személyes feszültségének oldására 

vonatkoztathatóak. 

(a) Függő 

Aláveti magát a vezetőnek vagy más csoporttagnak, illetve erre utaló viselkedést 

folytat. 

(b) Ellenszegülő 

Függetlenedik a vezetőtől vagy más csoporttagtól, illetve erre utaló viselkedést 

(kritika, szembeszállás stb.) folytat. 

(c) Rivalizáló 

Rivalizálás konkrét témákban a vezetővel vagy más csoporttaggal (gyakori 

szereplés, ötletek és javaslatok elővezetése, saját tudásának hangsúlyozása 

stb.). 

 (d) Kitérő 

A tevékenységet olyan irányba tereli, ami éppen nem foglalkoztatja a csoportot 

(„túlbeszélés'; anekdotázás, humorizálás, távoli események behozatala stb.). 

(e) Párképző 

Szövetséges(eke)t keres (külön megbeszélések, összesúgások, összekacsintások, 

figyelemelterelések stb.) 
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(f) Kilépő 

Háttérbe húzódik, passzív (minimális részvétel, visszahúzódás, saját 

gondolatokra és fantáziákra összpontosítás stb.). 

 

Feladatra irányuló szerepek 

 

Főleg a feladat- és problémamegoldásra szervezett csoportokban jelennek 

meg azok a szerepek, amelyek a problémáknak megoldását segítik. 

 

(a) Kezdeményezés 

Elindítás, a holtponton való átsegítés (célmeghatározás, a feladat azonosítása, a 

munkamód kialakítása stb.) 

 

(b) Információkérés 

Tények, adatok, információk gyűjtése, kiváltása a csoporttagokból.  

 

(c) Információadás 

Tények, adatok, információk közlése a csoporttal (vélemény-, javaslat-, 

ötletadás stb.). 

 

(d) Kritikai tisztázás 

A helyzet és az elképzelések világossá tétele és ellenőrzése (javaslatok 

kategorizálása, homályok eloszlatása, ellentmondások feltárása, alternatívák 

megfogalmazása stb.) 
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(e) Összegzés 

A felmerült javaslatok, megoldásmódok, ötletek összehangolása és döntésre 

előkészítése (összevonások, lényegkiemelések, összpontosítások, döntési 

javaslatok stb. 

 

Csoportfenntartó szerepek 

 

Ezek a szerepviselkedések a csoport fenntartására, működésének 

zavartalanságára, a széthúzó erők ellensúlyozására irányulnak, az adott 

feladat megoldásához szükséges jó légkör megteremtése érdekében. 

 

(a) Összhangteremtés 

Az eltérő vagy ellentétes nézetek összehangolása, a sarkított vélemények 

közelítése, a különféle szempontok egyeztetése. 

 

(b) Bátorítás 

Meleg, erősítő viselkedés (odafordulás, megerősítés, elfogadás jelzése, nem 

verbális eszközökkel is stb.) 

 

(c) Kompromisszumkeresés 

Rugalmas, engedékeny viselkedés annak érdekében, hogy a másik fél ne 

vesztesen hagyja el a terepet (engedmények tétele, saját tévedés elismerése, 

korábbi álláspont módosítása stb.). 
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(d) Kognitív serkentés 

Elakadások, konfliktusok esetén a megelőző folyamat elemzése, az akadályok 

természetének megfogalmazása, okkeresés a tevékenység továbblendítése 

érdekében. 

 

(e) Feszültségoldás 

Feszült helyzetekben közvetítés, hangulatjavítás, konfliktusenyhítés.  

Érdemes kiemelni egy szerepet, amely az osztályközösség működésében is 

gyakran problémák forrása lehet – ez a bűnbak szerepe.  

 

(f) Indulatáttétel 

A csoportos helyzeteknek, az önismereti csoportmunkának fontos dinamikai 

tényezője az indulatáttétel jelensége. Ennek során előfordulhat, hogy egy 

csoporttag egyre erősebben kezd érzelmileg kötődni a csoportvezetőhöz. Ez lehet 

erős pozitív, vagy erős negatív érzelem is, heves elutasítás, kritika. A jelenség oka 

a csoporttag korábbi tapasztalataiban kereshető, élete más fontos személyéhez 

való viszonyát teszi át, tudattalan szinten, a csoportvezetőre. 

(Az indulatáttétel jelenségének meghatározása a pszichoanalitikusoktól 

származik). 

Az önismereti csoportok során is gyakran találkozhatunk ezzel a jelenséggel. De 

mivel a tagok sokan vannak, így az indulatáttétel a vezetőre, de más 

csoporttagokra vagy akár a csoport egészére is vonatkozhat. Előfordulhat például, 

hogy valaki egy másik csoporttag iránt ellenszenvet érez anélkül, hogy ennek 

valós, kettőjük közötti interakciós oka lenne. Ilyen esetben indulatátvitelről is 

lehet szó. Ugyanez pozitív irányban is megtörténhet.  

Fontos, hogy felismerjük, és ennek megfelelően kezeljük ezt a jelenséget. A 

pozitív és negatív indulatáttétel egyformán jelen van a csoportokban, segítheti a 
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személyiség fejlődését, de a folyamatos negatív indulatáttétel megterheli a 

csoportot és a vezetőt is és rontja a csoport munkáját. Két megközelítés 

ajánlható.  

Az egyik az egyetértés megerősítése, azaz a vezető arra ösztönzi a csoporttagot, 

hogy vesse össze a róla keletkezett benyomásait a többiek benyomásaival.  

A másik a vezető átláthatósága: a csoportvezető önmagáról mind többet tár fel, 

ezzel segíti a tagokat benyomásaik megerősítésében, vagy elvetésében. A vezető 

és a csoporttagok kapcsolata mind személyesebbé válik és fellép az 

interperszonális tanulás. (Rudas, 2007) 

 

(g) Ellenállás 

Goda Gyula: Az ellenállás kezelése című írásában kiemeli, hogy az ellenállás 

kulcsa magának az ellenállásnak, illetve az ellenálló személy vagy személyek 

elfogadása. Az ellenállást érdemes a csoportmunka részének tekinteni.  

Lényegében egy csoportdinamikai helyzetről van szó, s nem „problémáról” amit le 

kéne küzdeni. Ez lehetőség a csoport egészséges működésében, amit lehet, és kell 

is tudni használni.  

 Az ellenállásnak a csoporton belül vannak tipikus formái. Rudas János (2007) 

szerint ezek a következők:  

 Hallgatás.  Ez különösen a csoport elején gyakori. Érdekes módon általában 

paradox hatást érünk el általa, mivel a feszültség inkább fokozódni szokott a 

csend hosszával egyenesen arányosan, ezáltal beindítja a csoport dinamikáját is.  

 Intellektualizálás.  Intellektuális kérdések megvitatása ahelyett, hogy 

személyes problémákra terelődne a szó. 

 Általánosító távolítás. A személy a személyes témákat úgy távolítja el 

magától, hogy egyes szám első személy helyett általános alanyt használ. Nem 

önmagáról beszél, hanem az „emberekről, vagy a dolgokról”. 
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 Áttolás.  A csoportban keletkező indulatok, negatív érzések áttolását jelenti. 

Például nem a csoporttagot, vagy a vezetőt szidják, akire neheztelnek, hanem 

mondjuk az igazgatót. Fontos látni, hogy a megjelenő indulatok vagy pozitív 

érzelmi kitörések milyen csoportdinamikai helyzetben jönnek el - ezzel a 

helyzettel van csoportvezetői feladat. 

 Verbális agresszió. Megnyilvánulása hangerőben vagy a kifejezések tartalmi 

indulatában történhet. 

 Függőség a csoport vezetőjétől.  Ebben az esetben a tagok azt várják, hogy a 

csoportvezető mondjon meg mindent, értékeljen, bíráljon, feladatokat adjon. Ez 

ellene hat a csoportdinamikának. Végeredményben a regresszióra hasonlító 

helyzetet hoz létre. 

 Megmentés.  Konfliktusok, vagy a vezető értelmezése esetén „megvédik” 

egymást, így nem kell szembenézni sem a konfliktusokkal, sem a bírálatokkal. 

 Bűnbakképzés. A csoport vagy az egyén a felgyülemlett feszültség levezetése 

céljából választ egy csoporttagot, akinek egy tulajdonságát eltúlozza, és ezt a 

csoporttagot teszi a felelőssé az őt vagy őket ért frusztrációért. Ez torzítja a 

vádolt, és a bűnbakképző személyiségét egyaránt. A csoport feszültségeit a 

bűnbakképzés oldhatja, viszont a fejlődés ellen hat, hiszen a tagoknak nem kell 

önreflexiót gyakorolniuk. 

 Alcsoport alakítás. A csoporton belül kisebb csoportok, összetartó párok 

kialakulása, ami védhet a csoportfolyamatba való mélyebb bevonódástól. 

 Komédiázás, humorral akadályozása annak, hogy egy téma komolysága teret 

kapjon. Oldja a feszültséget, de segítheti a feszültségforrással való szembenézés 

elkerülését is. 

 Technikai ellenállás. Lehet késés, hiányzás, kimaradás, időhúzás, stb. 
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Az ellenállás kezelésének lépései Goda Gyula felfogásában (Az ellenállás kezelése 

című tanulmány alapján) a következők: 

 

- Az ellenállás és az ellenálló személy elfogadása: megengedni neki az 

ellenállást, elfogadni őt ezzel együtt, hiszen ő most épp itt tart, elakadt. Fontos 

megjegyezni ennél a pontnál, hogy az elfogadás nem feltétlenül jelent 

egyetértést. 

 

- Az ellenállás okainak feltárása: a csoportfejlődés melyik szakaszában jött elő 

az ellenállás? A viharzás szakaszban pl. a vezetőnek való ellenállás természetes 

jelenség. Az ellenálló ilyenkor a csoport erős emberei közül való, akit érdemes 

megnyerni, biztatni, használni. A csoport ilyen módon megélheti akár az 

önállósodási folyamatát, amit a vezető támogathat, persze kellő a szabadságnak 

megfelelő felelősségek átadásával.  

 

- Az ellenállás a személyiség védelmére szolgál. Ilyenkor az egyén egy 

önismereti kérdésében van elakadva, egy olyan ponthoz ért, amivel nehéz 

számára szembenézni. Nagy empátia szükséges ahhoz, hogy olyan pozitív közeg 

jöjjön létre, amiben ő meg tudja tenni a változáshoz szükséges lépéseket.  

 

- Emocionális kérdésre nem adható racionális válasz. Ha valaki érzelmileg 

erősen benne van egy helyzetben és dühösen, sírva, kiabálva stb. tanúsít 

ellenállást, akkor valószínűleg nem alkalmas arra az adott pillanatban, hogy 

„okosan” viselkedjen, ésszerű érveket hallgasson meg. Ilyen esetben csupán 

annyit lehet tenni, hogy az ellenálló állapotára ad a vezető egy empatikus 

visszajelzést, amiből megérti, hogy elfogadják, komolyan veszik  

 

- A megfelelő lépés megtalálása. Ez azt jelenti, hogy a mindenki számára 

(vezető, pedagógus, csoport egésze) kedvező irányba teendő lépések 

megtételében támogatni az ellenállót is, olyan módon, hogy az ő szándékai és 

érdekei, vagy azok többsége teljesüljön a vezető/pedagógus/csoport szándékaival 

együtt. Ez a munka kreativitást igényel, hiszen szükséges motiválni az ellenálló 
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csoporttagot, hogy benne tudjon maradni a csoportfolyamatban. A pozitív 

visszajelzés alkalmazása enyhítheti az ellenállást. 

 

Ezt azért fontos kifejezni az ellenállást kifejező csoporttag irányában, hogy 

kompetensnek, megbízhatónak, fontosnak érezhesse magát, láthassa az 

összefüggéseit munkája és annak pozitív eredménye között, hogy, mint ember, 

mint személyiség, ő olyan, akire itt számítanak, szükség van rá, értékes és 

érdekelheti a csoportot és  a csoportvezetőt, hogy bíznak benne, mint a közösség 

egy fontos tagjában. Az ellenállás kezelésének ezt a módját Goda lineáris 

technikának nevezi, ugyanis ezek abba az irányba hatnak, amilyen irányba a 

folyamatot terelni szeretnénk. 

 

4.3.5. A csoportokban folyó munka jellemzői  

 

Az iskolai osztály az a közeg, amely a legerőteljesebben meghatározza a diákok 

személyiségének fejlődését. A 2012-es PISA kutatások16 eredményei a vizsgált 65 

országot összevetve arra mutattak rá, hogy a 15 éves magyar diákok éppen csak 

az átlag felett helyezkednek el boldogság tekintetében. Ez konkrétan azt jelenti, 

hogy a „Boldognak érzem magam az iskolában.” állítással a diákok 80%-a értett 

egyet, 20%-uk pedig elutasította azt. Az elutasító válaszok viszonylag magas 

aránya némi aggodalomra ad okot, ezért joggal merülhet fel a kérdés is, hogy mi 

van e mögött? A válasz részletes kibontása jelen írásnak nem célja, csupán egy, a 

témánkkal szorosan összefüggő tényezőre szeretnénk felhívni a figyelmet.  – az 

iskola tág fogalom, amelyben egy időben számos tényező van jelen. Ha a közösség 

szintjén gondolkodunk, akkor ebbe a fogalomba belefér az 1000 fős tanévnyitó a 

„hosszú és unalmas” beszédeivel, és az olyan informális, intim közeget igénylő 

helyzetek is, mint az első szerelem vagy „az élet nagy dolgairól” szóló mély 

beszélgetések, amik a fiatal személyiségét erőteljesen formálják. Mind a formális 

tanévnyitó, mind pedig az intim beszélgetés más-más érzést, kontextust idéz, 

ugyanakkor mindkettő szorosan az iskolához kötődik. Sőt, igencsak széles 

                                                           
16 Forrás: http://www.buzzfeed.com/jakel11/where-in-the-world-you-can-find-the-best-schools-and-the-hap  

http://www.buzzfeed.com/jakel11/where-in-the-world-you-can-find-the-best-schools-and-the-hap
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spektrum húzódik az említett helyzetek között is. Az iskola szó hallatára 

mindenkinek más jut az eszébe, más emlékeket idéz fel az erősen formálistól az 

egészen intimekig. Az említett PISA vizsgálat feltehetőleg nem fogalmazta meg 

elég pontosan kérdését. Ha leszűkíti azt az iskolai osztályra feltehetőleg más, 

talán kevésbé rémisztő eredményeket mutatnának az eredmények. Ezt támasztja 

alá egy kisebb mintán végzett kutatás is: szignifikáns különbség mutatható ki az 

iskolára, illetve az osztályra irányuló kérdések között, mely szerint a diákok 

sokkal inkább érzik jól magukat az osztályukban (lásd pl. Rabec-Hodossy-Gál, 

2014). Bár a mai osztályok létszáma 20-30 fő, ami csoportdinamika tekintetében 

már inkább soknak számít, mégis az osztályon belüli kapcsolatrendszer a közös 

élmények következtében erősebb, erőteljesebben megvan benne a bizalom és az 

egymás iránti rokonszenv.   

A csoportlét hatása mind pozitív, mind pedig negatív irányban is igen erős lehet. A 

közös cselekvés, az egymás iránti felelősség olyan összetartó erő, amely örökre 

szóló barátságok, életre szóló élmények forrása. Azonban ezek fordítottja is igaz 

lehet: ha a gyerekek csoportként állnak ellen, akkor a pedagógus igen nehéz 

helyzetbe kerül. A tanárok panaszainak túlnyomó többsége ugyanis az osztály 

fegyelmezésével kapcsolatos. (Vajda, 2005) 

Emiatt a csoportok irányítása különleges szakértelmet igényel. A tanár lényegében 

csoportvezetőként is működik, hiszen ahhoz, hogy hatékony legyen és elérje 

kitűzött célját, érzékelnie kell az osztály belső dinamikáját, fenn kell tartania 

irányító szerepét, kézben kell tartania a folyamat kereteit, mégpedig úgy, hogy 

ne gerjesszen túlságosan nagy ellenállást a csoportban önmagával és a céljaival 

szemben. Ezek a valóságban leginkább ráérzés szintjén működnek, ugyanakkor a 

csoportvezetésnek és csoportdinamikának komoly szakirodalma van, amely 

számos, a gyakorlatban is jól alkalmazható megállapítást, modellt tartalmaz. A 

következőkben ehhez a csoportvezetői szerephez szeretnénk segítséget nyújtani 

olyan módon, hogy elsőként a tanári szerepet járjuk körül, majd a csoportvezetés 

alapjait mutatjuk be. 
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4.3.6. Visszajelzések adásának és fogadásának módja és szerepe  

 

 A visszajelzések adása és fogadása a pedagógiai munkában alapvető 

fontosságú. Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk, hogy milyen szempontokat 

érdemes szem előtt tartani a visszajelzések adása során, amelyek hatékonyabbá 

teszik a kommunikációt. Ezeket Mészáros Aranka alapján összegezzük (2004). 

Mire érdemes odafigyelni a visszajelzésekkor: 

 Az időzítésre: a visszajelzésnek lehetőség szerint a viselkedést követően 

minél gyorsabban be kell következnie Nyilván nem egy munkafázis kellős közepén, 

ugyanakkor a visszajelzést igénylő tett után nem érdemes sokat várni, mert a 

visszajelzés aktualitását veszítheti.   

 A visszajelzés befogadása akkor a legkedvezőbb, ha a másik fogadó kész 

állapotban van – érdemes előkészíteni a terepet: jelezni a másik felé, hogy 

visszajelzést szeretnénk neki adni és egyeztessünk időpontot, hogy mikor ér ő is 

rá!  

 Negatív visszajelzést mindig négyszemközt érdemes adni, a pozitív 

visszajelzés esetén egyéni megfontolást igényel, hogy hogyan történjen. 

A visszajelzések tartalma  

 A visszajelzés mindig azt jelenti, hogy az egyén információkat ad a 

másiknak, azonban emellett nem szándékszik őt megváltoztatni, nem törekszik 

befolyásolásra, meghagyja számára a döntési lehetőséget.  

 Minden esetben a másik tetteiről, viselkedéséről szóljon a visszajelzés, ne a 

személyiségéről!  

 Visszajelzések legyenek egyszerűek, megfontoltak, konkrétak, ne 

tartalmazzanak általánosításokat! Az általánosítás során az érintett nem tudja, 

hogyan változtasson.  

 Visszajelzések legyenek pontosak, leíró jellegűek, a minősítést és az 

interpretálást célszerű kerülni, kerülendő továbbá a másik elemzése is.   
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 A visszajelzést az egyén mindig a saját nevében, én-üzenetekben (egyes 

szám első személyben beszéljünk az általános alany, egyes szám 3. személy, vagy 

többes szám első személy helyett) adja.  

 Fontos, hogy a célszemély érezze meg a visszajelzésből, hogy ez a 

visszajelzést adó személy véleménye, észlelete róla, az ő működéséről.  

 A visszajelzés során az észleléseket észlelésként, feltételezéseket 

feltételezésekként, és az érzéseket érzésekként célszerű megfogalmazni.  

 Ha az egyén a saját megfigyeléseiről és benyomásairól beszél, akkor sokkal 

könnyebben fogadja majd el az érintett a visszajelzést.  

 Érdemes figyelembe venni azt is, hogy a másik mennyi információt képes 

egyszerre befogadni, ezért túl sok mindent nem célszerű beletenni üzenetbe.  

 A visszajelzés felépítésénél a következőkre érdemes hangsúlyt fektetni: a 

mérhető tények és teljesítmények, viselkedések leírása, az visszajelző egyént 

érintő következmények, érzések, a rá gyakorolt hatás. Ezután következzen az 

igények, elvárások megfogalmazása. A másik fél pedig következtetésként 

fogalmazza meg a megteendő lépéseket, s, hogy mit tesz a probléma megoldása 

érdekében.  

 

4.3.7. Csoportok alakítása, csoportfejlődési, csoportdinamikai jellemzők  

 

Ha a pedagógus nem csak a tanításra fókuszál, hanem az osztályban lévő diákokra 

csoportként tekint, igyekszik megérteni az ott zajló folyamatokat, amelyek 

alapfeltételei annak, hogy a tananyagot megtanítsa a diákokkal, szüksége van a 

csoportvezetői szemléletre. Míg az iskola és annak keretei a formális oktatásra 

épülnek, a csoportvezetői szemlélet alapvetően a nem formális oktatásra épít. A 

kettő között abban áll a különbség, hogy míg a formális nevelés a hierarchikus 

struktúrába rendezett iskolarendszerű képzést jelenti, ami az elemi iskola alsó 

évfolyamaitól kezdődik, és az egyetemi képzés legmagasabb szintjéig tart, addig a 

nem formális képzés ezen a rendszeren kívül zajlik, és olyan rendszeres, 

szervezett oktatási formákat jelent, amelyet a népesség meghatározott csoportjai 

(akár felnőttek, akár gyerekek) vesznek igénybe, különböző célokból. Ilyen 

például, ha valaki beiratkozik autóvezetői tanfolyamra, vagy virágkötészetet, 
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grafológiát, vagy egyéb, érdeklődésének megfelelő ismereteket tanul valamilyen 

tanfolyami formában. Végül, az oktatás-nevelésnek van egy harmadik formája is, 

az informális képzés, amely bárhol folyhat (a családban, a munkahelyen, a 

szórakozás területén), és azokat az alkalmakat jelöli, amikor az egyén új 

ismereteket szerez, vagy amelynek során képességei, készségei fejlődnek. Mi a 

továbbiakban a nem formális képzéssel foglalkozunk.  

Az iskolarendszerű oktatásban nem formális módszereket alkalmazni 

meglehetősen nehéz. Nem kis áldozatot, többletmunkát igényel minden 

pedagógustól a játékos módszerekkel való nevelés, hiszen valami többet, 

kreatívabbat, a diákok szabadságát megerősítő megközelítést szeretne bevinni az 

iskola merev falai közé. Mindezek mellett az osztályfőnöki munka egyik 

legértékesebb részét, az életre nevelést nagyban segítik, életszerűvé, élvezetessé 

és könnyeddé teszik a nem formális módszerek (Rabec, Zachar; 2011). Az egyes 

szaktárgyak tanítása alkalmával is előfordulnak helyzetek, melyek során célszerű 

figyelembe venni ezeket az elveket.  

Az alábbiakban Molnár Kriszta nyomán néhány alapelv olvasható röviden, amelyek 

a kísérletező kedvű osztályfőnökök és pedagógusok számára támpontot 

jelenthetnek azokban a helyzetekben, amikor csoportvezetői szerepük kerül 

előtérbe. A következőkben bemutatunk néhány szemléleti és etikai alapvetést, 

amelyek véleményünk szerint fontosak a tanulás hatékonyságának növeléséhez és 

a harmonikus pedagógus-diák kapcsolat felépítéséhez.   
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4.3.8. A csoportmunka tervezése 

 

A csoportmunka tervezésekor – legyen az tanítási óra vagy egyéb foglalkozás, 

általában mindenki a hard folyamatok lépéseit tervezi meg – hogyan fogja átadni 

a tananyagot. Első lépésben tehát elkészül az óravázlat – feladatokkal, 

érdekességekkel, témavázlattal. A soft folyamatokra való készülés már nem 

annyira evidens, pedig az osztályba lépve ezekkel a folyamatokkal is szembesül.  

Ahhoz, hogy a csoportvezető készülése teljes legyen, mindkét típusú folyamatra 

szükséges készülnie. A hard folyamatokra való felkészüléssel most nem 

foglalkozunk, helyette inkább a soft folyamatokhoz szeretnénk némi támpontot 

nyújtani. Mivel minden egyén és ezáltal minden csoport más és más, ezért 

célszerűbbnek tűnik egyes szempontok végiggondolása, mint konkrét tanácsok 

felsorolása.   

Alább néhány ilyen szempontot, segítő kérdést sorolunk fel, melyek 

végiggondolása segíthet a felkészülésben:  

– Hogyan tudom segíteni a csoporttagok kapcsolatrendszerének kialakítását? 

– Hogyan tudom segíteni a bizalom kiépítését a csoporttagok között? 

– Van-e módja (és miként) az egyéneknek bemutatkozni, magukat definiálni, 

biztonságukat megteremteni? 

– Hogyan van módjuk a kapcsolatot egymással kiépíteni, a viszonyokat 

egymással definiálni, a szerepeket tisztázni? 

– Hogyan kezeljék a változásokat, hogyan működjenek, mint csoport? 

– Hogyan válnak majd el? 

 

Ezekből már az is látszik, hogy egy olyan felépítés megtervezéséről van szó, 

amelyben az egyén – csoport – egyén részvétel biztosított. Olyan feladatok, 

gyakorlatok, előkészítését jelenti ez, ami az adott szakaszokban szolgálja a fenti 

kapcsolatépítési módot.  

Ha olyan csoportról van szó, ahol a csoport már többedszer találkozik, a 

vezetőnek a csoport elejére kapcsolatépítő, érkezési lehetőséget kell biztosítania 



 

130 

– még akkor is, ha a csoport tagjai már ismerik egymást. Ez esetben érdemes 

áttekinteni: 

– az előző alkalom egyénenként megtalált élményeit (ez folyamatosságot 

teremt az ülések között); 

– az alkalmak közötti történéseket, amelyek befolyással lehetnek a jelenlegi 

csoport együttlétre; 

– az éppen aktuális hozzáállást, állapotot. 

 

A terv összeállításánál célszerű figyelembe venni a csoportfejlődés aktuális 

fázisát, vagyis az adott fázist segítő tervezett gyakorlatokkal, feladatokkal 

készülni (a rivalitás fázisában pl. jól keretezett lehetőséget biztosítani az 

agressziók kiélésére, ami így játékként segíti a csoport fejlődését és a produktív 

fázis minél hamarabbi kialakulását). 

Az előbbi egyén-csoport-egyén tervszerű építkezés mellé célszerű figyelembe 

venni a személy-téma-személy strukturális építkezést. Vagyis az adott téma 

tanításánál először a személy témához való viszonyát érdemes megfogalmazni, 

elvárásaival, esetleges félelmeivel, saját élményeivel, eddigi tapasztalataival 

együtt. Ez éppúgy szolgálja a motiválást, mint az esetleges egyéni célok – olykor 

nem is tudatos – kijelölését, energetizálja a csoporttagokat, rámelegíti őket a 

témára. Ezután jöhet a téma tárgyalása, a tananyag leadása. A csoport végén 

ismét szükség van arra, hogy az egyén, a távozó személy kapjon lehetőséget arra, 

hogy feladatait, tanulságait összefoglalhassa.  

A fenti két folyamat (hard és soft) egymással párhuzamosan fut, s ehhez még 

illeszkedik a csoportfejlődés fázisaiból adódó számos sajátosság éppúgy, mint a 

tartalom, a téma adta konkrét vonatkozások halmaza. 
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Non-verbális kommunikációs eszközök 

 

A non-verbális kommunikációs eszközöket rendszerint nehezebb irányítani, mint a 

verbálisakat. Azt meg tudjuk tanulni, hogy milyen kérdéseket tegyünk föl, hogyan 

fogalmazzunk át vagy foglaljunk össze dolgokat, de szinte képtelenség lenne azt 

állítani, hogy uralkodni tudunk az összes gesztusunkon és arckifejezésünkön, 

amikor a beszélgetőpartner meglepetésszerűen felfed előttünk valamit, vagy 

amikor az első belső reakciónk ítélkező jellegű.  

 Ezért tehát fontos, hogy a segítő beszélgetések során ismerjük és értsük a 

non-verbális kommunikációs eszközöket, és ragaszkodjunk a használatukhoz.  

 A szemkontaktus fenntartása általában a nyílt és az őszinte kommunikáció 

jele. A nyugati kultúrákban úgy tartják, hogy a szemkontaktus fenntartása az 

intelligens, önmagukban bízó, független emberekre jellemző.  

 Ezért fontos a kulturális összetevők ismerete a non-verbális kommunikációs 

eszközök alkalmazása során. Azt javasoljuk, hogy tartsuk fenn a szemkontaktust 

addig, amíg ez a másik felet nem zavarja.  

 Vannak helyzetek, amikor még az olyan beszélgetőpartnerek sem használják 

a szemkontaktust, akiket az egyébként nem zavar. Például amikor az egyik fél egy 

nehéz helyzetet mesél el, esetleg a padlót nézi. A segítőnek meg kell értenie, 

hogy ilyenkor a segítséget kérő próbálja összeszedni a gondolatait, és nem képes a 

szemkontaktus fenntartására. 

 Tisztában kell lennünk azzal, hogyan működik ez különböző egyéneknél. 

 A testtartás általában az első dolog, amit az emberek észrevesznek. A 

szakembernek tudatában kell lennie ennek, különösen a segítséget kérővel való 

első találkozáskor. A testtartásnak szakmai hozzáértést kell sugallnia, ugyanakkor 

laza és megnyugtató hatásúnak is kell lennie.  

 Mark Young (2002) azt javasolja, hogy a segítő hajoljon előre, amikor 

szemtől szemben ül a segítséget kérővel. Más szakértők ugyanakkor nem ajánlják 

ezt, mert – különösen szűk helyeken – ahhoz vezethet, hogy zavaróan tolakodónak 

érezheti gesztusunkat a segítséget kérő személy.  
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 Csend. A legtöbbünk ahhoz szokott, hogy beszélgetés közben kerüljük a 

szüneteket és a csendet. Úgy érezzük, hogy kötelességünk kitölteni az esetleg 

felbukkanó “üres helyeket”. 

 A csend hatására a segítséget kérő/beszélgetőpartner felbátorodik, és képes 

lesz összeszedni a gondolatait. Úgy fogja érezni, hogy megbecsüljük, és fontos az, 

amit elmond.  

 Lényeges, hogy a szakember kövesse a csendhez való viszonyát, illetve a 

csend kihasználásának előnyeit. 

 A hangnem és a hangerő az ember érzelmeinek legpontosabb mérőeszköze. A 

szakembernek figyelnie kell arra, hogy csak azokat az érzéseket közvetítse, 

amiket közvetíteni is akar.  

 Sok szakember azt ajánlja, hogy a segítő igazítsa hozzá a hangnemét, 

hangerejét és beszédritmusát a hozzá fordulóhoz. Például: ha a segítséget kérő 

nagyon lassan és halkan beszél, a szakember sem tanácsos gyorsan és hangosan 

beszélnie, még ha ez is a természetes beszédstílusa. 

 Gesztusok és arckifejezések. A hangnemhez hasonlóan a gesztusok és 

arckifejezések az ember érzelmeit tükrözik. A szakembernek meg kell győződnie 

arról, hogy a gesztusai és arckifejezései illenek a mondandójához. Az a segítő, aki 

bátorítani próbálja a fiatalt, de közben szomorú arcot vág, vagy nem őszinte, 

vagy nem csak a másikra figyel, mindenképp érzékelhető lesz az ellentmondás, és 

ezt a kapcsolat fogja megszenvedni.  

 A segítőknek a gesztusaikat is folyamatosan figyelniük kell, különösen, ha 

tudják, hogy vannak bizonyos szokásaik. A babrálás, az ajkak nyaldosása, vagy egy 

tollal való játszadozás például az idegesség jelei, és különösen gyakran 

előfordulnak tapasztalatlan segítők esetében. Az óra folytonos figyelése a 

figyelem és a felelősségérzet hiányát jelzi. Számos példa mutatja a gesztusok 

jelentőségét. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ha a szakember nem követi nyomon a 

gesztusait, minden beszélgető társ előbb-utóbb érzékelni fogja és a hatása 

többnyire negatív lesz. 

 Közelség. Számos elmélet létezik a segítő és a segítséget kérő személy 

közötti ideális távolságról. Mindegyik elmélet egy olyan kulturális összetevőn 
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alapul, amely szerint az egyén egy bizonyos közelséget érez kényelmesnek. A 

szakember biztosíthatja a segítséget kérőknek a távolság szabad megválasztását, 

ha elhelyez az irodájában egy kanapét és legalább két széket. A segítséget kérő 

kiválasztja a legközelebbi vagy a legtávolabbi helyet, attól függően, milyen 

távolságot érez kényelmesnek. 

 A fizikai érintkezés igen vitatott téma a szakértők körében. Egyesek azt 

javasolják, hogy használjunk érintéssel járó gesztusokat (vállveregetést, kézrázást 

vagy ölelést), mert a segítséget kérőnek a melegség érzését közvetítik. Mások azt 

tanácsolják a segítőknek, hogy legyen óvatosak, mert a segítséget kérők eltérő 

módon értelmezhetik ezeket a gesztusokat. Az igazság valahol középtájon van. 

Ezért a szakember eldöntheti, hogy bizonyos segítséget kérőnek hasznára válhat-e 

az érintés. A kulturális elvárások is szerepet játszhatnak a kérdésben. Egyesek 

szívesen veszik az ölelést, míg mások csak az egymáshoz közel álló emberek 

körében tartják elfogadhatónak.  

 

Figyelem 

 

A hallgatás aktív folyamat, melynek során érzékeljük, feldolgozzuk és 

értelmezzük a kommunikációs folyamatban megjelenő audio-kontextuális 

(hallható és kontextusból kikövetkeztethető) ingereket.  

Kommunikáció közben nem korlátozódunk egyszerűen hangingerek érzékelésére és 

feldolgozására. Más összetevők is megjelennek a kommunikációs helyzettel 

összefüggően, például felfogjuk, kivel kommunikálunk, és milyen viszonyban 

vagyunk vele, de ide tartozik a lelki és fizikai állapotunk, motivációnk és 

érdeklődésünk is 
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Koordináció  

 

A koordinációs eszközök a szakmai tevékenységben végig fontosak, de főleg az 

elején értékesek, amikor a kapcsolat kiépül és a segítséget kérőt arra buzdítjuk, 

hogy verbálisan kifejezze magát. A koordináció lehet közvetlen vagy közvetett, 

azaz használhatunk nyitott és zárt kérdéseket. A kérdésfeltevés fontos módszer, 

amely – az aktív odafigyeléssel kombinálva – segíti a szakembert a segítséget 

kérőnek a hiányzó információdarabkák megtalálásában.  

A kérdésfeltevés fő célja nem a szakember kíváncsiságának kielégítése, hanem a 

segítséget kérő segítése abban, hogy többet megtudjon a helyzetéről. Emellett a 

bölcs kérdésfeltevés segítheti a szakembert, hogy a megfelelő pályán tartsa a 

beszélgetést és koordinálja annak lefolyását (közvetlen koordináció). Ez 

segítséget nyújt ahhoz, hogy tisztázzuk a segítséget kérő bizonyos 

megfogalmazásait, és a beszélgetés témáját is leszűkíti. (Pl. “Mire gondol, amikor 

kellemetlen légkörről beszél?”; “Meséljen még a főnökével kapcsolatos 

tapasztalatairól!”). 

A zárt (eldöntendő) kérdések rendszerint “Igen” vagy “Nem” választ 

eredményeznek. A nyitott (kiegészítendő) kérdések lehetővé teszik a segítséget 

kérőnek, hogy szabadon kifejezze magát, és nagyon hasznosak az 

információgyűjtés szakaszában (pl. olyan kérdések, mint “Miért?”). A zárt 

kérdések általános szerepe, hogy behatárolják a beszélgetést vagy kizárjanak 

lényeges szempontokat (“Szereti az iskolát?”). 

 

A zárt kérdéseknek van néhány előnyük és hátrányuk, amikkel a 

stratégiatervezésnél a pedagógusnak tisztában kell lennie:  

 

Előnyök:  

 Rendszerint könnyebb választ adni rájuk. 
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 Gyorsan sok információhoz jutunk általuk (különösen hasznosak lehetnek a 

felvételi interjú során). 

 Segíthetnek a döntéseket lezárni és az elkötelezettségeket tisztázni. 

 

 

Hátrányok: 

 Rövid válaszra kényszerítenek. 

 A szakember kezében tartják az ellenőrzést, és időnként meggátolhatja a 

témaváltást. 

 Korlátozzák a spontaneitást. 

 A másik személy úgy érezheti, hogy vallatják. 

 Álcázott tanácsot vagy kritikát rejthetnek. 

 

A nyitott kérdések előnyei és hátrányai a következők: 

 

 Előnyök: 

 A gondolatok és az érzések felfedezését inspirálják. 

 Nagyobb ellenőrzést biztosítanak a beszélgetésben a partnernek is. 

 A megbecsülést mutatják, mivel mindenki szabadon kifejtheti a gondolatait, 

válaszát. 

 További, előre nem várt információt adhatnak, amelyek lényegesek lehetnek 

a megbeszélés témájával kapcsolatban. 

 

Hátrányok: 

 A figyelem elterelődhet, illetve a kellemetlen témákat elkerülhetjük. 

 “Nem tudom” válaszok sorához vezethetnek. 

 Időpazarláshoz vezethetnek (különösen a kezdő szakember esetében), vagy a 

megbeszélés szerkesztés nélküliségét eredményezheti. 

 



 

136 

 

A diákokkal való kapcsolódás 

 

Fodor Gábor (2000) szerint a pedagógus-diák viszonyról alkotott képünk azon a 

valós vagy képletes helyzeten alapul, hogy a pedagógus és diák a katedra két 

ellentétes oldalán áll, ebből következően kapcsolatukat valamiféle szembenállás 

jellemzi. Amíg a tanár tanít, fegyelmez, utasít, követelményeket állít, nevel, 

addig a diák tanul, végrehajt, megfelel, változik. 

A folyamat leginkább egyirányú, ahol az irányító szerep a pedagógust terheli, 

amely egyfelől felelősséggel jár, másfelől a pozíciója ellenállást eredményezhet, 

amivel szükséges foglalkozni. 

Hatalmi pozícióról van tehát szó, ahol a pedagógusnak felelőssége van abban, 

hogy hogyan bánik ennek a felelősségével. Dornai (2001) három fő jellemzőt emeli 

ki:  

 A vertikális távolság, az alá-fölérendeltségi viszony, amely a tanár-diák 

viszonyban az iskola keretein belül adott.  

 A vertikális távolság mértéke: ez a mérték lehet távolságtartó, de lehet a 

partnerségre törekvő is, sőt, olykor előfordulhat az is, hogy szélsőséges esetben, 

alárendelő. Optimális esetben a tanár és a diákok közötti távolság rugalmas tud 

lenni.  

 

 A felelősségvállalás: mik azok az értékek, amelyeket a fölényben lévő tag 

képvisel, azaz a pedagógus értékei. Dornai ennél a pontnál külön kihangsúlyozza, 

hogy a tanári fölény nem lehet öncélú.  

A mindennapok szintjén a pedagógusoknak célszerű váltogatni az egyenrangú és 

az általuk dominált helyzeteket a diákokkal való bánásmódban. Ennek mértékét 

tekintve a tanár általában három fajta szerepet igyekszik kivívni magának a 

diákok körében. Ezek a következők (Trencsényi, 1980):  
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 A kívülálló pedagógus – megszabja a rendszabályokat és a hozzájuk való 

viszonyt „a csengetés a tanárnak szól”. 

 A pedagógus a közösség elfogadott vezetője: az osztály nagy része 

informálisan is vezetőnek választaná. Róluk szoktak úgy beszélni későbbi diákjaik, 

hogy karizmatikus pedagógus. 

 A pedagógus társ, a közös tevékenyég részese. Ez a viselkedésmód jól 

összeférhet az elfogadott vezetővel olyan alkalmakkor, amikor nincs szükség 

irányításra.  

A hatalmi pozíciótól függetlenül a pedagógus-diák viszony másmilyen is lehet: 

partneri szintű együttműködés, amely nem egyirányú (pedagógus →diák), hanem 

kölcsönhatások sorozata. Fodor ezt úgy fogalmazza meg, hogy „tanítani csak úgy 

lehet, ha van kit tanítani, és tanulni csak úgy lehet, ha van kitől. Tanár és diák 

feltételezik egymás szerepét ebben a folyamatban – a pedagógus létformának a 

diáklétforma ad értelmet és fordítva. Ez a kettősség nemcsak a kettejük 

viszonylatában igaz, hanem személyiségükre is: tanítani csak az tud, aki hajlandó 

maga is tanulni” (2000:71) A pedagógus feladata, hogy kibontakoztassa a gyermek 

képességeit, és a tanuló is hozzájárul a pedagógus személyiségének alakulásához.  

 

Fegyelem és fegyelmezés 

 

A fegyelem az a fajta viselkedés, amely szabályok, előírások betartását, eljárások 

ismeretét, mások jogainak tiszteletben tartását jelenti. Következménye a (külső 

és belső) rend, rendezettség, szervezettség, egyértelműség, kiszámíthatóság és 

biztonság. (Csepeli, 2006). 

A fegyelem kétféle lehet: 

 Önfegyelem, belső kontroll. 

 Külső irányításra létrejött fegyelem, amely rendszerint addig tart, ameddig a 

korlátozó hatalom fennáll - külső kontroll. 
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A diákok pedagógusokkal kapcsolatos elvárásainak vizsgálata újra és újra azt 

mutatja, hogy a diákok nem utasítják el a mérsékelt pedagógusi tekintélyt. 

Elvárják a pedagógus, hogy vállalja a felelősséget a határok megtartásáért, és 

igénylik, hogy a szabályok legyenek világosak, a diákok részvételével alakítsák ki 

őket, legyen értelmes indokuk, amelyben mind a pedagógus, mind pedig a diákok 

igényei szerepeljenek.  

 

4.3.9. A pedagógus szerep egy szerepelmélet tükrében 

 

Az iskola világát személyes síkon a pedagógus jeleníti meg. Vajda (2005) szerint a 

megfelelő pedagógusi tevékenység bizonyos mértékig megfoghatatlan, mert a 

pedagógusok mindig egész személyiségükkel, nem pedig valamiféle magukra 

erőletett szerep segítségével vesznek részt a helyzetek megoldásában. Minden 

tevékenység, amelyet a tanár a diákokkal végez, értékhordozó. Akkor is mintát 

mutat, amikor épp nem a tanári szerepében van. Bár a tananyag mennyisége sok 

esetben háttérbe szorítja a személyes szerepeket, a diákok azonban mégis a tanár 

személyes szerepére kíváncsiak leginkább, csupán a szakmai szerephez sokkal 

nehezebben tudnak kapcsolódni. Természetesen a szakemberi mivolt önmagában 

is lehet vonzó, azonban hosszabb távon attól válik különlegessé, ha 

megmutatkozik benne az emberi tényező, az egyéniség. Ezen keresztül eddig 

egyfajta értéket képviselő szemlélet, amely a pedagógus által mutatott 

mintákban és helyzetmegoldásokban testesül meg a mindennapok során. 

Kimutatható továbbá az is, hogy a diákok személyiségére leginkább azok a 

helyzetek vannak hatással, amikor a pedagógus többet mutat magánemberi 

szerepeiből, emberként is megjelenik az osztály előtt (Rabec-Hodossy-Gál, 2014). 

Fodor Gábor Tanár-szerep-konfliktusok című tanulmányában (2000) mítoszokat 

említ, amelyek régi pedagógusok emlékeiből, különböző jó vagy épp rossz 

tapasztalatokból fakadnak, és a mindennapokban általában elvárásokként 

testesülnek meg. A pedagógussal szemben – saját magán kívül – a diákok, a 

kollégák, az iskola vezetése, a szülők és különböző szervezetek is elvárásokat 

fogalmaznak meg, melyek legtöbbször egymásnak ellentmondóak. Egy pedagógus 
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számára naponta probléma a megfelelés saját elvárásainak és az egyeztetés a 

többi elvárás között. A szülők gyakran az oktatási intézményre, és a 

pedagógusokra hárítja azt a felelősséget, amelyet neki kellene hordoznia. Szigorú 

iskolába íratja gyermekét, mert ő maga nem tud (akar, mer stb.) szigorú, 

következetes lenni. A család a problémák megoldása helyett az iskolának 

„delegálja” a problémát. Így azért sem kell felelősséget vállalnia, ha a gyerek 

„elkallódik”, mert az a pedagógus hibáztatható érte, akire gyermekét rábízta. A 

pedagógus tehát sokszor olyan terheket hordoz, melyek nem az ő 

felelősségkörébe tartoznak, csak a társadalom, a család stb. ráterhelte ezeket a 

gondokat, és ő – a mítosznak megfelelni akarván – becsülettel hordozza azokat.  

Fodor Gábor fent említett tanulmányában összegyűjtötte azokat a 

tulajdonságokat, amik a jó tanárt az emberek szerint általában jellemzik. Ezek a 

követezők:  

– nyugodt, kiegyensúlyozott,  

– nem mutat heves érzelmeket; 

– hangulata nem ingadozik; 

– nincsenek előítéletei; 

– nincsenek kedvencei, nem tesz kivételt sem pozitív, sem negatív irányban 

– tudása mindig nagyobb, mint a diáké, tudja a feladatokban a helyes választ; 

– nem feledékeny 

– következetes; 

– megbízható; 

– véleményalkotása pártatlan; 

– kollégáival kollegiális, a diákok előtt egységfrontot alkotnak; 

– kollégáival kapcsolatos személyes érzéseit nem mutatja ki a diákok előtt 

 

Ha egy pedagógus összehasonlítja önmagát a felsorolás által elvárt 

személyiségjegyekkel, látható, hogy ezeknek a tulajdonságoknak az összessége 

nem valósítható meg maradéktalanul.  

Ez időnként belső konfliktusokhoz vezethet, a kifelé alakított szerep és a belső 

tulajdonságok közt. Előfordulhat, hogy néhány tulajdonság, amely a mítosz része, 

távol áll tőle, ezért ha annak mégis meg akar felelni, könnyen hiteltelenné válhat.  
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Gordon a szülői szereppel kapcsolatban fogalmaz meg hasonlókat: „Amikor az 

emberek szülők lesznek, magatartásukban valami furcsa, szerencsétlen fordulat 

következik be. Egyszeriben felvesznek egy szerepet, és elfelejtik, hogy emberek. 

Az anyaság-apaság szent birodalmába lépve, úgy érzik, magukra kell ölteniük a 

’szülő’ köntösét. Teljes komolysággal próbálnak bizonyos módon viselkedni, mert 

azt hiszik, szülőként így kell” (1991: 20). 

Egy pedagógusnak célszerű végiggondolnia, hogy a diákokkal való viszony 

tekintetében meddig tart a felelőssége: 

– Felelős-e a családi háttér okozta problémákért? 

– Felelős-e a diák személyiségéből adódó nehézségekért? 

– Felelős-e a kollégák okozta kellemetlen helyzetekért? 

 

A pedagógiai pályán az egyik legfontosabb dolog a kompetenciahatárok belátása, 

ennek kulcsa az önismeret, és, hogy a pedagógus mennyire tudatosan használja 

készségeit és képességeit. Ha érzelmileg érintett egy helyzetben, szükséges lehet 

átgondolnia, van-e valami személyes megélése, ami akadályozza az 

objektivitását. A konfliktus forrása ugyanis lehet egy probléma a diák életében, a 

pedagógus életében, és lehet kettejük viszonyában is.  

Fodor (2000) szerint a jó pedagógus hiteles ember, aki tisztában van korlátaival, 

nem frusztrálódik az elvárásoktól, felméri képességeit, őszinte magához és 

másokhoz, kellő önismerettel rendelkezik, érzelmeivel kapcsolatban nyitott, és 

vállalja a fejlődés kockázatát.  

A pedagógus szerep mélyebb megértéséhez érdemes ránézni Jacob Levi Moreno, a 

pszichodráma megalkotójának szerepelméletére (Blomkvist – Moreno – Rützkel, 

2000). Ennek lényege, hogy a személyiséget szerepek összességeként értelmezi, 

amely szerepeket a mindennapokban cselekvések és interakciók, emberi viszonyok 

keretében működteti az egyén.  

A szerepek sokfélék lehetnek: családiak, társadalmiak és szakmaiak, túlműködőek 

és alulműködőek, tudatosak és örököltek. Szerepbe helyezhetik az egyént mások, 

például a diákok, vagy gyermekeink akár egy-egy beszélgetés alkalmával, és így 

lesz az egyénből a szigorú anya, a megengedő osztályfőnök, a barát vagy az 
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ellenfél. Szerepbe helyezkedünk sokszor mi magunk is, amikor egy kapcsolatban 

szeretnénk magunk alakítani a szerepünket. Így lesz belőlünk az ambiciózus 

tanárjelölt, a felvilágosult gondolkodású apa, vagy a magabiztos vezető. 

Az élet szerepek forgatagában zajlik. Az egyén folyamatosan szerepeket 

működtet, és egyszersmind mások szerepjátékának tanúja is. Nem mindegy tehát, 

hogy az egyén, felnőttként mit él át most. Különösen pedig az nem mindegy, hogy 

mennyire van tisztában egyes szerepeivel, azok működésével, határaival, 

helyénvalóságával. Tudatosítja-e saját működését az egyes szerepekben? 

Mennyire képes választani az adott helyzetben saját szerep-repertoárjából? A 

személyiség egészségességét, stabilitását, spontaneitását nagyban meghatározza 

az, hogy egyrészt mennyire kiforrott az egyén szerepkészlete, másrészt saját 

szerepeivel mennyire bánik tudatosan, hogyan tudja kezelni a szerepvállalásait 

ahhoz képest, hogy milyen a körülötte lévő helyzet.  

A szerep meghatározásában Molnár Kriszta (2012) identitásmodelljéből indulunk 

ki, amely három szintre osztja fel az emberi identitást, illetve sokkal inkább azt, 

ahogyan az emberek az identitásukat megjelenítik és viselkedésüket 

interpretálják.  

Ez a három szint a cselekvések, szerepek és az identitás szintje. Az első szintbe 

tartoznak a mindennapi cselekvések, munka és magánélet oldalán egyaránt. Ezek 

a cselekvések szerepekké állnak össze – több viselkedés/cselekvés tartozhat egy 

szerepbe (osztályfőnök, iskolaigazgató, férj, feleség, illetve ezek különféle 

minőségű szerepváltozatai, mint például az innovatív iskolaigazgató, elfoglalt férj 

stb.). Az identitás szint alkotóelemei pedig mindazon értékek, meggyőződések, 

motivációk, vezérelvek, amelyeket a családból és az életút különféle szakaszaiból 

őriz magában az egyén, és amelyek meghatározzák a mindennapi szerepekben 

való működését is. 
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Pedagógusként fontos lehet rálátni arra, hogy melyek azok a tevékenységek, 

dolgok, amiket az egyén valóban meggyőződéssel valósít meg, és melyek azok, 

amelyeket felvállal, mert jónak tart, vagy azért, mert éppen szükségesnek tartja, 

de nem képes egészen azonosulni vele, és ezen kívül melyek azok, amiket csupán 

kötelességből végez el.  

A személyes hitelesség egyik alapköve, ha az egyént nem a cselekvései és a 

feladatai teszik valamilyenné, hanem értékvezérelten, a saját identitásából 

merítve formálja meg a szerepeit. Az identitás szint megragadásához 

elkerülhetetlen annak a kérdésnek a végiggondolása, hogy pedagógusként a 

tananyag átadása mellett mi az, amit megtehet valaki a diákok 

személyiségfejlődése érdekében. 

 

A pedagógiai beavatkozási és fejlesztési lehetőségek, ezek feltételrendszere 

 

A pedagógiai beavatkozás lehetőségeinek feltárása során elsőként a pszichológiai 

és a pedagógiai megközelítések, és folyamat - kísérések közötti különbségek 

vizsgálata szükséges. Vajda Zsuzsanna megfogalmazása szerint a normativitás 

megléte, vagy értelmezésének különbsége adja a pedagógia és a pszichológia 

nézőpontjainak eltérését. A két tudományág nem művelhető azonos szemléleti 

keretben, mert a pedagógia nem tekinthet el attól, hogy megfogalmazza a 

gyerekek számára azt a célrendszert, amely nélkül nem képzelhető el nevelés. A 

pszichológia tudomány az egyének számára a megfelelő nyitottságot, illetve az ez 
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alapján meghozható döntések lehetőségeit kutatja, és ezt biztosítja az egyén 

számára a cél felé történő haladása során (Vajda, Pedagógia és pszichológia 

EDUCATIO 2001. 1.). A pedagógiai viszonyt Nohl (1963, 136) „kölcsönhatásként” 

írja le, amely lelki - szellemi jellegű viszony, ezzel összefüggésben lép be a 

folyamatba a harmadik tényező: a kultúra. A pedagógiai értelemben történő 

nevelés kettős funkcióval rendelkezik, a pedagógus egyrészt a kultúrát és a 

társadalmat közvetíti a gyermek felé, másrészt a gyermek szükségleteit, igényeit 

képviseli a társadalom felé. 

Az életpálya-építés támogatását szolgáló pedagógiai eszközök gyakorlati 

megvalósíthatósága szempontjából szükséges figyelembe vennünk az iskolai 

osztályok szociálpszichológiai sajátosságait. Az osztályközösség egy formális 

csoport, amely az informális csoportok jellegzetességeit is hordozzák, a 

kommunikáció az informális csoportéletnek megfelelően zajlik (Buda, 2002.). Ha 

az osztályközösség legfontosabb szereplőivel sikeres együttműködést tud 

kialakítani a pedagógus, a csoport többsége vagy egésze bevonódik, ez a 

legerősebb motivációs forrás (Buda, 1986). A csoport irányításának sikere minden 

esetben az osztály szerkezetének, kapcsolati rendszerének ismeretétől függ. A 

pedagógiai beavatkozás idejéről és módjáról az aktuálisan jellemző 

csoportdinamikai vonások és csoportszerepek függvényében dönt a pedagógus.  

 

 

 

4.3.10.  Az életpálya-építés, mint feladat integrálása az osztályfőnöki 

feladatkörbe 

 

A fenti leírásokból látható, hogy az életpálya-építéshez kapcsolódó 

kompetenciafejlesztés leginkább iskolai keretek között megvalósítható. A 

fejlesztés legfontosabb szereplője az osztályfőnök, akinek a diákokhoz való 

személyes kapcsolódása lehetővé teszi a megismerés valódi folyamatát.  

Ebből adódóan az osztályfőnököket szakmai továbbképzés keretében szükséges 

támogatni minden olyan eszközzel, amely megsegíti őt az életpálya-tervezés 
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témakörében a kompetenciafejlesztő tevékenység sikerességében. A munka 

eredményességét az osztályfőnök folyamatos együttműködése garantálja az 

iskolai pályaorientációs tanácsadó szakemberrel/iskolapszichológussal, aki 

szakmai ismereteivel és tanácsadói munkájával kíséri a fejlesztést. 

 

Eszközök: 

 életpálya-tervezési tanácsadó szakmai továbbképzés 

 kísért gyakorlat, szupervízió 

 szakmai segédanyagokkal való ellátás 

 

Szükséges átgondolni, hogy melyek azok a kulcskompetenciák, amelyek leginkább 

hozzájárulnak az osztályfőnökök felkészüléséhez, és melyek azok a szakmai 

információk, amelyek rendszeres és egymásra épülő átadásával a pedagógus 

magas szakmai színvonalon tud hozzájárulni a tanulók életpálya-építésének 

segítéséhez. 

 

Ezek meghatározásához a következő szempontokat érdemes átgondolni: 

 

1. Megfelelően etikus és szakmai hozzáállás tanúsítása a gyakorlati, oktatói 

munka során. 

2. Támogató környezet kialakítása a tanulókkal folytatott munka során, amely 

lehetővé teszi a diák önirányított tanulását, fejlődését karrierje és személyes 

életútja tekintetében egyaránt. 

3. Képesség a tanulók miliőjének, kulturális környezetének megértésére és a 

fejlesztési folyamat során a velük történő kapcsolódásban a leginkább megfelelő 

szakmai módszer kiválasztására. 

4. Képesség az életpálya-építési programok kialakítására, kivitelezésére és 

értékelésére.  

5. Képesség a fejlesztői én-határok, személyes stílus és kapacitás felismerésére 

és azok tiszteletben tartására. 
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6. Képesség a diákokkal és munkatársakkal való hatékony kommunikációra, a 

befogadó számára megfelelő nyelvezet, kommunikációs szint megválasztására. 

7. Folyamatos önképzésre való képesség a munkaerőpiac, a képzési rendszerek, 

és a társadalmi kérdések vonatkozásában. 

8. Társadalmi csoportok és kultúrák közötti megértés, érzékenység. 

9. Hatékony csapatmunkára való képesség. 

10. Az LLG/életpálya tanácsadás (életút szemléletű tanácsadás) folyamatának 

megértése. 

 

Javaslatok a tanulók szüleinek bevonására irányuló intézményi szintű programok 

rendszerének kidolgozásához 

 

Az eddigi életpálya-tervezési programok keveset foglalkoztak a szülők 

tájékoztatásával.  Ez az elem minden korábbi pályaorientációs koncepcióból 

hiányzik, annak ellenére, hogy a szülők felmérhetetlen hatással vannak a fiatalok 

pályadöntésére.  

Egy eredményes életpálya-építést támogató rendszer kialakításánál 

nélkülözhetetlen, hogy részletes és valós információkkal lássa el a szülőket, 

valamint a szülőknek nyújtott tanácsadáson keresztül segítse az aktív párbeszédet 

a szülők és gyermekek között. 

 

Eszközök:  

- információs nap  

- pontos tájékoztató anyagok intézményekről, képzésekről, településekről 

(közbiztonság, lakhatás, közlekedés) 

- szülők számára felkészítő programok (a gyermek pályaválasztási döntésének 

támogatásra való felkészítése) 

 

Petró András könyvében részletesen ír arról, hogy milyen lépései vannak a 

gyerekek intézményi szocializációjának. Fontos szerepet szán a család 
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jelentőségéről szóló résznek, és azt is kifejti, hogy milyen nehézségekre kell 

felkészülnie egy szülőnek akkor, ha ez a nevelő közeg, a család deficittel 

rendelkezik. Nehéz a helyzete egy csonka családban felnövő gyereknek, hiszen 

nincsen előtte egy megfelelő anya-, vagy apakép. De nehéz lehet egy 

konfliktusokkal teli családban is felnőni, hiszen a gyerekek ezeket a problémákat, 

szorongásokat viszik magukkal akár egy élethosszig. Az óvoda és az iskola szintén 

óriási hatással van a gyerekek szocializációjára, hiszen ez a másodlagos 

szocializációs közeg, maga az intézmény, az iskola és pedagógus támogathatja, 

segítheti a családot, illetve segít a családi deficitek pótlásában. Így juttatja el az 

olvasót a pályaválasztási részhez is, ahol a „Merjünk nagyot álmodni!” elvet 

javasolja a szülőknek. Jogos a felvetés, hiszen minél magasabbra tesszük a 

mércét, annál több esély van annak elérésére, de úgy látom, hogy ez egyben 

komoly veszélyeket is hordoz magában. Hiszen ha ez a mérce túl magas a 

gyerekek képességeihez mérten, azonnal ellentétes előjelű eseményeket 

eredményez. Folyamatos kudarcot okoz mind a gyerekeknek, mind a szülőknek. 

„Nem sikerül anyu és apu elvárásainak megfelelni, milyen buta és ügyetlen 

vagyok.” Közben nem biztos, hogy a gyerekkel van a probléma, csak reális 

elvárásokat szabad eléjük támasztani. Azt gondolom, ebben is sok minden a 

motivációkon múlik. Ha a gyerekben magától (nem erőltetéssel), vagyis egyéni 

motivációkból fakadóan, vagy belátással megfogalmazódik, hogy mit szeretne 

csinálni, mindig sikeresebb, boldogabb végeredmény születhet. Hiszen a saját 

döntéséről van szó, mégiscsak benne van, mint egyén. Nem szabad megfeledkezni 

a szülői hatások azon negatív fajtájáról sem, amikor a szülő saját meg nem 

valósult álmait, vágyait, elvárásait erőlteti gyerekére. Ezek a hatások az esetek 

nagy részében küzdelmes és boldogtalan életet eredményeznek. Amikor az apuka 

ráerőlteti gyermekére, hogy legyen ő is kőműves, hiszen akkor a családi 

vállalkozás mehet tovább, vagy azért legyen kőműves, mert az édesapa nem 

lehetett az – asztalos lett -, mert tőle pedig azt várták el. Ezekben az esetekben 

vagy egy élethosszig egy olyan munkát kell az egyénnek végeznie, amit nem 

szeret, vagy pedig el sem végzi. Ekkor többszörös pályakorrekcióra lesz szüksége, 

amire megtalálja azt, amiben boldog lehet. Ezért fontos, hogy a család és a 

családhoz kapcsolódva a nevelő intézmény, a pedagógus abban segítsen, hogy a 

diákokban kialakuljon az igény arra, hogy meg akarja találni azt az életpályát, 
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ami neki személy szerint örömet okoz, és egyénileg, illetve társadalmilag is 

sikeres lehessen az életben.  

 

Diákok szerepe, helyzete a pályaorientációban 

 

A diákok szerepe és felelőssége nem vitatható a pályaorientáció témájában, de 

ehhez információra és motiváló közegre van szükség az oktatásban a pedagógustól 

és a családtól egyaránt. Szilágyi Klára több interjút is készített diákokkal, hogy ki 

mit gondol a pályaorientációról: „A pályaorientáció fogalmát a megkérdezettek 

kétharmada nem ismerte vagy nem találkozott vele, magát a szót már hallották. A 

fogalmi meghatározás azonban igen szűk és igen bizonytalan volt pl. „pályára való 

rátalálást jelenti”, illetve „pályára való irányultság”. Egy interjúalany említette a 

pályaismeretre épülő tájékoztatás fogalmát. A teljes minta azt válaszolta, hogy 

nem vett részt pályaorientációs foglalkozáson, amely életkorukat tekintve 

meghökkentő adat. A rendszerváltozást követő időszakban 1995 óta van a Nemzeti 

Alaptantervben olyan műveltségterület, mint pályaorientáció. Az azóta 

érettségizettek és felsőoktatásba kerülő fiatalok közül senki sem találkozott az 

iskolai évek alatt az ehhez kapcsolódó információval, vagy szolgáltatással. Ennek 

az ismeretnek a hiányában nem meglepő, hogy a megkérdezettek 80%-a 

vállalkozna pályaorientációs munkában való részvételre. A két adatból azt a 

következtetést kell levonnunk, hogy ez nem jelent valódi elkötelezettséget, 

hanem inkább kíváncsiságot takar. Ezzel együtt kiábrándítónak kell neveznünk, 

hogy sem a fővárosi munkaügyi kirendeltségen, sem az ország különböző 

kirendeltségein nem ajánlottak számukra ilyen típusú szolgáltatást. A kíváncsiság 

is lehet megfelelő alap arra, hogy a fiatalokat bevonjuk saját helyzetük 

feltárásába és elősegítsük egy új öndefiníció kialakulását.” Ezen tényadatok 

ismeretében szintén arra a következtetésre jutok, hogy a feladat megvan, azt 

lehet mondani, hogy az igény szintén megvan a diákok részéről, csak a végső, 

működő megoldás nem született még meg.  

Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a diákokban az identitás keresés 

időszakában zajlik a pályaválasztás folyamata, amely a serdülőt, ifjú kamaszt 

több nehézség elé állítja. Komoly önismereti feladatokat hárít rá, konkretizálnia 
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kell az elképzeléseit, fel kell tennie magának a nagy kérdéseket: „mi leszek, ha 

nagy leszek?; képes leszek-e rá...?; mit jelent az, hogy...?; mi célom az életben?; 

miért most, miért így...?”; és még lehetne sorolni a hasonló jellegű kérdéseket. 

Ha pedagógusként megpróbálunk arra törekedni, hogy identitásválságukat 

önismereti foglalkozásokkal enyhítsük, pályaorientációs kétségeiket pedig 

ismeretekkel, saját élményekkel és tapasztalatokkal oszlassuk el, akkor a diákok, 

az iskola, a pedagógus és a társadalom szempontjából is a „jó döntés” 

meghozatalához juthatunk el.  

 

4.3.11.  Az oktatás intézményrendszere  

 

A magyar oktatás 2011-ben kezdődött újraszabályozásából eredő egyik 

leglényegesebb változás, hogy az állami fenntartói szerepvállalás az állami 

vagyonnal történő felelős gazdálkodás érdekében erősödött.  

Az új törvények hatályba lépése előtt az önkormányzati fenntartás volt jellemző, 

az Nkt. szabályozásának középpontjába azonban az állami feladatellátás került, 

azzal, hogy néhány kivételtől eltekintve (például az óvoda fenntartása) a legtöbb 

köznevelési feladat ellátásának felelőse az állam.  

Az állami szerepvállalás erősödése az oktatási rendszernek más rendszerekkel, 

mint például a foglalkoztatást támogató rendszerrel való hatékonyabb 

összekapcsolását teszi lehetővé. Az intézményrendszer egységességének és 

egymásra épülésének elve a gyermek fejlődéséért való közösségi felelősség 

elvének érvényesülését biztosítja. 

Az Nkt. értelmében az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – az alapfeladatok 

ellátásáról.  

A köznevelési feladatokat az állam háromféleképpen láthatja el: intézmény 

alapításával és fenntartásával, vagy a települési önkormányzat intézmény-

fenntartói tevékenysége révén, vagy egyház, illetőleg magánintézmény 

fenntartójával kötött közbeszerzési szerződés útján [Nkt. 74. § (1)-(2) bek.]. 
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Az állami intézményfenntartó központ 

 

Az állami intézményfenntartó központ a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

(KLIK) [létrehozataláról és működéséről a 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 

rendelkezik].   

A Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint a KLIK az oktatásért felelős 

miniszter irányítása alatt működő központi hivatal, amely feladatait országos 

illetékességgel látja el.  A KLIK központi szervből és területi szervekből áll [2. § 

(1). bek.]. Az Intézményfenntartó Központ területi szerve a járási (fővárosi 

kerületi) tankerület és megyeközponti tankerület. A járási tankerületek székhelye 

és illetékességi területe megegyezik a járási hivatalok székhelyével és 

illetékességi területével.  

A megyeközponti tankerület a megye székhelyén működő tankerület, amelynek 

illetékességi területe a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai 

szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények, valamint a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézmények tekintetében azon megyére terjed ki, 

amelynek székhelyén működik. Pest megyében a megyeközponti tankerület 

Cegléd székhellyel működik [2. § (4) bek.].  

A járási tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú 

művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátja az 

Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára 

meghatározott egyes fenntartói feladatokat [2. § (6) bek.].  

A megyeközponti tankerület ezen kívül a szakképző iskolák, a kollégiumok, a 

pedagógiai szakszolgálati feladatokat, valamint a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó köznevelési intézmények, továbbá az ezen feladatokat is 

ellátó többcélú intézmények fenntartásával kapcsolatosan ellátja az 

Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára 

meghatározott egyes fenntartói feladatokat [2. § (5) bek.].  

A Kormány amellett, hogy az Intézményfenntartó Központot jelölte ki az állami 

köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek 



 

150 

keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és 

kötelezettségei gyakorlására, az Intézményfenntartó Központra bízta a 

fenntartásában lévő szakképző intézmények tekintetében a pályakövetési 

rendszer működtetését, az irányítása alá tartozó szakképző iskolák felnőttképzési 

tevékenységének országos koordinációs feladatainak ellátását, valamint a 

felnőttképzési tevékenység céljainak meghatározását [7. § (3) bek.]. Ennek 

megfelelően a KLIK alapító okirata köznevelési alapfeladatként tartalmazza az 

Nkt. 18. § (2) bekezdésében szereplő a pedagógiai szakszolgálati feladatot, így e 

feladatok közül az f) pont alatt szereplő továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadást, valamint az Nkt. 19. § (2) bekezdése szerinti pedagógiai-szakmai 

szolgáltatást (amely bekezdés a szaktanácsadást, a tanulók tájékoztatását, 

tanácsadó szolgálat működését is magában foglalja).  

Az alapító okirat hivatkozott tartalma szerint a KLIK Szervezeti és Működési 

Szabályzata a pedagógiai szakmai szolgáltatás és a szakszolgálati rendszer 

kialakításában, szakmai irányításában való közreműködést államháztartási 

szakfeladatként sorolja fel és sorolja be az alaptevékenységek közé. 
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4.4. A munkaerőpiac  

 

Kiterjedten kutatják és elemzik közgazdaságilag, pénzügyileg és szociológiailag, 

számos összetett összefüggésben, beleértve a gazdasági növekedést és fejlődést, 

a gazdasági válságokat, a globalizációt, a jogrendet, a szegénység enyhítését, az 

esélyegyenlőséget és a sajátos igényű emberek segítését. A munkaerőpiac 

jelentős hatást gyakorol az egyénekre és a társadalom egészére is. 

Olyan fogalmak kapcsolódnak ehhez a tág témakörhöz, mint alkalmazott, 

munkáltató, munkanélküliség, munka, állás, foglalkozás és szakképzés. Ezek mind 

használatosak a pedagógus kifejezéstárban is. A munkaerőpiac mechanizmusainak 

és összetevőinek megismerése kiemelt jelentőséggel bír a szakmai tevékenység 

folyamatában, ahol különösen fontos a rövid, a közép- és hosszú távú tervezés is. 

Ezért lényeges, hogy ismerjük és megértsük a releváns munkaerőpiac általános 

adottságait.  

Ebben a fejezetben tisztázzuk a munkaerőpiac alapfogalmait, végigkövetjük a fő 

munkaerő-piaci tendenciákat, leírjuk a fő munkaerő-piaci jellemzőket, valamint a 

fiatalok számára fontos tartalmakat. 

 

A munkaerőpiacról szóló statisztikai adatok 

 

A munkaerőpiac helyzetét, alakulását vagy megfigyelhető tendenciáit lehetetlen 

lenne statisztikai adatok használata nélkül elemezni. Minden országban 

időszakonként gyűjtenek munkaerő-piaci statisztikai adatokat, amiket azután a 

foglalkoztatottsági helyzet trendjeinek és változásainak elemzésére használnak 

fel. Az adatok gyűjtését és elemzését legtöbbször a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet (ILO) szabványai szerint végzik, melyeket a harmadik Nemzetközi 

munkaügyi statisztikai konferencián fogadtak el. Ezek a nemzetközileg elfogadott 

szabványok a globalizáció összefüggésében tekintve fontos szerepet játszanak, 

hisz megkönnyítik a nemzetközi szintű összehasonlítást. 
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A statisztikai adatokat felhasználják arra, hogy elemezzék, kialakítsák és 

végrehajtsák a nemzeti makrogazdasági szakpolitikákat a következő területeken: 

 

1. Humánerőforrás-fejlesztés. 

2. Foglalkoztatási lehetőségek elősegítése és megteremtése.  

3. Ehhez a területhez tartozhat: 

4. Szakképző programok. 

5. Szakmai rehabilitációs és átorientáló programok. 

6. Társadalmi munka programok. 

7. A vállalkozásalapításhoz nyújtott segítség. 

8. Bértámogatás. 

9. Adómentesség. 

10. A foglalkoztatottság növelését ösztönző egyéb programok. 

11. Jövedelemgenerálás és fenntartás.  

12. A szegénység enyhítése. 

13. A jövedelmek újraelosztása. 

14. Árstabilizáló programok. 

 

A kategóriákra – pl. nem, életkor, foglalkozás, ágazat – bontott statisztikák 

lehetővé teszik, hogy értékeljük a kormányzati foglalkoztatáspolitika társadalmi 

hatásait. Mi több, az alkalmazottakra vonatkozó - foglalkozás, ágazat, illetve 

valamely egyéb szocio-demográfiai jellemző alapján kategorizált – statisztikákat a 

társadalmi felek (pl. munkaadók és szakszervezetek) közötti tárgyalásokon is 

felhasználják. 

A statisztikákat a cégek is használják a piaci stratégiáik kialakításához. A 

munkaerőpiac egyes elemeinek tendenciáira és az előrejelzésekre alapozva a 

cégek dönthetnek úgy, hogy bővítik vagy szűkítik az egyes piaci szegmenseken 

belüli tevékenységeiket. Az adatokat arra is felhasználhatják, hogy eldöntsék, 

áthelyezzék-e tevékenységüket egy más földrajzi területre.  

A statisztikákat alkalmazzák a gazdaság fluktuációinak magyarázásához és 

előrejelzéséhez, és abban is segíthetnek, hogy megmagyarázzák a demográfiai és 
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szocio-ökonómiai tényezőknek a munkaerő nagyságára és összetételére gyakorolt 

esetleges hatásait. Ezek segítségével tájékoztatják a nyilvánosságot, és 

ráirányítják a figyelmet a fontos társadalmi és gazdasági kérdésekre.  

Végül pedig a statisztikákat felhasználó elemzések segítségével nyomon lehet 

követni a globális, nemzeti és helyi szintű változásokat és tendenciákat az egyes 

gazdaságokban. Ezért – hogy jobban megérthessük ezeket az elemzéseket – 

bemutatjuk a munkaerőpiac fő összetevőit, amelyeket a statisztikák lefednek.  

A munkaerőpiac az a keretrendszer, amelyben az álláskínálat és – kereslet 

dinamikusan összefügg a munkaerő-kereslettel és – kínálattal. Ezért életbevágó, 

hogy megértsük a munkaerőpiac dinamikáját és trendjeit, hisz így fogunk tudni 

realista módon megtervezni egy karriert.  

Egy meghatározott minimális életkor (az ILO-szabványok szerint 15 év) felett 

bármely munkaerő-elemzés három – egymást kölcsönösen kizáró – tág kategóriába 

történő felosztást alkalmaz: 

 Foglalkoztatott. 

 Munkanélküli. 

 Munkaerőpiacon kívüli. 

A munkaerőpiac szereplőiről, jellemzőiről és a kapcsolódó statisztikákról bővebb 

információkat nyújt a  www.afsz.hu , az állami foglalkoztatási szolgálat országos 

portálja. 

 

http://www.afsz.hu/
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4.5. Strukturált foglalkozástervek 

 

Az alábbiakban az életpálya-építés témaköreire vonatkozó néhány, csoportokban 

végezhető   foglalkozástervet mutatunk be. 

 

Ki vagyok? 

 

A gyakorlat által érintett témakör / kompetencia: 

Önkép, önértékelés - személyes identitás, reális önkép és önbecsülés, értékek  

 

Életkori ajánlás: 12-18 

 

Csoportvezetői jártasság szintje: a játék levezetése nem igényel magas szintű 

csoportvezetői gyakorlatot. A megbeszélés mélyítésében érdemes arra 

figyelni, hogy a csoportvezető csak olyan mélységig menjen el, amit még 

kezelni tud.  

 

Csoportdinamikai feltételek: működés szakaszában célszerű játszani (a 

viharzás szakaszban kifejezetten veszélyes lehet ez a játék)  

 

A foglalkozás célja: Éreztetni, milyen érzést kelt bennünk, ha előítéletek 

alapján viselkednek velünk szemben. 

 

Csoporttagok létszáma: a teljes osztály 

 

Időigény: 12 perc és 20-30 perc megbeszélés 

 

Eszközigény: cédulák feliratokkal (kb. 21x10 cm), szalagragasztó, olló  

 

Megvalósítás helyszíne: osztályterem 
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Gyakorlat menete: A tanulók hátára egy-egy előre elkészített cédulát 

ragasztunk, amelyen szavak szerepelnek: koldus, bankár, rock-sztár, szőke nő, 

politikus, hippi stb. Az osztály létszámától függően 2-3 tanuló is kaphat 

ugyanolyan feliratú papírt. Senki sem láthatja a sajátját, mások cédulájának 

feliratát sem közölheti a tulajdonosával. Ezt a játék elején közöljük! Kérjük 

meg a résztvevőket, hogy járkáljanak, és ha valakivel találkoznak, 

viselkedjenek vele úgy, ahogy azt a másik szerepe kívánja. Pl. a koldustól 

elhúzódnak, lenézik; a bankárt irigylik, vagy hízelegnek neki. Mindenkinek rá 

kell jönnie, hogy ő kicsoda. A játék végén megbeszéljük, ki mikor kezdte 

sejteni, hogy mi van a saját papírjára írva, és milyen érzés volt, ahogy 

viselkedtek vele a többiek. 

A gyakorlat variációja: A cédulát a játékos homlokára is lehet rögzíteni, így 

könnyebben elolvashatja, aki szembejön vele, és el lehet indítani egy 

beszélgetést is arról, hogy kinek mi van a „homlokára írva”. 

Egy másik variáció, hogy ezt a játékot egyesével játsszuk el – ilyenkor kicsit 

hosszabb ideig tarthat. Egyvalaki homlokára rögzítjük az említett szóval 

ellátott papírt, és a többi résztvevő egyenként mond neki vagy kérdez tőle 

valamit annak megfelelően, hogy ki ő. A játékosnak ki kell találnia, mi van a 

homlokára írva. 

 

A gyakorlatot érdemes megbeszélni a diákokkal – összegezni, ki hogyan élte 

meg a találkozásokat, mik voltak számára a legerősebb hatások. A 

megbeszélés végén érdemes kitérni arra is, hogy az életben ők maguk hogyan 

szoktak viselkedni, kinek milyen előítéletei vannak, illetve volt-e már olyan 

helyzetben, ahol elítélték valamiért. A kötetünkben tárgyalt Johari-ablak is 

segítheti a beszélgetés feldolgozását.  

Fontos, hogy az előkészítésnél a hátraragasztás során minden esetben 

mondjuk el a diákoknak, hogy pontosan mi fog velük történni: kapnak egy 

lapot a hátukra, amiket ők nem láthatnak, a többiek sem mondhatják el nekik, 

hogy mi van a papírra írva, hiszen ezt kell majd kitalálni.  

A gyakorlat nyitó instrukciója: Találd ki a találkozásaidból, hogy Te ki vagy?  
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Önbecsülés 

A gyakorlat által érintett témakör / kompetencia: Önkép, önértékelés 

Életkori ajánlás:17-21 

Csoportvezetői jártasság szintje: magas szintű csoportvezetői tapasztalatot 

igényel 

Csoportdinamikai feltételek: működés szakaszában javasolt 

A foglalkozás célja: diák/résztvevő átélhesse, hogy „létezése, személyiségének 

egyedisége és a tapasztalatai nyomán keletkező érzései jogosak és mások által 

elfogadottak” – bármilyenek legyenek is azok. 

Csoporttagok létszáma: max. 12 fő 

Időigény: 25 perc 

Eszközigény: tollak, Virginia Satir szöveg annyiszor kinyomtatva, ahány résztvevő 

van, színes ceruza, gyurma 

Megvalósítás helyszíne: terem/osztályterem 

Gyakorlat menete: A foglalkozás akkor ajánlott, amikor a csoport a működés után 

sikert ért el, és már túl vannak a siker megünneplésén, erős a bizalom, 

sikerélményük van, de már lecsendesedtek. Az élmények és sikerek mélyebb 

beépítésére és megerősítésére szolgál ez a gyakorlat. A csoportvezető azt kéri a 

diákoktól, hogy csukják le szemüket, helyezkedjenek el kényelmesen és 

figyeljenek arra a hangjára. Akár halk meditáló zenét is bekapcsolhat. Felolvassa 

az alábbi szöveget: 

Virginia Satir: Önértékelési nyilatkozat 

„Én én vagyok. 

Nincs a világon senki, aki ugyanilyen lenne. Vannak, akikkel hasonlítunk 

egymásra, de senki sem pont olyan, mint én. Ezért minden, amit teszek, igazán 

jellemző rám, mert az én döntésem eredménye. 
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Minden, ami velem kapcsolatos, az enyém: a testem, mindazzal együtt, amit 

teszek; az értelmem, gondolataimmal, ötleteimmel együtt; a szemem, azokkal a 

képekkel együtt, melyeket megpillantok; minden érzésem, legyen az harag, 

öröm, frusztráció, szeretet, csalódás, izgatottság; a szám, és minden szó amelyet 

kimondok, kedves vagy durva, helyes vagy helytelen; a hangom, akár hangos, 

akár halk; és minden cselekedetem. 

Fantáziáim, álmaim, reményeim, félelmeim az enyémek. 

Győzelmeim és sikereim, kudarcaim és hibáim az enyémek. 

Mivel minden az enyém, ami velem kapcsolatos, saját magam legbensőségesebb 

barátja lehetek. Mindenestül szerethetem magam, s így minden részemmel saját 

magam legtisztább érdekeit szolgálhatom. 

Tudom, hogy vannak vonásaim, amelyek megzavarnak, és vannak olyanok is, 

amelyeket nem ismerek. De amíg barátságos, szerető kapcsolatban vagyok 

magammal, bátran és bizakodva keresem az utat, hogy többet tudjak magamról. 

Bármilyennek látszom, bármit mondok vagy teszek, bármit gondolok vagy érzek, 

az mind én vagyok. Hitelesen jelzik, milyen vagyok az adott pillanatban. 

Később, mikor végiggondolom, milyen voltam, mit mondtam és mit tettem, 

hogyan gondolkodtam és éreztem, néhány dologról kiderülhet, hogy nem volt 

helyénvaló. Ezeket el tudom hagyni, meg tudom tartani a megfelelő dolgokat, s 

az elhagyottak helyébe újat tudok találni. 

Látok, hallok, érzek, gondolkodom, beszélek és cselekszem. Megvannak tehát az 

eszközeim, hogy életben maradjak, közel legyek másokhoz, alkossak, értelmet és 

rendet vigyek a világba. 

Gazdája vagyok önmagamnak, ezért tervezni és építeni is tudom magamat. 

Én én vagyok, így vagyok jó.” 

 

A gyakorlat feldolgozása: Ezután mindenki kinyithatja a szemét. Megkapja külön 

papíron mindenki a szöveget, amit még maga is átolvashat. A csoportvezető ennek 
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utána megkéri a résztvevőket, hogy alkossanak (rajzolhatnak, gyurmázhatnak vagy 

írhatnak) arról, hogy mit tartanak magukban szerethetőnek, mik azok a dolgok, 

amikért megdicsérhetik magukat, amitől ők különlegesek.  

Az alkotásokat megmutathatják egymásnak, röviden el is mondhatják, mit 

ábrázol. A megbeszélés során csupán az „azért vagyok különleges” mondat 

befejezésére érdemes fókuszálni, nem a miértekbe és a kérdésekbe belemenni.  

 

Rendhagyó ragozás 

 

A gyakorlat által érintett témakör / kompetencia: Önkép, önértékelés 

Életkori ajánlás:12 - 20 év 

Csoportvezetői jártasság szintje: alacsony 

Csoportdinamikai feltételek: alakulás, viharzás, működés 

A foglalkozás célja: A játék annak bemutatása, hogy magunkkal szemben elnézőek 

vagyunk, míg másokban ugyanazt a hiányosságot sokkal kritikusabb szemmel 

nézzük. 

Csoporttagok létszáma: akár a teljes osztály 5 fős csoportokban 

Időigény: 8 perc 

Eszközigény: írószer, papír 

Megvalósítás helyszíne: osztályterem 

Gyakorlat menete: Bemutatásként felolvasunk néhány humoros „rendhagyó 

ragozást”. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes szám első személyben (vagyis 

magunkkal szemben) sokkal elnézőbbek vagyunk, második személyben már 

szigorúbban mondunk véleményt, harmadik személyben pedig könnyebben 

mondjuk ki a kemény kritikákat is, pedig ugyanarról a tulajdonságról beszélünk 

mindhárom esetben. Például: 
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1. Én határozott vagyok. 

2. Te makacs vagy. 

3. Ő fafejű. 

 

Vagy egy másik példa: 

1. Én jogosan méltatlankodom. 

2. Te bosszankodsz. 

3. Ő nagy hűhót csap a semmiért. 

 

Egy következő példa: 

 1.  Én sziporkázom. 

 2. Te különösen sokat beszélsz. 

 3. Ő botrányosan viselkedik. 

 

A diákok feladata: ötfős csoportokban írjanak hasonló rendhagyó ragozásokat a 

megadott témákra: 

- Én nem öltözöm túl előnyösen. 

- Én kissé molett vagyok. 

- Én néha nem írom meg a házi feladatomat. 

- Én alkalmanként nem rakodom el a szobámban. 

- Én néha kicsit ingerült vagyok. 

- Én néha megengedem magamnak a pihenést. 

- Én nem annyira szeretek dolgozni. 

- Én néha szomorú vagyok. 

- Én szeretek nassolni. 
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- Én kicsit jobban szeretem a saját nemzetemet, mint más nemzetet. 

- Én nem énekelek kristálytisztán. 

- Én kicsit bizonytalan vagyok. 

- Én nem vagyok elég takarékos. 

- Én nem gyűjtöm szelektíven a szemetet. 

- Én nem tartok túl nagy rendet a szobámban. 

 

Erősségek térképe  

 

A gyakorlat által érintett témakör / kompetencia: Önkép, önértékelés 

Életkori ajánlás:12-21 év 

Csoportvezetői jártasság szintje: alacsony 

Csoportdinamikai feltételek: működés 

A foglalkozás célja: A saját erősségek tudatosítása. 

Csoporttagok létszáma: 8-25 fő 

Időigény: 35-45 perc 

Eszközigény: A4-es papírok, szalagragasztó, tollak vagy vékony filcek 

Megvalósítás helyszíne: osztályterem 

Gyakorlat menete: A gyakorlat első részében mindenki kap egy üres A4-es lapot, 

amire összegyűjti azokat a tevékenységeket, amikben ügyesnek érzi magát, illetve 

mindent, amit az erősségének tart. Erre hét perc áll rendelkezésre. Ha készen 

vannak, összehajtogatják a papírt és elteszik. Ezután mindenki kap egy üres A4-es 

lapot a hátára ragasztva ezzel a felirattal: „Én ebben látlak erősnek”. A feladat, 

hogy mindenki írjon mindenki hátára legalább egy dolgot, amiben őt erősnek 

látja. A rendelkezésre álló idő 15 perc. Miután mindenki adott és kapott 
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visszajelzést, visszaülnek a körbe, és összehasonlítják a saját maguk által összeírt 

erősségeket azzal, amit a többiek írtak. A játék végén egy nagy körben mindenki 

visszajelez, hogy mi az, amit tanult/mi az, amin meglepődött. 

Veszélyek és tapasztalatok: A gyakorlatot már hosszabb ideje (legalább fél év) 

együtt levő osztályközösségnél érdemes elvégezni. Figyelni kell arra, hogy a 

visszajelzési lehetőséget ne arra használják ki, hogy „beszóljanak” a másiknak, 

vagy elvicceljék a dolgot. Az alacsonyabb évfolyamokban hasznos lehet a 

gyakorlat előtt közösen összeállítani egy kompetencialistát, amit aztán igény 

szerint használhatnak a visszajelzések során. 

 

Kompetencialista: 

- lelkiismeretes 

- kritikus  

- megbízható 

- törekvő 

- kihívásokat kedvelő 

- minőségre törekvő 

- kitartó 

- önmagára támaszkodó 

- alapos 

- precíz 

- kezdeményező 

- jó konfliktuskezelő 

- minden újra nyitott 

- segítőkész 
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- kreatív 

- döntésképes 

- gyors felfogóképességű 

- jó a műszaki érzéke 

- eredeti gondolatai vannak 

- meglátja az összefüggéseket 

- változatos feladatokat kedvelő 

- inkább végrehajtja a feladatokat 

- világosan fogalmaz 

- jó humorú 

- jól tud kérdezni 

- röviden, de velősen beszél 

- tud nemet mondani 

- szeret közönség előtt beszélni 

- szeret meghallgatni másokat 

- vezéregyéniség 

- közösségi ember 

- igazságos 

- udvarias 

- pozitív gondolkodású 

- jó a megfigyelőképessége 

- egyszerre több dologra is képes odafigyelni 

- képes gyorsan jó döntéseket hozni 
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- vidám alaptermészetű 

- tud önkritikus lenni 

- magabiztos 

- nagy munkabírású 

- szeret csoportban dolgozni 

- szeret önállóan dolgozni 

 

Varázsgyurma  

 

A gyakorlat által érintett témakör / kompetencia: Önkép, önértékelés 

Életkori ajánlás: 12-14 év 

Csoportvezetői jártasság szintje: alacsony 

Csoportdinamikai feltételek: működés 

A foglalkozás célja: Megerősítés, visszajelzések adása. 

Csoporttagok létszáma: a teljes osztály 

Időigény: 15-20 perc 

Eszközigény: nincs (ha akarunk, használhatunk egy adag gyurmát, ami jól elfér 

egy kézben) 

Megvalósítás helyszíne: osztályterem 

 

Gyakorlat menete: 

Célszerű ezt a játékot akkor játszani, miután a csoport beszélt jövőképéről, 

terveiről. A diákok körben ülnek. A csoportvezető egy képzeletbeli varázsgyurmát 

ad át a jobbján ülőnek. Ezt bármivé lehet formálni, tulajdonsággá, eszközzé, 
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jókívánsággá, sikerré stb. Ez első csoporttag azt gyúr belőle, amit annak szeretne 

adni, akinek dobja. „Én …. gyúrom belőle, mert úgy gondolom, ez hasznodra lesz 

abban, amit el akarsz érni!” Miután mindenki kapott valamit, a csoport 

megbeszéli, hogy ki mit szól a megajánlott ajándékhoz. Érdemes kitérni arra is, 

hogy a visszajelzésből mit tudnak elvinni, hasznosítani. A visszajelzés adásához 

érdemes néhány szempontot adni.  

 

Amerikából jöttünk 

a gyakorlat által érintett témakör / életpályához való kapcsolhatóság: munkaerő-

piaci ismeretek 

életkori ajánlás: 12-16   

csoportvezetői jártasság szintje: alacsony 

csoportvezetői létszám igény: 1 fő 

csoportdinamikai feltételek (hol lehet helye az „ív”-ben): viharzás, működés 

a foglalkozás célja: A résztvevők minél több szakmát ismerjenek meg, gondolják 

végig azok jellemzőit és éljék bele magukat a szakma végzésébe.  

csoporttagok létszáma / csoport nagysága: 15 fő 

időigény: 10-25 perc 

eszközigény: nincs 

megvalósítás helyszíne: osztályterem 

 

gyakorlat menete:  

- a megvalósítás részletei: Közismert gyerekjátékról van szó. A csoport 

körben ül. Két ember kimegy és odakint megegyeznek egy foglalkozásban. Az lesz 

a feladatuk, hogy a csoportba visszatérve, az adott foglalkozást gesztusokkal 

jelenítsék meg. A terembe visszatérve így szólnak: „Amerikából jöttünk, 

mesterségünk címere: x (az adott foglalkozás kezdőbetűje)” A többieknek kell 

kitalálnia, hogy mi a választott foglalkozás. Akinek sikerül, az párt választ 

magának, és ők lesznek a következő feladvány kitalálói. 

- amire figyeljünk: Általában nagyon jó hangulatú feladat, így nehezebb 

feladatok után feszültségoldónak is használható.  
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Mindennapi döntéseim 

A gyakorlat által érintett témakör / kompetencia: Döntések 

Életkori ajánlás: 12 – 21 év 

Csoportvezetői jártasság szintje: alacsony 

Csoportdinamikai feltételek: működés 

A foglalkozás célja: A mindennapi döntések és döntéshelyzetek tudatosítása.  

Csoporttagok létszáma: az egész osztály 

Időigény: 30 perc 

Eszközigény: írószer, a csoporttagok létszámának megfelelő kinyomtatott táblázat 

Megvalósítás helyszíne: osztályterem 

 

Gyakorlat menete: 

A csoportvezető akár a pályaválasztás kapcsán mesél a döntések fontosságáról, az 

azok mögötti motivációkról, a szempontokról, amiket figyelembe kell egy-egy 

döntés meghozatala során venni. Célszerű kihangsúlyozni, hogy nem csak nagy 

döntések vannak, hanem kicsik is, amik ott vannak a mindennapi életünkben. 

Célszerű ránézni ezekre a döntésekre, megvizsgálni őket, hogy rájöjjünk, hogyan 

szoktunk dönteni és arra is, hogy miket döntünk el nap, mint nap. Ezek 

tudatosításával a diák lényegében megtervezi a napjait, sokkal eredményesebb 

lesz a tanulásban, életvitele pozitív irányban változhat. 

Ez után osszuk ki a táblázatot és kiérjük meg a diákokat, hogy töltsék azt ki. A 

kész táblázatot, aki szeretné, bemutathatja a többieknek. 
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A 
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Menü 

a gyakorlat által érintett témakör / életpályához való kapcsolhatóság: cselekvési 

terv készítése 

életkori ajánlás: 12-18   

csoportvezetői jártasság szintje: közepes 

csoportvezetői létszám igény: 1 fő 

csoportdinamikai feltételek (hol lehet helye az „ív”-ben): működés 

a foglalkozás célja: Az együttműködés gyakorlása, illetve közös tervezés. 

csoporttagok létszáma / csoport nagysága: az egész osztály 
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időigény: 30 perc 

eszközigény: papír, ceruza 

megvalósítás helyszíne: osztályterem 

 

Gyakorlat menete:  

- előkészítés: A játékosokat 3-4 fős csapatokra osztjuk fel.  

- a megvalósítás részletei: A játékosokat négy-öt fős csoportokra osztjuk. A 

résztvevőkkel közöljük, hogy képzeljék el, éppen most akarnak egy éttermet 

nyitni. A feladat, hogy megtervezzék a szerintük tökéletes éttermi menüt. A 

feladatra 10-15 percük van, utána megbeszélés következik. 

- megbeszélés során térjünk ki arra, hogy hogyan sikerült megegyezniük, 

hogyan döntötték el a vitás kérdéseket, minek alapján állították össze a 

cselekvési tervet. 

 

4.6. Elérhető forráshelyek 

 

 

- Minden, ami osztályfőnökök, pedagógusoknak hasznos lehet: 

http://www.osztalyfonok.hu/rovat.php?id=3  

- Jó gyakorlatok gyűjteménye pedagógusok számára:  

http://www.youthopportunity.eu/dox/thbesz_kepzes/jogyak.pdf 

 

- Módszerek, eszközök a Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok 

Nemzetközi Szakmai Egyesületének weboldalán: http://fejlesztok.hu/ 

 

- Tanári személyiségfejlesztés és attitűdformálás: 

http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.ht

ml (gyakorlatgyűjtemény) 

 

http://www.osztalyfonok.hu/rovat.php?id=3
http://www.youthopportunity.eu/dox/thbesz_kepzes/jogyak.pdf
http://fejlesztok.hu/
http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html
http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html
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- Magyar Drámapedagógiai Társaság, tematikus játékgyűjtemény: 

http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke 

 

- Újbudai Almamater Általános Iskola tematikus játékgyűjteménye: 

http://ujalma.hu/wp-content/uploads/2012/01/jatekgyujtemeny_tanaroknak.pdf  

 

- Nemzeti Pályaorientációs Portál: http://eletpalya.munka.hu/eletpalya  

 

- Életpálya-tanácsadás folyóirat: http://eletpalya.munka.hu/eletpalya-

tanacsadas-folyoirat  

 

- Kérdőívek a pályaválasztással kapcsolatosan: 

http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek  

 

- Hasznos információk a munka világáról: http://www.hrportal.hu/  

 

- Álláskereső portál: https://jobline.hu/ 

 

4.7. Szakértői interjúk a jó gyakorlatok megvalósításához kapcsolódóan  

 

Pályaorientációs nap a Szent Gellért (Általános Iskola és) Gimnáziumban 

 

A pályaorientációs  nap ötlete rendhagyó módon iskolán kívüli, nem szakmai 

szervezettől származott: az iskola öregdiákjai által vezetett Szent Gellért 

Diákszövetség (továbbiakban: DSZ) kezdeményezte és rendezte meg teljes körűen 

az eseményt.  

A DSZ szempontjából fontos, hogy egy fiatal iskola (13. érettségiző évfolyam) 

fiatal szervezete, amelyet huszonéves fiatalok vezetnek. 

Előzmények:  

http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke
http://ujalma.hu/wp-content/uploads/2012/01/jatekgyujtemeny_tanaroknak.pdf
http://eletpalya.munka.hu/eletpalya
http://eletpalya.munka.hu/eletpalya-tanacsadas-folyoirat
http://eletpalya.munka.hu/eletpalya-tanacsadas-folyoirat
http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek
http://www.hrportal.hu/
https://jobline.hu/
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 a Diákszövetség kereste a módját, hogyan tehetnének az iskoláért 

 aktivizálhatnák azokat a tagjaikat is, akiket a meglévő rendezvényekkel 

(jellemzően nyári táborok) nem tudnak megszólítani 

 alakíthatnának ki személyes kapcsolatot az iskola jelenlegi diákjaival. 

 

Az ötletnek keretet adott a DSZ egyik elnökségi tagjának mentálhigiénés 

tanulmányai keretében végzendő projektfeladata. A rendezvényt megelőzően a 

DSZ egy igényfelmérő kérdőívet is felvett az iskola diákságának körében, 

amelyben többek között arról kérdezték a tanulókat, hogy milyen segítséget 

fogadnának szívesen a DSZ-től – a felsorolt lehetőségek között szerepelt a 

pályaorientáció. 

Az iskolában korábban pályaorientációval kapcsolatos központi program nem volt, 

az egyes osztályfőnökök saját eszközeikkel (általában meghívott vendégek 

segítségével) igyekezték diákjaikat támogatni ezen a téren. 

 

A rendezvény 2013-ban valósult meg először. A „pályaorientációs nap” egy hétfői 

tanítási nap első két órájában került megrendezésre a 11. és 12. évfolyamon 

tanuló diákoknak. 8 tématerületen (7 felsőoktatási tudományterület + szakmák) 

egyenként egy vagy két előadót hallgathattak meg a diákok az általuk választott 

pályán végzett tanulmányaikról, munkájukról. A szervezők az osztályfőnökök 

segítségével előzetesen felmérték a diákok érdeklődését, minden tanuló 2 

előadást választhatott, amelyet meg szeretne hallgatni. A diákokat csoportokba 

szervezték, az igényeknek megfelelően egyes előadások többször hangzottak el. 

Az előadók kivétel nélkül a DSZ tagjai közül kikerülő „gellértes” öregdiákok 

voltak. A szervezők szándékosan választottak a gimnazistákhoz korban és 

életállapotban közel álló előadókat, akik még vagy felsőoktatási tanulmányaikat 

folytatják, vagy élénken emlékeznek arra, illetve a pályakezdés szakaszában 

vannak. Elérhető példákat akartak a diákok elé állítani, akik a közvetlenül előttük 

álló lépésekben tudnak segíteni. A szervezők tudatos döntése volt, hogy csak 

pozitív példákat kívánnak a diákok elé állítani, kizárólag olyan előadókat hívtak 

meg, akik sikeres tanulmányokról és pályakezdésről tudtak beszámolni. (A DSZ 
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tagságának fiatal átlagéletkora minden bizonnyal még nem teszi lehetővé, hogy 

olyan tagokat tudhasson sorai között, akik a sikerhez kezdeti kudarcokon keresztül 

jutottak.) 

Az előadások jellege az előadóktól függően csoportonként változott, ahol a 

létszám lehetővé tette, ott kiscsoportos beszélgetést tartottak, mások vetített 

prezentációval készültek. Az előadások elsősorban információk, tapasztalatok 

átadását célozták, az idő második felében az előadók a diákok kérdéseire 

válaszoltak. A szervezők komolyan vették a minőség biztosítását, minden 

előadótól előzetes előadástervet kértek be. 

 

A program sikerének kulcsa a szervezők szerint: 

- az előadók hitelessége a diákok számára: az iskola öregdiákjaiként azt 

képviselik, hová lehet eljutni az iskola által nyújtott felkészültséggel 

- az előadók tapasztalatainak relevanciája a diákok számára: korban 

hozzájuk közel állóak, az előttük álló kihívásokat élik éppen 

- a diákok valós igényeire reagált 

- (a közvetlen cél mellett a program szolgálja a DSZ tagságának aktív 

bekapcsolódását, valamint a jelenlegi diákság és a DSZ kapcsolatának erősödését) 

 

Fejlesztési tervek a jövőre nézve: 

2014-ben a DSZ tervezi a program bővítését mind időben, mind kínálatban. Az 

orientációs fókuszú, információközpontú előadások mellé kisebb csoportos 

foglalkozásokat is terveznének kapcsolódó önismereti, pályalélektani témákban. 

Akár egy teljes napra szerveznének programot. 

A program finanszírozási háttere, fenntarthatósága: 

A program a DSZ önkéntes motivációjából valósul meg, ezen egyelőre nem 

terveznek változtatni. A fenntarthatóság fontos eleme, hogy az iskola 

tantestülete, és az iskolavezetés különösen is támogatja a DSZ munkáját. 
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Vetési Albert Gimnázium, Veszprém 

(Az interjú a gimnázium iskolapszichológusával készült.) 

 

Pályaorientációs gyakorlat az iskolában: 

Az alább leírt gyakorlat 5-6 éve működik az iskolában, amióta a jelenlegi 

iskolapszichológus állásba került. A diákok pályaorientációs (továbbiakban PO) 

támogatása két részről történik a szereplők együttműködésével: az iskola teljes 

állású iskolapszichológussal rendelkezik, aki munkakörének része a 

pályaorientáció, emellett az iskolában az osztályfőnöki munkaközösség (amelynek 

az iskolapszichológus is tagja) rögzített osztályfőnöki tanmenettel rendelkezik, 

amelyben a PO 10. osztálytól rendszeres témaként szerepel. Az osztályfőnöki órák 

keretében az osztályfőnökök maguk is dolgoznak a diákokkal pályaorientációs 

témában, valamint az iskolapszichológus is tart foglalkozásokat meghatározott 

alkalmakkor. 

 

 

 

Az iskolapszichológus által nyújtott támogató szolgáltatások: 

- pályaorientációt segítő személyiségteszt kitöltetése osztályfőnöki óra 

keretében (ez egy HR-esek által használt teszt, amit az iskola megvásárolt) 

- pályaválasztáshoz kapcsolódó vagy készségfejlesztő tréningek osztályfőnöki 

órák keretében: asszertív tréning, konfliktuskezelés, problémamegoldás, stb. 

- álláskereséssel kapcsolatos osztályfőnöki óra megtartása (álláshirdetés és 

CV írás, állásinterjú szituációs gyakorlat) 

- egyéni beszélgetési, pályaorientációs tanácsadási lehetőség diákoknak (az 

osztályfőnökök ezt javasolni is szokták). 

 

Az osztályfőnökök pályaorientációs munkájára jellemző, hogy folyamatosan 

ösztönzik a diákokat, hogy járjanak utána az érdeklődési területeiken a szükséges 
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információknak. Egyes osztályfőnökök munkahely-látogatást is szerveznek, ill. 

hívnak meg vendégeket osztályfőnöki órákra. 

Az iskolának ezen túl van témahét rendezvénye, ahol szintén sok készségfejlesztő 

feladatot kapnak a diákok (egy adott téma feldolgozás, prezentálása). 

A gyakorlat sikerének kulcsa: 

- az iskolavezetés elkötelezett a pályaorientációs témájának fontossága 

mellett, ennek eredményeként lett teljes állású iskolapszichológus 

- az osztályfőnöki tanmenetben kiemelt téma a PO 

- kiforrott gyakorlat: az egyéni tanácsadás, mint hasznos lehetőség, az 

elmúlt években bekerült a diákok tudatába 

 

Finanszírozási háttér, fenntarthatóság: 

Az iskolapszichológus abban az időszakban került az iskolába, amikor a hatályos 

NKT megengedte, hogy egy ekkora intézmény teljes iskolapszichológusi státuszt 

kapjon. Azóta ezt csökkentették, de ahol már volt teljes állású iskolapszichológus, 

ott az intézmény megtarthatta azt. 
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5. HAZAI JÓ GYAKORLATOK ÁTTEKINTÉSE 
 

 

Az alapkészségek és kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének érdekében 

kezdődött a pedagógiai gyakorlatban fellelhető, kompetencia-alapú, hangsúlyosan 

készség- és képességfejlesztő programok felkutatása. A közoktatás fejlesztésére 

vonatkozóan tehát a "Jó gyakorlat" olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés 

és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésében 

megtapasztalható; több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért 

eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. Az 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft honlapján megtalálhatóak ezek a 

gyakorlatok, a keresőoldalon az iskola nevének és elhelyezkedésének (régió, 

település) feltüntetése mellett az intézményben megtalálható jó gyakorlatok 

nevére lehet rákeresni. Számos olyan program található az Iskolatáskában, melyek 

fókusza az életpálya-építéshez is alapvető készségek fejlődése.  

A jó gyakorlatok közül két nagy területen, a kollégiumi nevelésben és a 

gimnáziumi oktatásban alkalmazott programok közül szeretnénk néhányat 

bemutatni.  

 

 

Kollégiumi nevelésben alkalmazott jó gyakorlatok 

 

 

A kollégium alapfeladata, hogy biztosítsa a megfelelő lakhatási és tanulási 

feltételeket lakói számára. A kollégiumok oktatási-nevelési feladataik 

elvégzéséhez programokat szerveznek, így segítik a tanulók szabadidejének 

hasznos lekötését. A kollégiumnak fontos szerepe van az egész élethosszig tartó 

tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek, a 

NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség 

felismerésében és fejlesztésében, a tanulók felzárkózásának segítésében. A 
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kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok 

sikeres folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal 

szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt. A kollégiumi 

nevelés feladata többek között a tanulás tanítása, az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése, valamint a pályaorientáció17. A továbbiakban részleteiben 

néznénk még két olyan kollégiumi programot, melyek fő fókusza segíti és 

támogatja az életpálya-építést. Bár egyik sem célzottan és elsődlegesen az 

életpálya-építési készségek fejlesztését tűzte ki céljául, mégis hasznosnak 

gondoljuk a program megismerését, mert egyrészt a fejlesztés kijelölt 

készségterületei támogatják az életpálya-építést, másrészt olyan elsősorban 

szabadidőben megvalósuló tevékenységeket kínálnak, melyek adaptálhatók az 

iskolában. 

„Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás: a tudással felfegyverzett ember 

legyőzhetetlen.”18 

 

Hajnóczy József Kollégium Türr István utcai Tagintézmény, Pécs 

 

- Milyen igényekre reagálva jött létre, honnan indult a kezdeményezés?  

Az intézmény a kognitív képességek fejlesztését szolgáló vetélkedőket, 

versenyeket szervez és szervezett 

- Célkitűzés:  

A kognitív készségekhez, logikus gondolkodáshoz, befogadó magatartáshoz 

kapcsolódó tanulói kompetenciák fejlesztése  

- A program témája:  

Magyar irodalom és magyar nyelvtan 

- Kapcsolódás az életpálya-építéshez:  

                                                           
17 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300059.EMM 
18 https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jo_gyakorlatok_list/1389545823.edu 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300059.EMM
https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jo_gyakorlatok_list/1389545823.edu
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én-hatékonyság és önismeret fejlesztése, tanulási formák 

megismerése,információszerzés módjai, értelmezése és kritikus kezelése. 

- Milyen kört érint? 

Kollégiumokban élő fiatalok, illetve további bekapcsolódási lehetőség az oktatási 

intézmények tanulóinak, iskolán kívüli tevékenység 

- Milyen források, eszközök, ráfordítások szükségesek a megvalósításhoz?  

Tervezési folyamat, melynek lépéseit a programleírás részletezi; az adaptáló 

intézmény dolgozóinak támogatása; könyvtári állomány; a készítők által 

összeállított dokumentáció; alapvető informatikai eszközök; kiállítótér (faliújság, 

vitrin);  

- Mik a program sikerkritériumai?  

Gazdagodó tudás, kooperatív és együttműködési készségek, szociális és személyes 

kompetenciák fejlődése, új tanulási formák megismerése, kritikai és 

problémamegoldó készségek; 

További sikerkritérium:  

- Ráhangolás kiemelt fontosságú (projekt előkészítése, érdeklődés felmérése) 

 

A program egyik fő eleme a tudás értékének hangsúlyozása. Minden iskola 

figyelmet fordít tanulói versenyfelkészítésére, mely a megszerzett tudásuk 

megmérettetésének egy megszokott színtere. Ez a program komoly segítőhálót 

szervez az egyes verseny etapok köré azzal, hogy támogatja a diákok 

ismeretszerzési módszertanának bővülését, illetve segíti az egészséges 

versenyszellem kialakulását és fejleszti a siker-és kudarctűrés készségeit. 

Megvalósításához semmilyen speciális eszköz nem szükséges, így könnyen 

alkalmazható a középfokú oktatásban.  

(Könyvtári vetélkedő 2 részben -  Hajnóczy-Napok - Litera-túra olvasómozgalom 

megyei szinten, Megyei szavalóverseny, Megyei irodalmi vetélkedő több 

fordulóban, Megyei helyesírásverseny, Megyei nyelvművelő, nyelvtörténeti és 

nyelvújító verseny, Játékos feladatok, tájékoztatás és beszámoló KOLO-rádióban 

és a kollégiumi újságban, faliújság, intézményi honlapok) 
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Harruckern Esték 

 

(Harruckern János Gyulai Gimnázium, Szakközépiskola, Szakképző Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium - Fiúkollégium, Gyula) 

 

- Milyen igényekre reagálva jött létre, honnan indult a kezdeményezés?  

Alulról jövő kezdeményezés. 

- Célkitűzés:  

A kommunikációs készségek fejlődése mellett kiemelt cél hogy érdekes emberek, 

sorsok, érdeklődési körök, tudományterületek megismerésével a diákok szélesebb 

látókörhöz jussanak, s az így megismert felnőtt életutak példaként szolgálhatnak 

a diákoknak a saját hasznos életcéljuk megfogalmazásában.  

- A program témája:  

Egyfajta „élő könyvtár”, amely alkalmas arra, hogy ritkán elérhető életutak 

válnak ismertté a diákok számára 

- Kapcsolódás az életpálya-építéshez:  

Életutak megismerése, szakmákról szerezhető információk hozzáférhetőségének 

javítása 

- Milyen kört érint? 

Az oktatási intézmény diákjai, kollégiumi nevelési program pedagógusai 

kapcsolódnak a programhoz, illetve szülők 

- Milyen források, eszközök szükségesek a megvalósításhoz?  

Tématerv - a diákoktól is érkezik javaslat, találkozások megszervezése, helyszín 

és technikai háttér biztosítása 

- Mik a program sikerkritériumai?  

Diákok kommunikációs készsége fejlődik, motiváció és kíváncsiság felkeltése az 

életpálya-építés iránt 
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Gimnáziumban alkalmazott jó gyakorlatok 

 

A gimnáziumi oktatásban alkalmazott jó gyakorlatok között számos olyan bevált 

módszert találunk, melyek kisebb vagy nagyobb mértékben hozzájárulnak az 

életpálya-építés egyes elemeinek fejlesztéséhez. A továbbiakban azonban azokat 

szeretnénk részletesebben bemutatni, melyeknél hangsúlyosan megjelenik az 

életpálya-építés egyes készségeinek a fejlesztése egy vagy több más kompetencia 

fejlesztésével összehangolva.  

 

Nyíló Világ Program: üzleti angol nyelv és életpálya-építés 

(Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény) 

 

- Milyen igényekre reagálva jött létre, honnan indult a kezdeményezés?  

- Az angol szakos tanárok továbbképzése, az üzleti angol nyelv tanításában, és az 

intézmény kapcsolatainak továbbfejlesztése (cégek, közhivatalok, vállalkozások, 

diákvállalkozásokat segítő szervezetek). 

- Célkitűzés:  

- Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése, munkaerőpiac elvárásainak, a gazdasági 

és a közszféra szereplőinek megismerése,  Pályaorientációs tesztek kitöltésével 

önismeret -, és szociális kompetenciák fejlesztése. 

- A program témája:  

 

a) üzletember-találkozók, pályákról és munkakörök megismerése  

b) szimulált üzleti helyzetekben való részvétel (angol / magyar),  

c) projektmunka (cégalapítás) 
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Kapcsolódás az életpálya-építéshez:  

- Pályaismeret, munkaerő-piaci ismeretek  

- Munkavállalói ismeretek (önéletrajz megírása, álláspályázat stb.),  

- Kommunikációs kompetencia, nyelvtudás (nyelvvizsga),  

- Tudatos pályaválasztás 

- Milyen kört érint?  

- A tanórát és a tanórán/iskolán kívüli tevékenység - diákok és pedagógusok. 

- Milyen források, eszközök szükségesek a megvalósításhoz?  

- Angol nyelvtanárokra és a pályaorientációt segítő pedagógusok, üzleti angol 

nyelvkönyvek. 

- Mik a program sikerkritériumai?  

- Helyi szervezetekkel, cégekkel való megállapodás.  

 

Pályaorientációs hét 

(Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény) 

 

- Milyen igényekre reagálva jött létre, honnan indult a kezdeményezés?  

- Iskolai igényként fogalmazódott meg a felvételi időszakban a folyamatosan 

megjelenő információk eljuttatása a diákokhoz. 

- Célkitűzés:  

- Reális önismeret és a lehetőségeket figyelembe vétele mellett önálló életpálya-

tervezés és cselekvési tervkészítés. 

- A program témája:  

a) választás lehetőségének és sokszínűségét mutatják be a diákoknak;  

b)  az információkban való eligazodás segítése  

c) az önálló döntés fontosságának kifejezése. 
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Kapcsolódás az életpálya-építéshez:  

- A tantárgyi órákon (akár a diákok bevonásával) bemutatják, hogy az adott 

tantárgy hogyan használható a továbbtanulásban 

- Osztályfőnöki órákon az életpálya-építés a téma;  

- Volt tanítványok bemutatják a felsőoktatási intézményt, ahol tanulnak;  

- Felsőoktatási intézmények bemutatása meghívott vendégek segítségével;  

- Délutáni foglalkozás a diákoknak és szüleiknek életpálya-építés témakörben;  

- Kötetlen beszélgetés volt tanítványokkal. 

- Milyen kört érint?  

- Diákok, már végzett diákok köre, pedagógusok. 

- Milyen források, eszközök szükségesek a megvalósításhoz?  

- Tantestületi elköteleződés a téma iránt, szervező tanárok, osztályfőnökök és 

szaktanárok részéről a saját tanmenet alakítása miatt. 

- Mik a program sikerkritériumai?  

- Felsőoktatási intézmények által kínált szakok megismerése; tudatos és reális 

pályaválasztási döntés, 

- Megvalósítás  

- Tanórákon és tanórán kívül egyaránt. 

További sikerkritérium: 

A program egy teljes hétre szól, mely segíti a témában való elmélyülést, 

elkötelezett tanári kar. 

 

 

 

 

 

 



 

181 

Személyes törődés a pályaorientációban 

(Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc) 

 

 

- Milyen igényekre reagálva jött létre, honnan indult a kezdeményezés?  

A diákok pályaorientációjának segítése, annak felismerése, hogy ez nem egy 

egyszeri döntés; minden diáknak részt kell benne venni. 

- Célkitűzés:  

A program célja annak segítése, hogy a diákok egyéni érdeklődéséhez, 

képességeihez, munkamódjához, szociális kompetenciához igazodó hivatást, és ne 

csupán foglalkozást tudjanak választani. Az egyéni követés módszerével, 

személyre szabottan, figyelembe véve a diák mindenkori igényeit.  Továbbá cél, a 

diákok egyéni pályaterv készítésének sikeressége - melynek alapja az önmagukról 

szerzett tudás (tesztek) és a pályákról, szakmákról gyűjtött információk 

(internet).  

- A program témája:  

b) pályaismeret;  

c) munkahely-látogatás (szülőknél);  

d) önismeret;  

Kapcsolódás az életpálya-építéshez:  

Egyéni pályaterv, információk a pályákról és képzési rendszerről, munkaerőpiaci 

információk 

- Milyen kört érint?  

Diák-Tanácsadó-Szülő-Szaktanár-Osztályfőnök folyamatos együttműködés, 

pályaorientáció szakos szakvizsgázott pedagógus. 
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- Milyen források, eszközök szükségesek a megvalósításhoz?  

Számítógépes programok, szoftverek megvásárlása; személyiségtesztek, 

továbbtanulási kiadványok, felsőoktatási felvételi tájékoztatók,  Heti Válasz, HVG 

felsőoktatási különszámai; folyamatos konzultáció, egyeztetés, utánkövetés;  

- Mik a program sikerkritériumai?  

- Egyéni pályaterv,  

- Önismeret,  

- Pályaismeret. 

Megvalósítás keretei:  

Tanórán kívüli tevékenységek keretében. 

 

A program adaptálása komoly szakmai háttért követel az azt bevezetni kívánó 

tantestülettől. A jó gyakorlat sikere a folyamatos konzultációban és az egyéni 

pályatervek készítésében rejlik, melynek megvalósíthatósága nagyban függ a 

programot adaptálni kívánó intézmény diáklétszámától.  

Nagy hangsúlyt kap a tantestület téma iránti elhivatottsága arra, hogy minden 

diák kötelezően részt vegyen benne. Kiemelkedő elem a program „produktuma”, 

az egyéni pályaterv, melynek elkészítése olyan készségeket fejleszt a diákokban, 

amelyek nagy segítséget nyújthatnak számára egy esetleges későbbi 

pályamódosítási döntés meghozatalához. / pályamódosításhoz.  

 

 

Pályaorientáció a gimnáziumban 

(Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola, Budapest) 

és 

Pályaorientációs tevékenység a gimnáziumban 

(II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest) 
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A két gimnázium közel azonos programot kínál, ezért egy ponton belül 

részletezzük őket. A kínált jó gyakorlatok kétfókuszúak: egyrészt pályaismeret és 

munkapiaci ismeretek szerzését kínálják munkahely-látogatásokon és személyes 

találkozásokon keresztül, illetve pályaorientációs foglalkozásokon való részvételi 

lehetőséget biztosítanak, melyek célja a számos diákot érintő problémákkal való 

megküzdés segítése (önismerethiány, a döntésképtelenség, a pályaválasztással 

kapcsolatos szorongás). Ez utóbbi - a megküzdéssel kapcsolatos készségek 

elsajátítása - könnyen alkalmazható az egyén további életútján, egy esetleges 

pályamódosítás során.  

- Milyen igényekre reagálva jött létre, honnan indult a kezdeményezés?  

Pályaválasztási döntés segítése az oktatás utolsó két évfolyamán, egyéni 

pályatanácsadások és csoportos foglalkozásokra való igény. 

- Célkitűzés:  

Képessé tenni a diákokat arra, hogy saját készségeiket, képességeiket és 

lehetőségeiket felmérjék, felmérjék a választás szociális-, társadalmi- és 

kulturális közegét, illetve megállapítsák értékválasztás-munkaérték 

preferenciájukat. A résztvevők képesek lesznek reális célokat megfogalmazni,  

szükség szerint a meglévő célokat módosítani, stratégiát kidolgozni a célok 

megvalósításához. A munkahely-látogatások célja saját élmény szerzése az egyes 

foglalkozásokon belüli tevékenységekről. 

- A program témája:  

Egyrészt pályaismeret és munkapiaci ismeretek szerzése (Munkahely-

látogatásokon és személyes találkozásokon) 

- Kapcsolódás az életpálya-építéshez:  

Pályaismeret, önismeret, döntés, bizonytalanság kezelése, munkaerő-piaci 

ismeretek, önismeret és pályák összekapcsolása (reális célok megfogalmazása). 

- Milyen kört érint?  

Diákok, pedagógusok, a munkahelyekkel való kapcsolódás során más szakemberek, 

szakértők. 
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- Milyen források, eszközök szükségesek a megvalósításhoz?  

Iskolapszichológus, támogató tantestület, szülői bázis a munkahely-

látogatásokhoz. 

- Mik a program sikerkritériumai?  

Pályaválasztási döntés meghozása, információk szerzése a pályákról, reális célok 

megfogalmazása. 

- A megvalósítás keretei:  

tanórán kívüli iskolai tevékenységek (foglalkozások, beszélgetések), iskolán kívüli 

tevékenység (munkahely-látogatás). 

 

Életpálya-építési, szociális életviteli kompetencia fejlesztése a FAMTA szoftver 

segítségével 

(Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, 

Kisújszállás) 

 

 

- Milyen igényekre reagálva jött létre, honnan indult a kezdeményezés?  

A tanulók képzésének, fejlesztésének intézményen belül történő támogatása. 

- Célkitűzés:  

A tanulók életpálya-építési és szociális életvezetési kompetenciáinak fejlesztése, 

pályaválasztásuk segítése.  

- A program témája:  

A diákok egy munka-érdeklődési kérdőívet töltenek ki, a válaszok alapján ajánlást 

- 30 szakmaleírást tartalmazó tájékoztató. A diákok életnívót választanak, azaz 

kiválasztják, hogy milyen élelmiszereket szeretnének fogyasztani, hol szeretnének 

élni, hogyan szeretnének öltözködni. Minden munkakörhöz tartozik egy bizonyos 

összegű bruttó jövedelem, így a tanulók a valóságból vett problémákkal kerülnek 

szembe, amilyenekkel majd felnőttként is szembesülnek, mint például a pénz 
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beosztása (befizetendő adók, részletek vagy lakbér, a közlekedés költségei, egyéb 

számlák stb.  

A diákok segítséget kapnak ahhoz, hogy maguk válasszanak a jövőjüket 

megalapozó tanulmányok és programok között.  

A FAMTA módszereket és tapasztalatokat nyújt, amelyek segítenek reális és okos 

döntéseket hozni az életben, és ez által sikeresebben helytállni a munka 

világában. A program arra próbál választ adni, hogy diákok által preferált szakma 

milyen életfeltételeket biztosít a későbbiek során. Összehasonlítja a vágyak és a 

realitás közötti különbséget, ráébreszti arra a diákokat, hogy egy családot nem 

egyszerű eltartani. 

- Kapcsolódás az életpálya-építéshez:  

Pályák és életvitel összekapcsolása 

- Milyen kört érint? 

Diákok, pedagógusok. 

- Milyen források, eszközök szükségesek a megvalósításhoz?  

FAMTA szoftver és tanulói laptopok. 

- Mik a program sikerkritériumai?  

Döntéshozatal következményeinek megismerése, munka- és pályaismeret, 

alapvető gazdasági ismeretek (családi költségvetés). 

- A megvalósítás keretei:  

Iskolán belül, tanórán belüli / kívüli tevékenységként. 

 

A program szoros kapcsolatot alkot a pályaorientáció és a vállalkozói-gazdasági 

kompetencia között. A szimulációs szerepjáték igen vonzó lehet a 21. század 

diákjainak, így motiváltabbak lehetnek a témával való foglalkozás iránt. A jó 

gyakorlat a pályaválasztást nem a képességek és érdeklődés felől, hanem a 

választott szakma által biztosított életfeltételek felől közelít. 
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Összegzés 

 

Az itt tárgyalt jó gyakorlatokat azért emeltük ki a sok fellelhető program közül, 

mert hangsúlyosan kívánnak foglalkozni az életpálya-építéshez szükséges egyes 

készségek fejlesztésével.  

A kollégiumi nevelésben alkalmazott jó gyakorlatok kiemelendők, mert 

hatékonyan kívánják kihasználni a kollégiumi nevelés előnyeit (pl. együttélés) és 

céljait (pl. szabadidős tevékenységek kínálata, mégis könnyedén megvalósíthatók 

iskolai környezetben is. Az egyes élet- és pályautak bemutatását célzó kötetlen 

beszélgetések az életpálya-építés pályaorientációs tartalmának egyik megszokott 

elemének, a munkahely-látogatásnak egy változata, míg a támogatott 

versenyfelkészítés és versenyeken való részvétel lehetőséget ad a 

pedagógusoknak, hogy segítsék a diákokat megtanulni megmérettetni magukat. A 

gimnáziumi jó gyakorlatok elsősorban olyan programelemeket kínálnak, melyek 

több oldalról támogatják a diákok megalapozott pályaválasztási döntését, 

ugyanakkor egyes elemek, mint például a pályaorientációs csoportfoglalkozások 

vagy az egyéni pályaterv készítése olyan készségek fejlesztését jelentik, melyeket 

a diákok életútjuk során többször is hatékonyan alkalmazhatnak. 
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6. A NEMZETKÖZI JÓ GYAKORLATOK ÁTTEKINTÉSE 
 

 

A nemzetközi életpálya témában született jó gyakorlatok alapvetően egyeznek 

abban, hogy ma már élethosszig tartó folyamatról beszélünk, mivel ma már nem 

egy életre választunk szakmát és munkahelyet. Ennek megfelelően természetesen 

élethelyzetenként, korcsoportonként más-más modell használható, de mindnek az 

alapja az önismeret. Saját értékeink, erősségeink felfedezése, megismerése, 

tudatosítása. A modellek ezen a ponton rövidebben, vagy hosszabban, de 

többnyire a következő ívet írják le: körülöttünk lévő, vagy számunkra fontos 

lehetőségek megismerése, megértése, feltérképezése, majd a döntést és a 

konkrét lépések. A nemzetközi oktatási gyakorlatban, az életpálya tervezés 

különböző szinten és módon van jelen a diákok életében: karrier tanácsadó 

szerepében, karrier napok, egy-egy játék, üzleti programok, vagy átfogóbb 

projektek formájában. Az elérhető gyakorlatok és példák tanulmányozása során 

tudatosult, hogy a legátfogóbb életpálya tervezési programokat a vállalkozási 

kompetenciát, vállalkozói szellemet serkentő átfogó fejlesztő programokban 

találjuk. Éppen ezért a nemzetközi jó példa gyűjteménybe olyan hosszabb-

rövidebb intervallumban megvalósuló vállalkozási kompetenciát fejlesztő 

gyakorlatokat választottunk, melyek közös pontja, hogy 

- általános iskolás és/vagy középiskolás és/vagy felsőfokú tanulmányokat 

folytató diákoknak szól; 

- a vállalkozási szellemiséget, mint kulcskompetenciát kezelik; 

- komplex fejlesztési programmal segítik a fiatalok jövőtervezését; 

- attitűdöt formálnak. 

Ezeken túlmenően törekedtünk arra, hogy a lehető legkülönbözőbb programokat 

válogassuk össze. A kiválasztásnál nem volt szempont, hogy az ország 

legismertebb programja kerüljön be, így vannak kisebb és nagyobb hatásúak 

egyaránt.  
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Mivel a jó példatár célja, hogy adaptálásra érdemes és adaptálható gyakorlatokat 

mutasson be, ezért az egyes programok leírásában fontos szempont volt, hogy a 

gyakorlati megvalósításról a lehető legtöbb elérhető információt összegezzük. 

Minden egyes programot egy rövid, szubjektív áttekintéssel zárunk, melynek célja 

a siker kulcsának keresése, s választ adni arra is, hogy mi alapján került a 

gyűjteménybe. 

 

Spanyolország 

 

Spanyolországban a vállalkozói szemléletek oktatása decentralizált, a régiók 

önállóan dönthetnek az oktatási stratégiájukról. Országos szinten az Oktatási 

Minisztérium csak ajánlásokat tesz, irányvonalakat határoz meg szorosan 

együttműködve a Kereskedelmi Kamara Legfőbb Tanácsával. Utóbbival együtt 

népszerűsíti a vállalkozói szemléletek tantervbe integrálását, illetve ehhez 

kapcsolódó speciális tananyagot fejleszt ki tanárok számára. Az egész országban 

ez az oktatás elérhető már az általános iskola felsőbb éveitől kezdve, ahol kezdő 

lépésként az önismeret és a kezdeményezőkészség áll a központban. Régiónként 

maga az Autonóm Közösségek Tanácsa fejleszti a vállalkozói szemléletek és 

készségek oktatásához kapcsolódó programot, törvényeket hoznak és 

szabályoznak. A helyi és regionális stratégiák mindinkább arra ösztönzik az 

oktatás szereplőit, hogy széles skálájú tevékenységeket folytassanak, 

módszereket adaptáljanak és osszanak meg egymás között, működjenek együtt 

hivatalos állami szervekkel, kamarákkal, egyesületekkel, illetve 

magánvállalkozásokkal. Ebből a szempontból kiemelkedő eredményekkel 

rendelkezik Asztúria, Spanyolország északi részének nagy múltú és sokat ígérő 

tartománya: a vállalkozásra ösztönzés már egészen fiatal korban jelenik meg és 

teljes mértékben integrálva van az oktatásba. Lényege, hogy a tanuló a 

vállalkozói létforma megtapasztalhassa, gyakorlatot szerezhessen és ötleteit 

megvalósíthassa. 
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A program eredete 

 

Asztúria tartományi kormány 1987-ben alapította meg az Ipari és Munkaügyi 

Minisztériummal együttműködve a VALNALON alapkezelő társaságot, azzal a 

céllal, hogy promótálja, és fellendítse az üzleti szférát Nalón-völgyben. A 

fejlesztés alapjának az ipari korszak szemléletének megváltoztatását látták, 

folyamatos ráhangolódással a kezdeményező, vállalkozó szellemiségre. 

1993-ban a tartományi kormány meghirdette a „Vállalkozói képzési sorozat” 

tervét, melynek egyik alapeleme, a vállalkozási kompetencia fejlesztése a 

közoktatásban. 

A vállalkozási kompetencia fejlesztése, csak úgy, mint minden projektünkben, 

túlmutat az üzleti alapismereteken, s sokkal inkább az ötletek megvalósításának 

képességére fókuszál.  

Oktatási programjaiknak fő célkitűzése, hogy támogassák és fejlesszék azokat a 

képességeket, készségeket, attitűdöt és tudást, melyek megalapozhatják a 

gyerekek és fiatalok vállalkozói szellemét. A választott rész-célterületeik: 

- Kezdeményező készség 

- Innováció 

- Kockázatvállalás 

- Csapatmunka 

- Tárgyalás 

- Tervezés 

- Támogató hálózat építése 

- Kreativitás 

Ezeket a területek kilenc különböző oktatási programon keresztül fejlesztik a 

tartományban, célcsoportok és fókuszpontok szerint. A programok között találunk 

hátrányos helyzetű fiataloknak szólót, és kifejezetten a családokat megszólító 

csomagot is. Jó példáink közé, az egyik leginnovatívabbat választottuk, melyhez 

akár magyar iskolák is csatlakozhatnak. 
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EJE - Empresa Joven Europea  

 

A középiskolás korosztályt célozza meg olyan iskolai közegre tervezett 

programmal, mely több különböző tanóra keretébe is betervezhető és valós 

gyakorlatot biztosít nemzetközi, interkulturális dimenzióban. A projektben 15 és 

18 év közötti diákok vehetnek részt, akiknek a gyakorlat során lehetőségük lesz: 

- idegen nyelven kommunikálni külföldi kortársaikkal; 

- megismerhetnek különböző kultúrákat; 

- nemzetközi kapcsolatokat építhetnek; 

- kipróbálni hogyan kell/lehet működtetni egy saját export-import diák 

vállalatot. 
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A program menete 

 

 Szeptemb

er 

Októbe

r 

Novemb

er 

Decembe

r 

Január Február Március Áprili

s 

Május Június 

Központi regisztráció                     

Oktatási anyag érkezése                     

Csoport regisztráció                     

 1. Workshop                     

 Szervezetalapítás                     

 Logótervezés                     

 Szövegek bemutatása                     

 Csoportkép                     

 Szervezet                     

 Együttműködő 

partnerkeresés 
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 Kapcsolatfelvétel 

együttműködő partnerrel 

                    

2. Workshop                     

 Árukeresés                     

 Forráskeresés/teremtés                     

 Katalógus tervezése és 

küldése 

                    

 Termékrendelés és küldés                     

3. Workshop                     

 Terjesztés, árusítás 
helyének megtervezése 

                    

 EJE piac                     

 Eredmények értékelése                     

 Számlák kifizetése                     

 Szervezetek felszámolása                     

 Mentorálás                     
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Ahogy azt a fenti táblázat is mutatja, az időbeosztás maximálisan alkalmazkodik 

az iskolai tanévhez, és számos olyan feladatból épül fel, melyet, ha van rá mód, 

iskolai közegben is elvégezhetőek, de akár az iskolán kívüli feladatként is 

megvalósítható. 

A programra minden évben szeptemberben regisztrálhatnak az iskolák, mely 

mindig csak az adott évet jelenti, így minden évben újabb és újabb országok, 

iskolák jelennek meg illetve térnek vissza a „piacra”. A regisztrációt követően az 

iskolák megkapják a tanároknak valamint a diákoknak készített segédleteket, 

melyekről a következő fejezetben külön is írunk. 

A program első harmadában a tanulók a projektről tanulnak – mit jelent egy 

projekt, hogyan épül fel, mi kell a sikeréhez – csapatot építenek és megalapítják 

diák vállalkozásukat. Az időszak végére el kell készülnie a céget bemutató 

levélnek, a logónak, az alapító dokumentumnak, valamint egy csoportképnek is.  

A program második harmadában a diákvállalkozók e-mailen – illetve bármely 

csatornán - keresztül felveszik a kapcsolatot a programba jelentkezett külföldi 

diákvállalatokkal s ismerkednek egymással és egymás kultúrájával. Ebben a 

szakaszban választják ki cégük termékportfóliójába szánt négy-öt terméket is. A 

termékek lehetnek saját készítésű tárgyak – pl. szitanyomott póló – vagy akár más 

helyi késztermék is. A kiválasztott tárgyakat le kell fotózni és egy látványos, 

vonzó portfólióban be kell mutatni, s nem utolsó sorban meg kell határozni az 

árát is. Az elkészült portfóliókat megosztják egymás közt az üzletfelek, s már csak 

a kiválasztás van hátra. Meg kell találni azt a terméket a partner ajánlatai között, 

amit leginkább lehet a hazai piacon értékesíteni. Meg kell becsülni, hogy mennyit 

tudnának belőle eladni, s mennyit tudnak megvásárolni – ehhez természetesen 

forrást kell teremteniük. Ha ez adott, megkötik a nemzetközi partnerrel az 

üzletet - megrendelik a kiválasztott tárgyakat, illetve megkezdik a tőlük rendelt 

termékek gyártását majd szállítását. 

A programzáró harmadában felkészülnek a helyi árusításra. Megtervezik az EJE 

piacon a standjukat, a marketing tevékenységet, majd megkezdődik az árusítás. 

Az eladásra szánt időintervallum lejárta után, a számlák összesítésével és a cég 

felszámolásával és a tanulságok levonásával végződik a program. 
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Eszközök, módszertani segédletek 

 

A programhoz az alapkezelő saját 

weboldalt tervezett, melyen 

visszamenőleg is elérhető minden 

információ spanyolul és angolul is. 

Mint a fenti fejezetben jeleztük, 

két segédanyagot is kapnak az 

iskolák, egyrészt a diákoknak, 

másrészt a tanároknak szánt 

szakmai anyagot. 

A diákoknak készült kiadvány19 200 oldalas színes, fiatalos, könnyen érthető, 

gyakorlat centrikus tankönyv és munkafüzet egyben. A kiadvány a program hármas 

tagolásával megegyező fejezetfelosztásban tárgyalja a vállalkozáshoz kapcsolódó 

ismereteket és gyakorlatokat, folyamatosan értelmező, figyelemfelkeltő példákat 

hozva a fiatalok által is ismert nagy vállalatoktól.  

A kiadvány külön érdemei, hogy minden alapvető sikeres projekthez – és nem csak 

vállalkozáshoz – kapcsolódó kérdést taglal, bemutat fontos ismeretanyagokat, 

mint pl. a Gantt-diagramm, de bemutatásával nem terheli túl a kiadványt. A 

legtöbb téma maximum 4 oldalas, melybe beletartoznak a feladatok, a színes 

példák és a látványos grafika is. 

 

 

 

 

Kulcskompetenciák 

                                                           
19 Az eredeti spanyol kiadvány átdolgozott finnországi angol nyelvű példánya elérhető itt: 
http://ece.euproject.org/services/files/Download/ECE_English.pdf?TemporaryURLDontUseItAfter 

http://ece.euproject.org/services/files/Download/ECE_English.pdf?TemporaryURLDontUseItAfter
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A program a fentebb bemutatott egész iskolaévet átfogó tevékenységsorozattal 

valamint az előző fejezetben részletezett szakmai segédlettel, a résztvevő 

fiatalok számos készségét, képességét fejleszti, attitűdjét formálja, tudását pedig 

szélesíti, mélyíti. Bár a felkutatott források között nem találtunk az eddig 

sikeresen befejeződött projektek kompetencia fejlesztési eredményeiről, az 

ismertetett módszertan alapján könnyen felrajzolható, hogy a kulcskompetenciák 

rendszerében vizsgálva, milyen tanulási pontjai lehetnek a diákoknak.  

Európai 

kulcskompetenciák 

Fejlesztési pont az EJE program 

Anyanyelvű kommunikáció - Vállalati dokumentumok elkészítése 

- névadás 

- termékkeresés 

Idegen nyelvű 

kommunikáció 

- Kereskedelem külföldi partner iskolával 

- Kapcsolattartás (szóban/írásban egyaránt) 

Matematikai, 

természettudományos és 

technikai kompetencia 

- kiadások és bevételek kezelése 

- számlák kezelése 

- profit szerzés 

- ármeghatározás 

Kulturális kompetencia - Logótervezés 

- arculattervezés 

- kreatív technikák 

Digitális kompetencia - tudatos keresés 

- kapcsolattartás 

- különböző programok: Word, Excel, Google 

dokumentumok etc. 

Tanulás tanulása - feladatok és felelősök meghatározása 

- értékelés 

 

Személyközi és 

állampolgári kompetencia 

- kapcsolatfelvétel helyi döntéshozókkal 

- csoportmunka 
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Vállalkozói kompetencia - vállalkozás létrehozása 

- üzleti terv 

- tervezés és megvalósítás 

 

 

 

Siker kulcsa 

 

A program sikerének kulcscsomója a komplexitásban és valóságában rejlik. Ebben 

a programban valós nemzetközi üzlettársakkal dolgozhatnak a fiatalok, s nem 

csupán a gyártó, de a vásárló és forgalmazó szerepében is kipróbálhatják 

magukat. A képzési program a kooperatív pedagógia eszközeire épít és a 

tapasztalati tanulásra, s mindehhez egy nemzetközi környezetben is jól 

használható szakmai segédlet áll rendelkezésre, mely alkalmazható és 

értelmezhető más országok közoktatásában is. A komplexitás és az érintett 

kompetenciák széles spektrumának köszönhetően még olyan iskolákban is 

megoldható a részvétel, adaptálás, ahol erre nincs külön, dedikált tantárgyi óra. 

Így az idegen nyelvi órákon a nemzetközi partnerrel való levelezést oldhatják 

meg, a számítástechnika órán a portfólió, weboldal, blog vagy kapcsolattartás 

feladatára fókuszálhatnak. A portfólió elkészítése és dizájnja, csak úgy, mint a 

stand megtervezése lehet a művészeti óra része is, hogy csak pár lehetőséget 

említsünk. A program elindításához a kezdeményező szervezetnek egyszeri 

befektetésre volt szüksége, a program ezen túlmenően gyakorlatilag önműködő, 

de az évről-évre változó nemzetközi részvételnek köszönhetően nem egysíkú.  

 

Kanada 

 

A világ második legnagyobb országa, területéhez mérten alacsony népsűrűséggel 

rendelkezik. Az üzleti élet résztvevői túlnyomó többségben a kis cégek, amelyek 

kevesebb, mint 50 embert foglalkoztatnak. Gazdasága stabil, de a növekedése és 

az új vállalkozások létrejöttének üteme az elmúlt években lelassult. A G20-ak 
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Entrepreunership Barométere szerint 2011-ben az átlag alatt teljesített, így egy 

új oktatási politikán dolgoznak, valamint a kormány az ország vállalkozóbarát 

környezet kialakításával ösztönzi az embereket, hogy merjék megvalósítani 

álmaikat. Ezzel kapcsolatban az OECD kiemelte is Kanada erőfeszítését, hogy ezt 

a szemléletet integrálja a köznevelésbe is. A vállalkozói szemlélet oktatása 

jellemzően inkább a felsőoktatásban jelenik meg – de jelenleg is vita tárgyát 

képezi, hogy mennyire taníthatóak és átadhatóak az ehhez kapcsolódó 

kompetenciák. A vállalkozói szemlélet, mint az egyénekben rejlő képesség az 

önállóságra, a kockázatvállalásra és a kezdeményezőkészség megléte, beillesztése 

a tantervbe fokozatos. Leginkább a tapasztalatszerzés áll a középpontban így a 

középiskolások számára így számos gyakorlati program elérhető, ezeket az állam 

és magánszektor egyaránt támogatja. A már meglévő kezdő vállalkozások 

hálózatrendszere pedig az egyik legerősebb a világon: a StartupCanada 250 

önkéntessel 55 ezer kezdő vállalkozást ér el, legyen az tervezési vagy éppen 

megvalósítási fázisban. 

 

Summer Company program 

 

A programot közösségi illetve helyi szinten a kormányzat kisvállalkozókat 

támogató központjai - Small Business Enterprise Centres – koordinálják és 

valósítják meg, melyekhez a mentor programban csatlakoznak a vállalkozási 

információs irodák - Business Self-Help Office. Az előbbieket szoros 

együttműködésben két minisztérium működteti országszerte.  

A Summer Company (Nyári vállalkozás) program egy nagyon egyszerű, kétlépcsős 

modellre épít, melyben a résztvevő fiatalok a nyári iskolaszünetben a lehető 

leghasznosabban tölthetik idejüket. Amit a program biztosít: 

- kezdő tőke a vállalkozás elindításához 

- tanácsadás és mentorálás helyi üzletemberek által, hogy a vállalkozás 

sikeresen működhessen 

A résztvevő fiatalok körét az alábbiak szerint határozták meg: 

Azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik 
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- Ontario tartományban tanuló középiskolás, főiskolás és egyetemista diákok 

- Ontario tartományban élnek 

- kanadai állampolgárok, vagy állandó tartózkodási engedélyük van 

- 15 és 29 év közöttiek 

- még nem rendelkeznek saját vállalkozással 

- a program alatt nem dolgoznak heti 12 óránál többet más munkahelyen 

- vállalják, hogy folytatják tanulmányaikat a program után is 

A feltételeknek megfelelő sikeres pályázó maximum 3000 dollárt kaphat, melynek 

felét a program elején kapja, indulótőkeként, a második felét pedig akkor kapja 

meg, mikor teljesítette a program előírásait. 

A program általában júniusban vagy júliusban kezdődik, a vizsgák végeztével, és 

általában szeptember első hétfőjéig – ez Kanadában a munka ünnepe – tart. 

Természetesen a résztvevőknek nem kell ezen a napon abbahagyniuk elindított 

vállalkozásukat, innentől ez a saját döntésük, hogyan folytatják tovább. A 

program kötelezően kitöltendő periódusa korosztályonként változó. A 

középiskolásoknak 8 egymást követő hetet kell vállalkozásukban dolgozniuk heti 

35 órában, míg a felsőoktatásban tanulóknak 12 hetet kell üzletükre szánniuk.  

A programot minden évben ősszel hirdetik meg, alapvetően elektronikusan, a 

projekt oldalán, különböző ajánlott szakmai anyagok mellett. A résztvevőknek 

május végéig küldhetik be jelentkezésüket a kész üzleti tervvel, majd a 

legjobbakat egy személyes interjúra is behívják, közülük választja ki a 

szerencséseket. 

 

Siker kulcsa 

 

A program 2001 óta működik, és több ezer fiatalnak biztosított eddig lehetőséget 

üzleti ötletük kipróbálására, egy biztonságos térben, valós rizikófaktor nélkül – 

hiszen a fiatalok nem saját tőkéjüket fektetik be, nem hagyják ott a 

munkahelyüket a vállalkozásért. Mivel a program kiindulási pontja egy pénzügyi 

terv, ezért összehasonlítva tanulmányunk többi programjával nem sorolhatjuk az 

alacsonyküszöbű lehetőségek közé. Mindezek ellenére számos innovatív részlete 



 

199 

van a Summer Company-nek. Kanadában is nagy igény van a fiatalok részéről a 

nyári munkalehetőségekre, melyeket egyre nehezebb megkapni. A program 

részben erre is nyújt alternatívát, azzal, hogy rövid távú, bejegyzett, adóköteles 

vállalkozások létrehozását ösztönzi, s ez által gazdaságserkentő hatást is kifejt. 

Az elérhető források alapján a résztvevők gyakran döntöttek úgy, hogy a nyár 

után, az iskolai időszakban is működtetik – csökkentett óraszámban 

vállalkozásukat – vagy következő nyáron folytatják a megkezdett munkát. 

A siker kulcsa többek között az állami háttér, mely folyamatosan biztosítani tudja 

a szükséges gazdasági hátteret, és amely olyan vállalkozóbarát körülményeket 

teremt az országban, hogy lehetőséges és érdemes is legyen egy nyárra is üzletet 

indítani.  

A technikai feltételek mellett, a program pedagógiai céljai az életre nevelést 

hangsúlyozzák; a fiataloknak biztosított tér biztonságos, a feladat azonban nem 

könnyített. A napi minimum 7 - de inkább több - órás munka a nyár folyamán 

tudatosíthatja a résztvevőkben, a saját vállalkozás működtetésének örömeit és 

kihívásait egyaránt. 

 

Ausztrália 

 

Ausztrália gazdasági helyzete több felmérés szerint igen kedvező, de a 

versenyképesség tekintetében alulmarad a világ vezetői gazdasági hatalmaival 

szemben. A növekedéshez elengedhetetlen, hogy a kezdő vállalkozásokat 

támogassák, e tekintetben viszont az élen járnak: a Világbank szerint a 2. 

leginkább vállalkozóbarát ország az adó- és támogatás rendszerével. Ennek alapja 

a szolgáltatói szektor meghatározó szerepe - az itt dolgozó képzett bevándorlók 

tömege - illetve jelentősnek mondható a vállalkozási kedv a nők körében. 

Ausztrália kormánya és a Kisvállalkozások Tanácsa egyértelműen deklarálta, hogy 

fontos, már a középiskolában elkezdeni a vállalkozói szemlélet kialakítását. Mivel 

az oktatáspolitika decentralizált, különböző a tendenciák tapasztalhatók minden 

tartományban, de könnyen elérhető számos ösztöndíj, és igény szerint szakmai 

gyakorlat. A közelmúltban készült tanulmányok azt mutatják, hogy a „mini” 

vállalkozásban magát kipróbáló középiskolások 20%-a válik indít később saját 
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vállalkozást. A tantárgy tantervbe illesztése jelenleg fejlesztés alatt áll, a 

középiskolában választható tantárgyként szerepel, legtöbbször „általános 

menedzsmenttel” azonosítják - ezen szeretnének változtatni, illetve kibővíteni a 

vállalkozáshoz szükséges kompetenciákkal és gyakorlati lehetőségekkel. 

 

A program eredete / Hope Empowered 

 

A Hope Empowered társadalmi vállalkozást 1999-ben alapították, azzal a céllal, 

hogy a társadalom legelmaradottabb rétegeinek egy fenntarthatóbb jövőt 

biztosítson.  

Működési területük alapvetően: 

- az alternatív tanulás és a szakmai életpálya-választás támogatása 

- személyes fejlesztés 

- életvezetési kompetenciák fejlesztése 

- gyakorlati segítségnyújtás 

Tevékenységeikhez rendelt eszközeik a kreativitásra, a mentorálás módszerére és 

a vállalkozási kompetenciára alapoznak.  

A szervezet küldetésnyilatkozata szerint egy olyan jövő a cél, amelyben a 

gyerekek és fiatalok szenvedélyesen dolgoznak a pozitív változásért, melyet 

vállalkozásaikkal érhetnek el, és ezen keresztül is elindítsák és támogassák a 

társadalmi vállalkozás kultúráját Ausztráliában.  

Filozófiájukban gyakran emlegetnek egy nigériai közmondást: „Egy egész falu kell 

egy gyermek felneveléséhez.”20 Ez a mondás azt a közösségi gondolkodást 

szemlélteti, melyben a gyerekek és a fiatalok aktív részesei a közösségnek. A 

mondás hiányzó része a mondat megfordítása, „Gyerek kell a falu fejlődéséhez.” 

A gyerekek támogatásával, lehetőségek biztosításával ők lehetnek, akik elindítják 

a változást. A közösségi szemléletük alapja, hogy a település csak úgy 

fejleszthető, ha annak minden tagját megerősítjük, köztük a gyerekeket is.  

                                                           
20 A közmondás Afrikaszerte ismert más-más formában. Tanzániában: „Egy térd nem nevel fel egy gyereket.” 
Swahili: „Egy kép nem gondoz egy gyereket.” 
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Az ausztrál oktatási rendszer azért és azzal küzd, hogy a tanulókat felkészítsék az 

aktív, rugalmas állampolgárságra, melyhez elengedhetetlen az írás-olvasás 

valamint a számolás kompetenciája. 

Az iskolarendszerben kevés olyan jó példát találunk, amely értékeli a gyerekekben 

lévő innovátort, vállalkozó szellemet, és ami fejleszti a pénzügyi tudatosságot, az 

üzleti alapismereteket és segít megérteni a különböző pályák közötti 

különbségeket, a választások szerepét. 

Olyan programot akartak létrehozni, mely rövidtávon reflektál a tapasztalt 

hiányokra, hosszú távon pedig segíthet a társadalmi mobilitásban, csökkenteni a 

munkanélküliek számát és a szegénység mértékét, s hatással lehet a nemzetközi 

segélyekre is. 

 

Academy for Young Entreprenerurs (AYE) 

 

2011-ben erre a hiányra reagált a Hope Empowered egy saját finanszírozású pilóta 

programjával az Academy for Young Entrepreneurs-szal, melyet egy állami 

iskolában, a Grovely State School-ban valósítottak meg. Az iskola maga 

Brisbanetől 14 km-re fekszik, s diákjainak 10 %-a őslakos, további 10%-a pedig 

hátrányos helyzetű.  

 

A program megkezdése előtt egyeztettek az iskola vezetőjével és a kerületi 

tantervi felelőssel közösen meghatározták azokat a fejlesztési területeket, 

melyekre leginkább fókuszálnia kellene a programnak: 

- írás-olvás és számolás; 

- tanulás tanulása / személyre szabott tanulási formák; 

- állampolgárság; 

- filantrópia; 

- társadalmi igazságosság. 

A pilóta program 10 hetes volt, 27 diák vett részt és 16 különböző mikró-

vállalkozás jött létre a program végére. A diák-vállalkozók termékei és 
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szolgáltatásai között voltak ajándékkártyák, sütemények, kutyasétáltatás és 

kutyadivat is, a profitot pedig vietnámi gyerekeknek adták, hogy támogassák 

tanulmányaikat. 

2012-ben a programot nagyobb létszámban újra megvalósították, majd 2013-ban a 

St. Georgre Foundation-tól anyagi támogatást kaptak arra, hogy véglegesítsék a 

modellt, kialakítsák a kulcsfontosságú partnerségeket a program országos 

bemutatásához. Ennek a folyamatnak egyik fő eleme, hogy a megvalósításhoz 

helyi közösségi szervezeteket és/vagy iskolákat vonjanak be az együttműködésbe. 

A támogatók köréhez csatlakozott a BankSA & Staff Charitable Fund és a Bank of 

Melbourne Neighbourhood Fund azzal a céllal, hogy tíz szervezet részére 

biztosítsa a program éves díját21 és helyi szervezetükön keresztül az üzleti 

mentorálást is.  

A program elsődlegesen általános iskolásoknak szól, s köztük is a 10 és 12 év 

közöttiek a kiemelt célcsoport, akik 

- elképzelnek, fejlesztenek és megvalósítanak egy-egy mikro vállalkozást 

- fejlesztik pénzügyi ismereteiket és üzleti tudásukat 

- megértik az aktív állampolgárság jelentőségét, és megismerkednek pár a 

fejlődő országok gyermekeit sújtó kihívással 

 

 

 

 

A program módszertana 

 

A program 8 modulból áll, és minden modulhoz tartozik egy videó, melyet 

Ausztrália díjazott animátora tervezett. A programhoz tartozik egy munkafüzet, 

mely a gyerekeknek szól, és van egy segédlet a facilitároroknak, mentoroknak is, 

                                                           
21 Évente 2500 ausztrál dollár a licensz használata 
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mivel a programot elsődlegesen nem tanárok, hanem a szervezet munkatársai 

valósították meg.  

 

1. Modul: A megoldandó probléma – A vállalkozás oka 

2. Modul: Kinek segítünk? – vásárlói szegmensek 

3. Modul: A legjobb megoldások – ajánlatok  

4. Modul: Hogyan érjük el? – elérési csatornák 

5. Modul: Hogyan becsüljük meg? – kapcsolat a vásárlóval 

6. Modul: A 3 Kulcs - Mire van szükségünk?/Kire van szükségünk?/Tennivalók 

7. Modul: Pénz jön, megy  - Bevételi lehetőségek, ár meghatározás 

8. Modul: Változtasd meg a világot – társadalmi hatás 

Az iskolaidőből, általában heti 2 órát vesz igénybe a program, mely kiegészül az 

üzlet működtetésének idejével. A vállalkozók mellé ajánlott önkéntes mentorokat 

is bevonni, akik 3-5 fő mentorálást vállalják a program alatt. A heti program 

tartalmaz csapatépítő játékokat, feladatokat, videós tananyagokat, munkafüzet 

gyakorlatokat és üzleti gyakorlati feladatokat. 

A program menete 
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Siker kulcsa 

 

A jó példák kiválasztása során törekedtünk a sokszínűség fenntartására. Ez a 

program elsődlegesen azzal tudott kitűnni a többi programból, hogy nem a for-

profit szféra, és nem is az állami szféra, hanem egy társadalmi vállalkozás a 

kezdeményezője. Ennek megfelelően a program egész rendszere sugallja azt a 

társadalmi szerepvállalást, közösségi szempontrendszert, mely a kezdeményező 

küldetése.  

A program céljai túlmutatnak a hagyományos vállalkozási programokon és a 

gyerekeknek olyan szempontokat és ismereteket is biztosít, mely az egyéni és 

közösségi felelősségről szól. Olyan vállalkozásokat mentor álnak a programban, 

melyek valóban profitot termelnek, és a gyerekek megtapasztalhatják, mit jelent 

ezzel egy kortársának segíteni. Ez a program valóban megmutatja a vállalkozó, 

mint aktív állampolgár mintáját.  

Az AYE-ben az iskolák, tanárok egy kész szolgáltatást kapnak – a 2013-as 

felhívásban is alapvetően közösségi szervezeteket keresnek, akik bevinnék a 

programot az iskolába – melyhez nekik maguknak nem kell külön felkészülniük. 

Bár hasznos, ha a tanárok rendelkeznek a programhoz szükséges ismeretekkel, de 

nem minden helyzetben elvárható ez a jellegű továbbképzés. A siker kulcsa még, 

hogy belátható intervallumban valósul meg, nem kell egy egész tanévet erre 

szánni, és olyan alapkompetenciák fejlesztését is segíti, amire az iskola lemaradó, 

hátrányos helyzetű tanulóinak van szüksége. Az alkalmazott eszközök egyszerűek, 

színesek, érthetőek, a gyerekek kultúrájához illeszkednek.  

 

 

 

Egyesült Államok 

 

Az Amerikai Egyesült Államok kormánya a vállalkozói szemlélet oktatását a 

munkahelyteremtés egyik legfőbb eszközének tekinti. Nem meglepő, hiszen tény, 
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hogy kisvállalkozások alkotják az USA gazdasági szektorának közel 50%-át. 

Kezdeményezéseiket igyekeznek a meglehetősen szegregált társadalom minden 

szintjére kiterjeszteni, például a hátrányos helyzetű állampolgároknak 

nagymértékű anyagi és természetbeni juttatások járnak, amennyiben új 

vállalkozásba fognak. 

A vállalkozói társadalom az országban aktív és fiatalos: 80%-a a vállalkozóknak 18 

és 34 év közötti, és példaértékű, hogy  64%-a a középiskolásoknak úgy nyilatkozik, 

hogy vállalkozóként képzeli el a jövőt. Az oktatásba integrált, gyakorlatorientált 

vállalkozói szemléleten keresztül lehetőségük adódik a tanulóknak munkalapú 

tapasztalatszerzésre, vezetői és kommunikációs készségeik fejesztésére. 

Államonként szabadon rendelkeznek a tananyag beillesztéséről, ezért eltérő 

képet mutat a vállalkozói lét kompetenciáinak integrálása, de a középiskolák 

közel 70%-ban elérhető ezzel kapcsolatos tantárgy.  

A magántőke és az állami szereplők mindegyike egyetért abban, hogy a vállalkozói 

szemléletek oktatása kulcsfontosságú az ország versenyképességének és 

növekedésének megőrzésében és megoldási alternatívát tud mutatni a fiatalok 

munkanélküliségének kérdésében. A Vállalkozói Szemléletek Oktatásáért Felelős 

Konzorcium az élethosszig tanulás folyamatának egyik legfőbb támogatója, 

feladatai többek között a módszertani fejlesztés, az asszisztencia szervezés, a 

hálózatépítés, és a népszerűsítés.  

 

A projekt eredete 

 

Steve Mariotti oktatási szakértő 1982-ben hagyta el a for-profit szférát, és kezdett 

el speciális tanárként dolgozni New York város oktatási rendszerében Brooklyntól, 

Bronxig. Az itt töltött hat és fél év alatt inspiráló tapasztalatokat gyűjtött arról, 

hogy vállalkozási ismeretekkel, hogyan lehet még a legnehezebben elérhető 

diákokat is motiválni. Munkája során tudatosodott benne, hogy a nehéz 

körülmények között élő fiataloknak vállalkozási kompetenciájának fejlesztése 

során, a belső „utcai tudásuk”, könnyen fejleszthető „akadémiai tudássá”, s 

onnan „vállalkozói tudássá”. Óráján, a fiatalok megtapasztalhatták, hogy az 

iskolában tanultak, valóban kapcsolódnak az élethez, az ő életükhöz is. Ez az 

élmény ösztönözte arra, hogy olyan programot tervezzen, ami az alacsony 
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jövedelmű családok gyermekei fejleszthetik vállalkozási kompetenciájukat, s 

ezért alapított meg 1987-ben a Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE)-t 

civil szervezetet. A szervezet huszonhat éves működése alatt félmillió fiatalt ért 

el – munkájukat és a programok eredményeit folyamatosan elemzik, kutatják. A 

Harvard Graduate School of Education Research, a résztvevő diákok 

továbbtanulását és munkavállalását helyzet kutatásának fókuszába. Eredményeik 

szerint az NFTE diákjai a kontrol csoport eredményeihez képest jobb 

eredményeket mutattak értő olvasásban, vezetői viselkedésben, továbbtanulási 

szándékban, érdeklődése a továbbtanulás iránt, s magabiztosabbak voltak céljaik 

elérésében. A Brandeis University Research az NFTE diákok további karrierjét 

kutatta. Az eredmények szerint a válaszadók 70%-a továbbtanult, 43%-a 

helyezkedett el részmunkaidős állásban, 20%-a pedig főállásban. 

 

Küldetés 

 

Az alapítvány küldetése, hogy olyan programokat biztosítson hátrányos helyzetű 

fiataloknak, melyek arra ösztönözhetik, hogy folytassák tanulmányaikat, 

tervezzék és higgyenek sikeres jövőjükben, és vegyék észre az üzleti 

lehetőségeket. A küldetésnyilatkozatból jól látszik, hogy ebben a programban a 

vállalkozási kompetencia sokkal inkább eszköz, mint cél. Olyan eszköz, ami nem 

csak abban segíthet, hogy a fiatalok vállalkozásokat indítsanak, és új 

munkahelyeket teremtsenek, de abban is, hogy nyitott, rugalmas munkaerővé 

váljanak, aki kész megragadni a lehetőségeket és betölteni egy munkahelyet. 

 

Fejlesztett kompetenciák 

 

Az NFTE diákjai számos kompetenciájukban megerősödnek, de a program 

elsődlegesen motivációt, okot, jövőképet segít találni az iskola folytatására és az 

életpálya megtervezéséhez és megvalósításához. Mindezek mellett, 

természetesen fejlődnek, 
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- az előadási, prezentációs kompetenciák 

- vezetői képességek 

- problémamegoldó képesség 

- pénzügyi tudatosság 

- matematikai kompetencia 

- írás-olvasás 

A program büszkén vallja, hogy a 65 órás NFTE program megváltoztathatja egy 

fiatal életét. 

 

A program 

A program jellegzetességeit, az alábbiak szerint tudjuk meghatározni: 

 

Iskolai keretek: 

Az iskolai beosztáshoz igazodva, fél vagy egy éves programon lehet részt venni, 

melyet NFTE oklevéllel rendelkező tanár vezet. A program két önálló tanmenetet, 

képzési ívet is biztosít tankönyvekkel és munkafüzetekkel együtt. Az egyik az 

Entrepreneurship: Owning Your Future22 valamint az Exploring Careers for the 21st 

Century. Az év során mindenkinek lehetősége van egy saját ötletet fejleszteni, 

terméket vagy szolgáltatást tervezni, s hozzá üzleti tervet alkotni, melyet az év 

végén az osztályban egymásnak és egy zsűrinek is bemutatnak. 

 

 

Tapasztalati tanulás: 

„Adok-veszek nap”: A diákoknak az alapítvány forrást biztosít arra, hogy 

nagykereskedelmi piacon vásároljanak termékeket erre a napra, azokat újra 

árazzák, és megpróbálják eladni. A cél megtapasztalni és tanulni, a kereslet-

kínálat szabályait, valamint az árképzés és a marketing fontosságát. 
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Játékok:  

A képzési módszertanban, nagy hangsúlyt kapnak a játékok, játékos feladatok, 

melyek valódi élménnyé tehetik a tanulást. Ilyen feladat például az Innovációs 

Játék, amikor a tanulók kapnak egy-egy tárgyat– papírtányér, csőtisztító, színes 

lapok, stb. – majd ki kell dolgozniuk egy ahhoz kapcsolódó találmányt és az 

osztálynak be kell mutatni. A játékos feladat során megtapasztalják a vásárlói 

igények fontosságág, a prezentáció és az eladás művészetét. 

 

Közösségi séták:  

Fontos, hogy a diákok ismerjék, megismerjék a helyi vállalkozókat és 

lehetőségeket is, erre fókuszálnak ezek a séták, amikor felkeresik a helyi 

üzletembereket és beszélgetnek velük arról, hogy ők hogyan kezdték el 

vállalkozásukat, s hogy jutottak el eddig.  

 

Önkéntes mentorok:  

A programban törekednek rá, hogy minden diák üzleti tervében segítsen egy 

önkéntes mentor - helyi vállalkozó, üzletember - aki partnerként működik közre a 

tanév munkáiban. Többnyire a mentorok töltik be az év végén a zsűri szerepét is. 

 

Verseny:  

Az év végén minden diák bemutathatja az osztálya előtt munkájának eredményét, 

az üzleti tervet, melyre visszajelzést kap a zsűritől. Az osztályok győztesei 

továbbjutnak egy következő fordulóra – helyi vagy regionális – abban a 

reményben, hogy végül az éves nemzeti versenyre is eljutnak, ahol 2013-ban 

250.000 dolláros kezdőtőkét nyert egy labdarúgóknak kifejlesztett lábszárvédős 

zokni gyártására és forgalmazására. 

 

Kiegészítő programelemek: 
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BizzCamp 

Az iskolaév mintájára kialakítottak egy 11 napos nyári tábort is, mely nagyon 

intenzíven ugyanazt a képzési tematikát követi, mint az iskolai. A programok 

reggel nyolctól este hatig tartanak és a tizenegyedik napon itt is megtartják az 

üzleti tervek versenyét, ahol egy kisebb kezdőtőkét nyerhetnek. A programot 13 

és 18 év közötti diákoknak szervezik. 

 

Start Up Summer 

Az alapítvány másik nyári programja, kifejezetten olyan diákoknak – 16 éves 

kortól - szól, akik sikeresen részt vettek az iskolai programban, elkészült az üzleti 

tervük, és nem tudják hogyan tovább. Hogyan lesz az ötletből valóság? A program 

ehhez ad segítséget. Kezdődik nyáron egy egyhetes felkészítő képzéssel, majd a 

következő 5-6 hétben, hetente kétszer találkozik az egész csoport újra, hogy 

beszámoljanak, arról hol tartanak. Mivel a program fókuszában itt is alapvetően a 

hátrányos helyzetű fiatalok vannak, ezért kiemelt segítség számukra, hogy a Start 

Up Summerben, indulótőkét és ösztöndíjat is kapnak. A nyár során minden diák 

saját üzleti mentorral dolgozik, aki végigköveti a vállalkozás formálódását. Az 

utánkövetés itt is nagy jelentőséggel bír, ezért az NFTE munkatársai és a mentor 

az iskolaévben is kapcsolatban maradnak a diákokkal. 

 

 

 

Siker kulcsa 

 

Az Egyesült Államok egyik elsőszámú vállalkozási kompetenciát fejlesztő 

programját számos szempont alapján vizsgálhatnánk, az üzleti modelltől, a 

nemzetközi partnerhálózatokig. Számos olyan jellegzetessége van portfóliójuknak, 
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ami részeiben megegyezik más jópéldák gyakorlatával, éppen ezért nem ezekre 

hívnám fel a figyelmet, hanem a program mögötti szemléletre.  

Az NFTE a vállalkozási kompetencia fejlesztését egy olyan vonzó eszközként 

használja, mely kapocs lehet az iskolából kimaradó diákok, leszakadó csoportok 

megtartására és motiválására. Az életszerű tantárgyon keresztül érthetővé válik a 

diákoknak, hogy mit és miért tanulnak, s hogy valóban maguknak, magukért 

tanulnak. Az iskolai program végén, az NFTE is szervez vállalkozói ötletversenyt, 

de a fókusz alapvetően nem a versenyen van. A többszörösen jutalmazott és 

kitüntetett oktatási segédletek, és tanmenetek közérthetőek, sok-sok gyakorlati 

feladattal tűzdelve, s mellé a hálózatba jelentkező tanárok, okleveles képzésen is 

részt vesznek, melyen megismerhetik a képzési tematikákat, gyakorlatokat és 

eszközöket. A módszer sikere pedig feltehetően abban az egyedülálló helyzetből 

fakad, hogy a rendszer megálmodója és kidolgozója, Steve Marotti mindkét 

területen otthonosan mozog. Az üzleti világban szerzett szakmai tapasztalatainak 

köszönhetően pontosan tudja, hogy mit érdemes „lefordítani” az oktatási 

anyagba; hátrányos helyzetű fiatalok tanítása során szerzett tapasztalatai 

alapján, pedig azt is tudja, „hogyan” érdemes lefordítani ezeket. A program 

sikeréhez persze külső tényezők is hozzájárultak, a forrásoktól az 

oktatáspolitikáig, mely lehetővé teszi, hogy akár matematika oktatásban is 

használható legyen a program, a mérhető matematikai kompetencia fejlődésnek 

köszönhetően. 

 

 

 

 

 

Írország 

 

Írország kormánya az ír „aranykor” egyik kulcsfontosságú szempontjaként ismeri 

el a vállalkozói szemléletek oktatását és terjesztését. Az országba érkező 

bevándorlók tömege miatt pedig fontos célként jelenik meg ez által a társadalmi 

összetartás növelése is. A közoktatásban nincs kifejezetten erre irányuló oktatás 
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stratégia kidolgozva, nincsenek kötelező érvényű rendelkezések, hiszen a 

vállalkozói szemlélet oktatásának beillesztése folyamatos párbeszéd tárgyát 

képezi az oktatás szereplői között a mai napig. Noha a tantervnek nem képezi 

szerves részét, országszerte a középiskolák felsőbb éveiben a diákok részt 

vehetnek egy induló vállalkozás szimulációban, ezen keresztül a vállalkozói 

léthez kapcsolódó fontos készségek birtokába juthatnak. A közoktatásért felelős 

Nemzeti Tanács az elmúlt években kifejlesztett egy rövid, felsőbb évesek 

számára kurzust vállalkozásokkal kapcsolatban, ez mint  „Üzleti tanulmányok” 

megjelenik a tantervben, mely leginkább a következőkre fókuszál: 

kezdeményezőkészség és pozitív hozzáállás, felelősségteljes magatartás, 

vagyonképzés és gazdálkodás. Fontos hangsúlyt kap a tapasztalatszerzés is: a 

diákoknak lehetősége van ösztöndíjakon és pályázatokon keresztül bekapcsolódni 

egy létező vállalkozás mindennapjaiba és így „testközeli” gyakorlatot szerezni. 

 

Young Entrepeneur Programme - YEP 

 

A “Young Entrepreneur Programme and Awards” program egyik alapítója Jerry 

Kennelly23 nemzetközileg elismert üzletember, a Stockbyte, a Stockdisc és a 

Tweak alapítója. A Kerry megyében született vállalkozó a megye fejlődését a 

következő vállalkozói generáció oktatási programjával támogatja.  

A program küldetés nyilatkozatában foglaltak szerint, céljuk hogy segítsenek 

megtalálni, tájékoztatni, felismerni és ünnepelni Kerry megye üzleti vezetőinek 

következő generációját, a diákok vállalkozási kedvének fellendítésén keresztül. 

Ehhez választott eszközeik, egy átfogó képzési program, együttműködés 

vállalkozókkal, mentorálás és üzleti terv verseny.  

A 15 és 23 év között, közép- és felsőfokú tanulmányaikat folytató fiataloknak 

tervezett vállalkozási program elindításához a Tralee-i Műszaki Intézet, a Kerry 

Műszaki Park, Jerry Kennelly és a Tom Crean Üzleti Központ24 gyűjtötte össze a 

szakmai tapasztalatokat és a program hátterét jelentő szakmai tudásbázist. 

                                                           
23 Ernst&Young Vállalkozói Díj birtokosa  
24 http://www.creancentre.com/ 

http://www.creancentre.com/
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Az így elkészült program a következő pillérekre támaszkodik: 

- átfogó, egy éves képzési terv; 

- vállalkozók bevonása a program tervezésébe, megvalósításába és az 

értékelésbe; 

- a programnak dedikált weboldal, melyen keresztül a regisztrált résztvevők és 

tanáraik on-line segítséget kaphatnak; 

- munkafüzetek, üzleti könyvek a diákok részére; 

- felkészítő képzés és szakmai anyagok a résztvevő tanároknak; 

- 5000 Euros fődíj a győztesnek, s további díjak a kiemelt díjazottaknak.25 

 

A program menete 2013-tól 

 

A program bár folyamatosan bővült, és fejlődött, a 2013/2014-es tanévre 

meghirdetett programnak érezhetően kisebb büdzsével tudtak belevágni, melynek 

egyik fő oka a támogatóknál bemutatott Shannon Development szerkezeti 

átalakulása, illetve a korábbi anyagi források csökkenése volt.  

A YEP így alapvetően egy online programmá alakult át, melyre a tanárok 

szeptemberben regisztrálhatják osztályaikat, csapataikat. A regisztráció után 

hozzáférhetnek a kibővített szakmai forrásokhoz, köztük egy üzleti tervező e-

bookhoz, videókhoz és brosúrákhoz, melyek segítségével teljesíthetik a 

programot.  

A korábbi évek gyakorlatában szereplő két nagy program, a Blue Sky Day és a 

Business Boot Camp & Awards melyre eddig öt-hatszáz diák volt hivatalos, az idei 

évben elmarad, helyettük az iskolákat arra ösztönzik, hogy maguk szervezzenek 

helyi vállalkozók bevonásával mentornapokat, találkozókat. A láthatóan 

kényszerlépés a programban nagyobb feladatot és felelősséget ró az 

                                                           
25 Ez a pénzdíj a program indulásakor volt biztosított, a 2013/2014-es tanévre meghirdetett programban már 
nem szerepelt a pénzdíj. Az egyes évfolyamok során 2007-től, folyamatosan változott a díjak rendszere.  
2010-ben például a három kategóriában hirdettek győztest: egy győztese volt a középfokú oktatásból érkező 
diákoknak – ő egy amerikai jutalom utat kapott a Szilikon-völgybe, egy a felsőfokú oktatásból érkezőknek – ő 
egy 5000 Eurós kezdőtőkét kapott ötlete megvalósításához, illetve a legjobb iskola is egy 5000 Euró értékű 
számítástechnikai felszerelést kapott.  
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együttműködő tanárokra és iskolákra, mely a régi együttműködésekben – 

mindazokban az iskolákban, amik az elmúlt hét évben is együttműködtek és 

tudják, hogyan működik a program – megerősödést hozhat, új iskoláknál, azonban 

kétséges lehet sikere. 

 

A két fent említett találkozót – melyekre minden résztvevő diák meghívott volt – a 

két napos áprilisra tervezett YEP Start-up Boot Camp váltotta fel, melyre már 

csak azokat a diákokat várják, akik teljesítették a programtervet. A rendezvény 

nevében már nem szerepel a díjátadó, és a meghirdetett program szerint is, a két 

nap célja, hogy vezető vállalkozókkal találkozhassanak a diákok, és tőlük szakmai 

tanácsokat, mentorállást kaphassanak.  

 

Támogatók  

 

A program mögött álló támogatók száma, 2007-től folyamatosan változott, de 

legmeghatározóbb támogatók, bemutatása, az együttműködés szintjének jelzése 

miatt így is szükséges.  

- Shannon Development – regionális fejlesztési ügynökség, mely a program egyik 

kezdeményező szervezete volt, s indulása óta együttműködő, támogató. 2013-as 

átszervezése alapjaiban változtatta meg a program működését. 

- Institute of Technology Tralee – a felsőfokú műszaki oktatási intézet szintén 

alapító, kezdeményezője a programnak, és 2007 óta folyamatosan részt vállal a 

megvalósításban. 

- Tweek.com – Jerry Kennely forprofit vállalkozása, mely 2007 óta támogatja 

financiálisan a programot. 

 

- Nurture Entrepreneurs Ltd. – 2010-ben alapított non-profit kft, melynek egyik 

igazgatója Jerry Kennely. A szervezet, 2010 ben vette át a program technikai 

megvalósításával kapcsolatos feladatokat.  
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- LEADER - (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de 

l’Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. A 

helyi LEADER program, 2012-ben csatlakozott a program támogatói köréhez. 

 

Junior Entrepreneur Program  

 

Az ifjúsági korosztályban bevezetett program sikerén felbuzdulva 201026-ben az 

általános iskolák felé is nyitottak a szervezők, és elindították a Junior 

Entrepreneur Programme-ot. A nyitás egyik fő okának azt határozták meg, hogy az 

alapfokú oktatásban még nem annyira magától értetődő a középfokúban már 

kézzel fogható versenyszellem, egyenrangúnak tekintik egymást; 11-12 évesen a 

gyerekek még nagyon nyitottak és szorosabb kapcsolatuk van az iskolával és a 

tanáraikkal, mint a középiskolában. Éppen ezért egy ilyen együttműködésre és 

közös vállalkozásra serkentő programnak ideális helye lehet térben és időben 

egyaránt.    

A program kezdeményezői, az ifjúsági programot vezető non-profit kft, a Nurture 

Entrepreneurs Ltd. és a Limerick Egyetem, pedagógiai kara. 2010-ben ötödik és 

hatodik osztályosoknak Kerry megyében, s rövid időn belül 2013-ra országos 

programmá nőtte ki magát.  

A program alapvető eszközei és céljai is egyben a készségfejlesztés és az 

érzékenyítés, hogy segítsenek a gyerekeknek felfedezni, megérteni a vállalkozók 

szerepét a közösség és a társadalom életében, s támogassák őket abban, hogy 

kezdeményezően, kreatívan és függetlenül gondolkodjanak és cselekedjenek.  

Az általános iskolások elérése és a nekik szóló program kidolgozása érdekében 

kérte fel a Nurture Entrepreneurs a Limerick Egyetem pedagógiai karát, a Mary 

Immaculate College-t, mely az országban élen jár a tanító képzésben. Az általuk 

kidolgozott tanári kézikönyv és segédlet alapelvei egyeznek az általános iskolai 

alaptanterv elveivel, és az alkalmazott módszerek is az ismert és elismert 

                                                           
26 2010-ben hirdették meg a programot, melyet két éves előkészítés, fejlesztés előzött meg.  
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integrált oktatási és projekt-alapú oktatás eszközeihez igazodnak. A fejlesztési 

területnek jelölték meg az előadói képességet, az olvasást, írást, rajzolást, 

technikai kompetenciát, a pénz kezelését, a fogyasztói tudatosságot, a 

történetmesélést, a figyelmes hallgatás képességét, a kreatív gondolkodást, a 

problémamegoldást, az együttműködési készséget és a csapatmunkát. 

A 10 hetes program során a gyerekeket arra ösztönzik a feladatok, hogy 

döntéseket hozzanak, tárgyaljanak, problémákat oldjanak meg és egy szélesebb 

perspektívából tekintsenek a körülöttük lévő világra.  

A programhoz készült tantermi oktatási anyag része: 

- tanároknak szóló útmutató; 

- játékok; 

- színes poszterek az osztályterembe; 

- munkafüzetek. 

A kész oktatási csomagon túl, a résztvevő tanárok online tréninget és 

bizonyítványt kapnak, valamint részt vehetnek egy, a regionális vezetőjük által 

szervezett találkozón, ahol megismerkedhetnek a többi résztvevő tanárral is.  

2010-től 2013-ig 1500 általános iskolás diák vett részt a programon, és mivel a 

2013/2014-es tanévre országosan is elérhetővé vált a lehetőség, így ez a szám 

ebben az évben akár 40000 diákra is nőhet. A fejlesztés kulcsmomentuma volt, 

hogy tizenegy régióban sikerült egy-egy olyan vállalkozót találni, aki készen állt 

régiójában a program mögé állni, és biztosítani egy regionális koordinátort az 

iskolákkal való kapcsolattartásra és a helyi szintű feladatok ellátására. A helyi 

szintű feladatot jelenti többek között az is, hogy a jelentkező osztályok részére 

kinyomtatja és eljuttatja a részvételhez szükséges oktatási csomagot. 

Természetesen a partneri feladat nem áll meg a szponzorációnál, az 

üzletembereket arra is felkérték, hogy meséljék el saját történetüket, legyenek 

maguk is szerepminták a résztvevő gyerekek előtt.  

A program maga 10 hetes, minden évben januártól márciusig tart. A folyamat 

elején az osztály minden tagja előállhat egy saját üzleti ötlettel, melyek közül az 

osztály dönt, hogy melyiket szeretnék „megvalósítani”. A következő hetekben 

felmérik a keresletet, terveznek a költségekkel és a bevételekkel egyaránt. 

Mindezt öt munkacsoportban valósítják, szorosan együttműködve, s ezáltal a 
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lehető legtöbb területen biztonságosan kipróbálhatják magukat, felmérhetik 

miben ügyesebbek, s mely feladat tetszik nekik leginkább.  

 

Siker kulcsa 

 

A két programot – „Youth Entreprenural Programme” és „Junior Entreprenural 

Programme” – külön-külön és együtt is érdemes vizsgálni.  

Együttesen, egy oktatási csomagként, vagy portfólióként tekintve a siker kulcsa az 

egymást támogató brand. 2007-ben az ifjúsági területen elindított program 

megfelelő anyagi források mellett, látványos sikereket tudott elérni – hiszen a 

tinédzserek és a fiatal felnőttek cselekvőképességének köszönhetően az üzleti 

tervek valóra válthatóak és nem utolsó sorban jól reklámozhatóak lettek, mint 

például a 2012-es győztes divat blogger lánnyal, aki Hillary Clintont is leszólította. 

A kezdeményezés oldalágán elindulhatott az általános iskoláknak tervezett, 

módszertanilag nagyobb előkészítést igénylő junior program is, mely 2013-ra 

támogatottságában és ismertségében is meghaladta az ifjúságit. 

Az ifjúsági program bár a 2013/2014-es tanévben éppen leszálló ágban van, 

korábbi éveinek sikerét érdemes összegezni. A program alapja az állami szektor – 

fejlesztési ügynökség és iskolák – valamint a for-profit szektor – helyi sikeres 

vállalkozók – összefogása és partnersége, melyben az iskolák fejlesztőként és 

megvalósító partnerként is jelen vannak. A program Kerryben és Limerickben 

valósult meg, de a két központi rendezvényen túl, a hangsúly a lokalitásra 

helyeződött, helyi mentorok felkeresésével és bevonásával. Sikerült megtalálni, 

és finanszírozni is a megcélzott korosztály számára kellő motivációt jelentő 

díjakat, melyért versenyre keltek.  

A junior program sikerében szintén nagy jelentőséggel bír a helyi vállalkozók 

bevonása, akiknek regionális szintű támogatásával sikerült országos szintűre 

emelni a programot, s - ahogy azt az ifjúságiban is -, a támogatás itt sem pusztán 

anyagi, hanem szakmai is. A junior program sikere azonban több olyan lábon is 

áll, mely az előzőből kimaradt. A főiskola által előkészített program, mely 

igazodik az általános iskolai tanterv elveihez, nagyobb lehetőséget és motivációt 

ad a tanároknak is a részvételhez. Mivel ezt a programot nem versenynek szánták 
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– és ehhez nagyon tudatosan választottak korosztályt – ezért a forrásokat nem a 

díjra, hanem az oktatási anyag minél szélesebb körű terjesztésére tudják 

fordítani, s ez az eredmények szerint jobban motiválja a vállalkozókat is az 

együttműködésre.  

Észtország – Youth Entrepreneurship Development Programme - ENTRUM 

 

2010-től hivatalos egyezményben (Oktatási és Kutatási Minisztérium, Kereskedelmi 

és Iparkamara és más állami szerv aláírásával) kezdeményezték a vállalkozói 

szemléletek oktatási rendszerbe történő integrálását és népszerűsítését. 2011-től 

a közoktatási tantervbe illesztették, mert felismerték szükségességét és az 

általános kompetenciákat kiegészítve oktatják. A tantárgy neve „Társadalmi 

kezdeményezés és vállalkozói szemléletmód”, melynek során nemcsak 

ismereteket sajátítanak el a tanulók, hanem készségeket is. A kidolgozott 

módszerek, javaslatok és elérni kívánt eredmények minden tanár számára 

hozzáférhetőek, így segítve őket a továbbfejlődésben és egy támogatói rendszer 

kialakításában. Észtország az egyetlen ország az Európai Unióban, mely a tanulási 

eredményeket és célokat pontosan körülhatárolja és meghatározza különböző 

oktatási szintekre lebontva az általánostól a felsőoktatásig (a tervezési és 

értékelési képesség kialakításától kezdődően a kritikus gondolkodásig és az 

ötletek megvalósításáig). Programjaik életszerűek és a lehető legfiatalabb 

korosztályt kívánják elérni, akár már 6 éves kortól. Az oktatáspolitika célja, hogy 

a gyermekek szemléletmódja nyitottabb legyen, kihasználják a saját magukban 

rejlő lehetőségeket és gyakorlaton keresztül tapasztalatot szerezzenek a 

vállalkozástervezéstől egészen a megvalósításig. 

 

Gazdaság 

 

Észtország gazdasága elsősorban a feldolgozóiparon és a szolgáltatási szektoron 

(turizmus, tranzitkereskedelem, pénzügyi szolgáltatások) alapul. 

Észtország kelet és nyugat közötti fontos kereskedelmi útvonalon fekszik, 

évszázadok óta meghatározó gazdaságában kikötő hálózata. A külkereskedelem és 
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a tranzitkereskedelem egyre növekvő jelentőségű: ezek a területek alkotják a 

szolgáltatás-export közel felét. 

A legfontosabb ipari ágazatok a papír-, fa- és textilipar. 

A lakosság 10%-ának jövedelme erdészetből, mezőgazdaságból és halászatból 

származik. 

A tradicionális mezőgazdasági ágazatok - tejtermelés és gabona-termesztés - 

mellett egyre gyorsabb fejlődnek az alternatív tevékenységek: az olajkultúrák és 

a bogyósok termesztése is. 

 

Vállalkozásbarát környezet 

 

Észtországban az alapvető vállalkozási formák a magánvállalkozó, a társas 

vállalkozás, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság, 

a szövetkezet, valamint a külföldi vállalat leányvállalata. 

A vállalkozásfejlesztés szempontjából kiemelten fontos, hogy az országban milyen 

feltételek mellett lehet elindítani egy vállalkozást. Mintaként kiemelve a korlátolt 

felelősségű társaság formáját, alapításnál a minimális törzstőke 2,500 EUR. 2011. 

január 1-től a jegyzett tőke befizetése nélkül is lehet korlátolt felelősségű 

társaságot alapítani, ha a választott tevékenységi terület nem igényel 

tőkebefektetést.27 

 

Projekt eredete, ötlete 

 

Észtország, földrajzi elhelyezkedése okán, számos alkalommal áldozata volt, a 

körülette zajló történelmi eseményeknek. Mint a korábbi Szovjet blokk tagja, 

1991 - függetlenségének „kivívása” - után gyorsan rá kellett eszmélnie, hogy fel 

kell vennie a verseny a többi Uniós tagállammal, s ehhez fel kell lendítenie 

gazdaságát és lehetőségeket kell teremtenie az új piacokra való betöréshez. 

 

                                                           
27 In: http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_tagallamok&id=21 

http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_tagallamok&id=21
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Észtország hamar felismerte, hogy a várt siker kulcsa egyrészt a vállalkozó 

szellem,28 másrészt azok a fiatalok, akik képesek kockáztatni és felelősséget is 

vállalni és a vállalkozásaikon keresztül fejleszthetik környezetüket. 

 

A vállalkozási attitűd nem automatikus része a felnőtté válásnak, és a 

közoktatásnak sem. A  passzív gyerekekből könnyen válhatnak érdektelen, 

önérvényesítésre képtelen, másoktól függő felnőttek, akik mindig csak 

környezetük áldozataiként tekintenek magukra.  

 

A fő feladatot, így a vállalkozói kompetencia fejlesztésében látták, mely során, a 

fiatalok gyakorlati készségeket, képességeket és tapasztalatot szerezhetnek 

vállalkozásuk működtetéséhez.  

 

2010-ben mindezekre az igényekre reflektálva az Észt Kereskedelmi Kamara és az 

Eesti Energy – észt áramszolgáltató vállalat – elindította az ENTRUM 

(Entreprenerial Centrum) programot.  

 

Az ENTRUM céljai: 

- a vállalkozási kedv népszerűsítése; 

- a 13 és 19 év közötti potenciális fiatal vállalkozók támogatása és inspriálása; 

- a megvalósításhoz szükséges gyakorlati készségek és képességek fejlesztése; 

- segítség a fiatalok kapcsolat- és hálózatépítésében. 

-  

 

Nevelési, fejlesztési célok 

 

Az ENTRUM céljai meghatározásánál, leírta az ideális vállalkozó négy legfontosabb 

személyiségjegyét is, mely egyben az oktatási csomag egyik fő indikátora is lett. A 

négy alapvető ismérvet az alábbi ábrán foglalták össze: 

                                                           
28 Eredeti szövegben: „entrepreneurial mind-set” 
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1. ábra29 

  

I. Bátran kezdeményező 

- motivált és független 

- ambíciózus 

- maximalista 

- képes döntéseket hozni és kockáztatni 

 

II. Felelősségteljes és törődő 

- törődik környezetével 

- felelősségteljesen cselekszik 

- megbirkózik a bizonytalansággal és a hibákkal 

 

III. Bölcsen cselekvő 

- eltökélt céljai teljesítésében 

- kellő önismerettel rendelkezik, és képes megítélni a meghozott döntések 

következményeit  

- képes tudatos tervezni és használni az erőforrásokat 

- képes kapcsolatokat teremteni és együttműködni 

 

IV. Kreatív gondolkodó 

- kíváncsi, nyitott és készen áll tanulni 

                                                           
29 Forrás: http://www.entrum.ee/wp-content/uploads/Enterprising-mindset1.png 

http://www.entrum.ee/wp-content/uploads/Enterprising-mindset1.png
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- képes új utakat és megoldásokat keresni/találni 

- képes a kreatív problémamegoldásra és kész tanulni a hibákból 

- észreveszi és él a megnyíló lehetőségekkel 

 

Alkalmazott módszerek 

A közgazdaság oktatása és tanítása is nagy kihívást jelent, mert a fiatalok gyakran 

nem látják a kapcsolatot, a bonyolult üzleti modellek, és számítások valamint 

saját életük között, hogy ezeket milyen formában lehetne adaptálniuk. Erre a 

kihívásra reagált az ENTRUM modellje, melynek négy fő pillére: A fiatalok 

inspirálása és kiemelése a „dobozból” – Szükséges képességek fejlesztése és valós 

tapasztalat biztosítása – Hálózatépítés tanítása és életvitel teremtése – Új 

lehetőségek megmutatása. 

 

1. lépcső: A fiatalok inspirálása és kiemelése a „dobozból” 

A program kiinduló lépése, hogy a fiatalok megszokott fizikai és közösségi 

életterétől különböző közeget biztosítson, mely maga is inspiráló hatású. A tér 

megteremtésén túl karizmatikus, sikeres és ismert fiatal vállalkozókat – köztük, 

Olimpia érmes sportolókat, pop zenészeket, és olyan világhírű vállalkozókat, mint 

a Skype alapítói - hívtak segítségül, akik követendő példaképek lehetnek a 

fiatalabb generáció számára is.  

 

2. lépcső: Szükséges képességek fejlesztése és valós tapasztalat biztosítása 

A lelkesedés felébresztése utána, a kérdés mindig a hogyan? Hogyan lehet 

megvalósítani ezeket az álmokat? Ekkor kezdődik a szükséges 

kompetenciafejlesztés, mely alapvetően gyakorlati ismeretekről szól: informatika, 

kreatív iparág, fenntartható üzleti modellek, szolgáltatások, társadalmi 

vállalkozások (IT, creative industry, ecological business, services,  social 

entrepreneurship project in teams). Mivel mindenki a saját projektjén vagy 

projektötletén keresztül tanul, így ok-okozati szinten is megértik az ok-okozati 

rendszereket, s közben tanulási motivációjuk sem csökken. 
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3. lépcső - Hálózatépítés tanítása és életvitel bemutatása 

A fiatalok bevonása az aktív üzleti inkubátorok és vállalkozók hálózatába több 

szempontból is tanulási felület. A vállalkozó mentorok, bevezetik patronáltjaikat 

az üzleti etikába, s megmutatják, milyen ritmusban, formában él egy vállalkozó, 

hogyan szervezi munkáját. Ezen a lépcsőfokon a fiatalok elsajátítják az üzleti 

kommunikáció alapjait, és megtanulnak partnerekkel tárgyalni, kapcsolatot 

felvenni, megtartani. Az életvitel megismerése során pedig akár olyan 

információkhoz is juthatnak, hogy milyen könyveket, magazinokat érdemes 

olvasniuk. 

 

4. lépcső - Új lehetőségek megmutatása 

A negyedik lépcsőfokra a fiatalok lelkesedése és energiája már adott és mernek 

vállalkozni, változtatni. Ezen a ponton az ország vállalkozási támogatási 

programjaival, illetve az ENTRUM-on kívüli lehetőségekkel, forrásokkal 

ismerkedhetnek meg a résztvevők.  

 

A négy lépcsőfokot egy nyolc hónapos – az iskolaévhez igazodó – képzési ívre 

igazították. A program minden évben októberben kezdődik a megnyitó gálával, 

majd egynapos képzésekkel folytatódik egészen a májusi záró gáláig, melyen 

miniszterelnök jelenlétében átadják a leginnovatívabb projektnek járó díjat.  

 

A képzési ív 

 

Hónap Program Célok 

 Október Megnyitó. - inspirálás 

- bátorítás 

- érdeklődés felkeltése 

- mentorral való együttműködés 

alapjainak rögzítése 

November Találd meg a 

szenvedélyedet! 

- saját szenvedély meghatározása, 

legpontosabb leírása 

- mások igényeinek felismerése 
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December –  Higgy magadban! - üzleti modell meghatározása 

- operatív és finanszírozási tervek 

elkészítése 

- az üzleti ötlet csoportok és a 

mentorok együttműködési szerződése 

Január  Gondolkozz okosan! - kommunikációs és marketing 

stratégiák kidolgozása 

Február  Cselekedj bölcsen! - üzleti terv véglegesítése 

- felkészülés az üzleti terv 

nyilvános bemutatására 

Március  Légy az életed 

irányítója! 

- üzleti terv és ötlet nyilvános 

bemutatása 3 percben, majd 

válaszadás a felmerülő kérdésekre 

- Visszajelzés 

Május  Nagy Gála - legjobb üzleti ötlet díjazása 

Képzések között Mentorálás - A képzések között, a leendő 

üzlettársak a mentorukkal és a 

Regionális Fejlesztési Központokkal 

együttműködve dolgoznak az ötletük 

és a tervek finomításán, fejlesztésén. 

 

Rotáció 

 

A program egyik fő célja, hogy az egész országra kiterjedjen, és minden 13 és 19 

év közötti észt fiatal részt vehessen rajta. Ennek megvalósítására és az 

erőforrások tudatos felhasználására találták ki a rotációs rendszert. A rotációs 

rendszer szerint minden egyes akadémiai évben csupán egy régióban valósítják 

meg a programot, kifejezetten az ott élő fiatalokra fókuszálva. Az ország négy 

régióját így négy év alatt le tudja fedni a program. 
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Tanév Régió Résztvevő fiatalok száma 

2010/2011 Észak-keleti régió 644 

2011/2012 Dél-keleti régió 475 

2012/2013 Dél-nyugati régió és a 

szigetek 

580 

2013/2014  Észak-nyugati régió és Tallin nem áll rendelkezésre friss 

adat, a 2012-es tervek 

szerint 1000 résztvevőt 

kívántak bevonni 

Forrás: Youth Entrepreneurship Development Programme ENTRUM Project 

synopsis  

 

Logisztika, eszközök, környezet 

 

A programok és a projekt megjelenésének és helyszínének minősége szerves 

részét képezi az alkalmazott módszertannak. Az ismert angolszász kifejezést: 

Think out of the box!/ Gondolkozz a dobozon kívül! a fizikai térben is 

hangsúlyozni akarják, ezért törekednek rá, hogy a résztvevők társadalmi 

környezetétől merően eltérő, illetve attól kiemelkedő terekben valósuljon meg. 

Így nagy gonddal törekednek rá, hogy minden képzési alkalom az ország legjobb és 

leginspirálóbb koncerttermeiben valósuljon meg, hogy a záró gála, valóban Grand 

Gála legyen. E mellett a program alacsonyküszöbűségéhez hozzá tartozik, hogy a 

résztvevők számára a helyszínre utazás, az ellátás és a szakmai anyagok 

ingyenesek. 

A mentorálási szakaszban a résztvevők segítséget kapnak a Regionális Fejlesztés 

Központoktól, ingyenesen használhatják a helyi ifjúsági központok 

infrastruktúráját, és az indulótőké megszerzéséhez pályázhatnak a Youth Start-

ups Funds-hoz.   
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Együttműködő partnerek 

 

Az ENTRUM-ot koordináló és megvalósító Entrum Alapítvány az Eesti Energia - az 

észt áramszolgáltató vállalattal szoros együttműködésben működik - Felügyelő 

Bizottságának elnöke Sandor Liive a vállalat igazgatója. Ez a biztos háttér 

alapvetően meghatározza a program működését. 

Az együttműködők köre jellemzően a helyi, regionális igényekhez, lehetőségekhez 

alkalmazkodik, így például a 2013/2014-es tanévben, több tallini szervezet és 

intézet is részt vesz.  

Így ebben az évben partner a Tallini Unisversity of Technology, a főváros által 

alapított Tallin Business Incubators, vagy a szintén helyi érdekeltségű Tallin 

Sience Park Technopol kifejezetten tudományos területre fókuszáló üzleti 

inkubátor programja. 

 

A helyi üzleti szférán túl központi kormányzati támogatást is élvez az ENTRUM a 

Gazdasági és Hírközlési Minisztérium által, de az Észt Kereskedelmi és Iparkamara 

és az Adó- és Vámhivatal is a program mellé állt. 

A program megvalósításában és elindításában vannak kiemelkedő partnerek, de 

rajtuk kívül is széles társadalmi támogatottságot szerzett magának az ENTRUM. A 

támogatottság mértékét jelzi, hogy száz önkéntes mentor csatlakozott a 

programhoz, mellettük pedig több mint 200 különböző társadalmi szervezet és 

egyéni vállalkozó. 

 

 

Védnökség  

 

A program együttműködi körében külön szerepet kaptak az ENTRUM arcai, 

védnökei, akik olyan sikeres fiatalok – nem csak vállalkozók! – akik inspiráló 

hatással lehetnek a résztvevő fiatalok életére. Az öt védnök hangsúlyosan 
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különböző szektorból érkezett, ezzel is aláhúzva a program azon törekvését, 

miszerint nem elsősorban üzletembereket szeretnének képezni, de döntésképes, 

vállalkozó-szellemű fiatalokat. 

 

A védnökök: 

• Tanel Padar – díjnyertes fiatal zenész, a 2001-es Eurovíziós Dalverseny 

győztese 

• Anni Arro - étterem tulajdonosa, 2010 Fiatal Vállalkozója 

• Liina Stein – divattervező 

• Mart Noorma – fizikus, mérnök, tudós 

• Nikolai Novosjolov – kétszeres világbajnok párbajtőröző 

  

2012-ben az ENTRUM csatlakozott az Európa Tanács Az egész élethosszig tartó 

tanulás Programja, és a Britisch Council által is támogatott nemzetközi CENTRES30 

 

 

Eredmények 

 

A program elért eredményei közül a szervezők külön kiemelik a következőket: 

1. A vállalkozói szellemiség megteremtése egy fiatal, aktív generációban, akik 

hamarosan belépnek a munkaerőpiacra. 

2. Számos fiatalok által megálmodott, megtervezett üzleti ötlet  

3. A vállalkozással kapcsolatos ellenérzések és negatív attitűd csökkentése a 

társadalom és azon belül a fiatalok körében.  

4. A vállalkozók körében elért attitűdformálás a fiatalok mentorálásával 

kapcsolatban  

5. Nemzeti szinten működő támogatási rendszer az ifjúsági start-upok számára.  

                                                           
30 http://www.centres-eu.org/ 

http://www.centres-eu.org/
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Mindezeket az eredményeket a program első három évét összegző statisztika is 

alátámasztja: 

Tanév és 

régió 

2010/2011 

Észak-keleti régió 

2011/2012 

Dél-keleti régió 

2012/2013 

Dél-nyugati régió 

és a szigetek 

13 és 19 év 

közötti 

fiatalok 

száma a 

régióban 

2082 5515 3275 

ENTRUM 

résztvevőinek 

száma és 

aránya  

544 (31%) 475 (9%) 580 (18%) 

Elindított 

üzleti ötletek 

száma 

86 98 161 

Ötletek 

statisztikája 

Kreatív ipar – 47 

Szolgáltatások – 25 

 

 

Info technológia – 

8 

Ökológiai  

vállalkozás - 6 

Kreatív ipar – 54 

 

Társadalmi  

vállalkozás – 31 

Info technológia – 

8 

Ökológiai  

vállalkozás - 4 

Kreatív ipar – 61 

Szolgáltatások – 50 

Társadalmi  

vállalkozás – 29 

Info technológia – 

16 

Ökológiai 

 vállalkozás - 5 

Tanév 

győztese 

Youth Labor 

Exchange InSpe 

Student Exchange 

VeniVidiVici 
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A résztvevők 

visszajelzései 

alapján a 

leginkább 

fejlesztett 

képességek: 

Tudatos 

döntéshozatal, 

felelősségvállalás a 

meghozott 

döntésekért és a 

saját életért. 

Magabiztosság és 

bátorság;  

képesség célok 

meghatározására 

és azok elérésére;  

partnerség 

teremtésének és 

fenntartásának 

képessége;  

időmenedzsment; 

csapatmunka 

 nincs elérhető 

adat 

Forrás: Youth Entrepreneurship Development Programme ENTRUM Project synopsis  

 

 

Siker kulcsa 

 

A program sikerességének kulcsa vélhetően a következő alappillérekben rejlik: 

Országos ismertség – lokális megvalósítás. Az országos promóció erősíti és 

népszerűsíti a programot, rangot ad, a lokális megvalósítás pedig lehetőséget. 

Hatékony PR – A bemutatott programok közül, talán ennek a legerősebb a PR-ja. 

Az ENTRUM arculatának szerves részét képezik a program „arcai” azok a sikeres 

észt fiatalok, akik példaképei lehetnek a gyerekeknek.  

A tanévhez alkalmazkodó programterv - Az oktatás rendjéhez történő illesztés 

erősíti a pedagógusok és a diákok együttműködésének támogatását. 
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Összegzés 

 

A felsorakoztatott jó példák különböző oktatási kultúrák és gazdasági 

környezetekben valósulnak meg, ennek megfelelően céljaik és eszközeik is 

különbözőek. Más-más szereplők a programok kezdeményezői és megvalósítói is, 

de minden egyes programban erőteljesen megjelenik egy erős interdiszciplináris 

partnerség, mely alapvetően az üzleti, vállalkozói szférát köti össze a 

közoktatással, valamint egyes programoknál a civil szférával. Ez a partnerség az 

első lépése mindegyik jó példánknak.  

A vállalkozói szféra olyan unikális energiát tud adni mindennemű életpálya 

tervezési, vállalkozói szellemet fejlesztő programnak, amely nem megkerülhető. 

A vállalkozói, üzleti szféra tudja biztosítani az élő példát, a gyakorlatot, a célt, a 

saját tapasztalatot, a kapcsolati tőkét és akár a financiális hátteret is. 

A közoktatás elsődlegesen nyitottságot és lehetőséget biztosít. Lehetőséget a 

tanároknak a továbbképzésre, az új eszközök, tematikák elsajátítására, és teret 

azok alkalmazására. Kiemelkedően fontos szempont, hogy ezek az iskolai 

programok belefértek az éves tantervekbe, hogy olyan nemzeti alaptantervvel 

dolgoznak, mely vagy eleve rendelkezik a vállalkozási kompetencia fejlesztéséről 

önálló tantárggyal, vagy más tantárgyak tematikájába – természetesen lefedett 

kompetenciák mentén - beilleszthető egy-egy ilyen program.  

A megvalósíthatóság lehetőségeit feszegetve nem tekinthetünk el a gazdasági 

körülményektől sem, hogy mennyire vállalkozásbarát egy-egy ország, hogy lehet-e 

és megéri-e egy nyárra diák vállalkozást indítani? S van-e realitása valódi 

gyakorlat alapú oktatási programot indítani? Vannak-e sikeres példaértékű 

vállalkozók, akiket a fiataloknak, mint követendő jó példát lehet bemutatni? S mi 

számít jó példának? 

A felvetett feltételek, kérdések mind leírják, és részben meghatározzák a helyi 

vállalkozási kultúrát és a társadalom viszonyulását hozzá, s eligazítási pontot is 

adnak ahhoz, hogy milyen fejlesztési célokat érdemes megfogalmazni egy ilyen 

programhoz.  
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