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Diák 
(ezer fő) 

Tanár 
(ezer fő) 

Általános iskola 700 70 

Középfokú oktatás 500 50 

Felsőoktatás  200 20 

Az életvezetési 
tanácsadás számára 
csaknem láthatatlan 
tömeg, el nem ért 

„iparág”: az oktatás 



A fiatalok életvezetési problémafókuszai 
 
jelenre vonatkozó kérdések: 
  önismeret, erősségek, önbizalom, siker: 
 „mondja meg valaki, miben vagyok jó 
  és mit kezdjek magammal” 
 kapcsolati  kérdések 
 
jövőre vonatkozó kérdések: 
 továbbtanulás: hol, mit 
 elhelyezkedés, munkakeresés 
 mit várnak tőlem egy munkahelyen? 
 mit kell(ene) tudnom? 
 
hogyan függ össze a jelenem és a jövőm?  
mik azok a kérdések, amik közelebb visznek a válaszokhoz? 
a problémátlanság problémája 
 



Amire szükség van: életpálya-építési kompetenciák fejlesztése 
 
- a pályák, a munka világának, szerepeinek és az elvárások ismerete 
- önismeret és képesség az önismeret és a pályák összekötésére, 
pályakép kialakítása 
- a terv megvalósításához szükséges tanulási utak, képzési 
lehetőségek ismerete 
- a képesség a döntések előkészítésére és meghozatalára, a 
szükséges információk megszerzése, értelmezése 
- felelősségvállalás, a változások kezelése 
- az álláskereséshez szükséges készségek 
- a „transzverzális” (vagy átvihető) kompetenciák 
fejlesztése: tantárgyakon átívelnek; az élet 
különböző területein, szektorain átívelnek,  
általánosak; szakmákon, pályákon átívelnek,  
nem szakma-specifikusak   
   
 
    



Transzverzális kompetenciák:  
 
- szervezőkészség 
- a saját vélemény megosztásának képessége 
- a meggyőzés hatékonysága  
- lehetőségek, jogok, akadályok és szükségletek 
felismerésének képessége 
- az egyéni vagy csoportos stratégia-kidolgozás képessége 
- helyzetek, kapcsolatok elemzésének képessége 
- az együttműködés, a részvétel, a vezetés képessége 
- a demokratikus intézmények kiépítésének és működtetésének 
képessége 
- az irányítás és a problémamegoldás képessége 
- a játékszabályok betartásának és kidolgozásának képessége 
- a kulturális különbségek ellenére a rend biztosításának képessége 
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A transzverzális kompetenciák fejlesztése: 
 
- nagy részt nem hagyományos pedagógiai, hanem tanácsadási 
típusú fejlesztő tevékenységekkel, módszerekkel fejleszthetők 
 
- szükséges a fejlesztő oldalán: 
 személyes élmény és tapasztalat a munka világáról,  
  kihívásairól és elvárásairól  
 adekvát szemlélet, megközelítés és látásmód 
 módszertani tudás és megfelelő eszközök 
 
- szükséges (lenne) a diákok életszerű szituációkban, aktív 
tevékenységéből szerzett saját élményre, 
tapasztalati tanulásra  
 a világról 
 önmagukról 
 egymásról 



Feltételek 1 
A Z generáció (95 utániak) online létezésével 
kapcsolatos kihívások) 
függetlenség, erősen csökkent szülői kontroll 
„kulturális bizonytalanság kora” (Hankiss) 
értékek és tekintélyek végletes elutasítása 
élményorientáció, élménytársadalom kora (Schulze) 
gyorsuló korosztályi változások, mikro-generációk 
kapcsolati autonómia és önmegjelenítés az online térben 
közösségi oldalakon folyik az élet, ez képviseli az odatartozást 
azonnali érzelmi szükséglet-kielégítést jelent 
állandó én-reprezentáció, ezt az online tér többszörözi, erősíti 
a narcisztikus karakterek felülreprezentáltak, mintaadók 
a hibázás azonnal elterjed, megsemmisülés érzését válthatja ki 
multitasking működés vs. elmélyült figyelem 
az információáradat érzelmi feldolgozása elmarad 
realitás és virtuális tér elszakadhat, zavarok az offline (reális) világban 
személyes kapcsolatteremtés, ráhangolódás, kommunikáció gátolt 
értelmi és érzelmi fejlettség asszimetrikus 



Feltételek 2 
 
A hagyományos iskolai feltételek automatikusan nem támogatják, az 
alaptevékenység keretei általában nem teszik lehetővé az alábbi 
szempontok miatt: 
- az oktatás tartalmi szabályozásának és irányításának jellemzői 
- adott tantárgy- és tanóra struktúra, tanulói időkeretek 
- tanárok rendelkezésre álló szűkös erőforrások:  
 tudás, információ 
 módszer 
 felkészülési és megvalósításai idő 
 személyes tapasztalat elégtelensége a munka világáról 
- pedagógiai és tanácsadási megközelítés és tevékenység differenciái: 
 küldetésben különbség: ismeret/tudásátadás - fejlesztés 
 szerepváltás nehézsége tanár- és diákoldalon egyaránt 
 elvárások, értékelés és normativitás-tartalom különbségei 
 felkészültség, eszköztár 



Mennyiben és milyen „tanácsadás” lehetséges formális (iskolában,  
(pedagógusok részvételével) vagy nem-formális keretek közt? 
Modell-kísérletek, projektek: 
 
- állami szakmai non-profit szervezetek, közintézmények, szakmai 
civil szervezetek programjaival 
* EU támogatással (TÁMOP, Leonardo, YiA, stb.) vagy  
* CSR ihletettségű támogatással 
* erős professzionális részvétel  
pl.: NMH életpálya.munka.hu; UNK ujnemzedek.hu 3.3.12; Tempus; 
Edunet Common Goals - Common Ways; Artemisszió , Legjobb 
vagyok; DIA; Bagázs Egyesület; FIVOSZ, stb.  
 
- intézményi szinten a szakképzésben és helyi kapcsolatokban rejlő 
lehetőségek kiaknázásával 
 
- köznevelési intézmények különféle saját önálló kezdeményezéseivel 



Iskolai modellkísérletek tanulságai - legfontosabb lépések az életpálya-
építés támogatásához és annak fenntarthatósághoz: 
 
- a modell részletes kidolgozása, elméleti, módszertani megalapozása; 
ütemezés; forrás biztosítás; szakértők, fejlesztők bevonása 
- potenciális partnerintézmények felkutatása; fenntartók, intézmény-
vezetők és résztvevő pedagógusok elkötelezése, motiválása 
- a résztvevő tanárok alapos gyakorlatorientált módszertani felkészítése 
(30-90 órában), építve az előzetes tapasztatokra és együttműködésre 
- bőséges minőségi taneszköz-választék előállítása: minta-
foglalkozástervek, gyakorlatok, tervezési segédletek, jó gyakorlatok és 
know how-k leírása 
- minimum az első évben rendszeres mentorálás: szakmai kapcsolattartás, 
esetmegbeszélés, visszajelzés, értékelés, kreativitás bátorítása 
- szervezetfejlesztési támogatás: az új elemek helyének megtalálása és 
beépítése az intézmény pedagógiai programjába és szervezeti kultúrába 
- együttműködés a résztvevők és külső támogató partnerek közt  
- hálózatosodás 
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Köszönöm a figyelmet 


