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1. Bevezető

Az Olvasó a MotivAction elnevezésű hároméves stratégiai partnerség keretei között folytatott okta-

tás-szakmai együttműködés eredményét tartja a kezében. A szegedi Katház Közhasznú Nonprofit Kft, a 

német Akademie Klausenhof, a szlovén Socialna Akademija és a temesvári West University of Timisoara kö-

zös munkája és együtt-gondolkodása során alakult ki a Pályaorientációs tréningek önismereti fókusszal: 

nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok c. oktatási anyag. Jelen kiadvány a MotivAction sorozat máso-

dik darabja. Az első, önismereti és személyiségfejlesztő képzésekkel foglalkozó kötetet követően ezúttal 

a pályaorientáció témáját állítottuk a középpontba. A középiskolás korosztály számára szervezett pálya-

orientációs foglalkozásokat igyekeztünk beágyazni a partnerországok társadalmi valóságába. Amellett, 

hogy a témakör tárgyalása során hangsúlyt fektettünk az önismereti alapokra, ügyeltünk arra is, hogy a 

pályaorientáció témáját ne szűkítsük kizárólag a továbbtanulás kérdésére, hanem tágabb keretek között 

értelmezzük a fiatalokkal: Milyen életet szeretnék 5-10-15 év múlva? Mely értékek és elvek mentén sze-

retném az életemet élni, mit tartok fontosnak a munkámmal kapcsolatban?

A kötet lapjain részletesen olvashatunk a képzések kereteit meghatározó társadalmi változásokról és 

napjaink kihívásairól. Ezt követően a partnerek által megvalósított képzések bemutatása következik: kité-

rünk a képzések közötti hasonlóságokra és különbségekre, valamint a tréningek felépítését és az egyes 

témakörök feldolgozását is ismertjük. 

A könyvben természetesen találhatóak olyan információk a pályaválasztás kapcsán, amelyek minden 

bizonnyal ismerősek az Olvasó számára. Emellett az alkalmazott tréningmódszerek is széles körben el-

terjedtnek tekinthetőek. Miért érdemes mégis kézbe venni a kiadványt? 

Elsősorban azért, mert a bemutatott tréningek két tanév képzésfejlesztő munkájának eredményét tük-

rözik, illetve a kidolgozott képzési tartalmakat a gyakorlatban is kipróbáltuk a középiskolás diákokkal. 

Másrészt, a könyv ugyanazon téma három különböző megközelítését mutatja be, feldolgozási alternatí-

vákat kínálva a középiskolai pályaorientáció témájára. Végül, a megvalósítás tapasztalatai és a résztvevők 

visszajelzése alapján a partnerek számos, a szakmai anyag jövőbeli használatával vagy a tréningek meg-

valósításával kapcsolatos hasznos tippel és tanáccsal látják el az Olvasót. 

Reméljük, hogy a kiadványt mindazok a pedagógusok, trénerek és ifjúsági szakemberek haszonnal for-

gatják, akik vállalkoznak arra, hogy iránytűt adjanak a középiskolás fiatalok kezébe a pályaválasztás, illet-

ve általánosságban a jövő tervezéséhez. 
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2. A tréningek kidolgozása: közös alapok és 
helyi igények

A Bevezetőben már utaltunk arra, hogy jelen kiadvány egy háromrészes tréningsorozat második kép-

zéséhez kapcsolódóan foglalkozik a pályaorientáció témájával. Így a képzés kidolgozása és jelen anyag 

elkészítése során természetesen a korábban lefektetett közös szakmai alapokra építkeztünk tovább – 

ennek bemutatása részben az első, önismereti képzésekkel foglalkozó kiadványban már megtörtént. 

Fontosnak tartjuk azonban, hogy a pályaorientáció témáját feldolgozó kiadvány azok számára is érthe-

tő és haszonnal forgatható legyen, akik nem olvasták az Önismereti és személyiségfejlesztő tréningek 

– nemzetközi tapasztalatok és hazai felhasználás c. oktatási anyagot. Így szükségesnek látszik néhány 

alapvető, a MotivAction programmal kapcsolatos információt ismét felidézni. 

A MotivAction oktatási program keretében csoportban dolgozunk a résztvevőkkel: mind a képzések, 

mind a mentori találkozók állandó összetételű csoportokban valósulnak meg. A program az alábbi há-

rom pillérre épül: 

1. 3 db, egymásra épülő, különböző témájú, de önismereti alapokon nyugvó tréning (önismeret és 

személyiségfejlesztés, pályaorientáció és pénzügyi tudatosság)

2. Mentorprogram

3. Egyéni munka: a tréningek és a mentori alkalmak között, otthon végzett feladatok, amelyekkel a 

mentori alkalmakon is foglalkozunk, pl. pályaorientációs kérdőívek stb.

A kiadványban bemutatott pályaorientációs tréningek a képzési folyamat második állomá-

sát jelentik. Ezt megelőzően a diákok önismereti és személyiségfejlesztő tréningen vettek részt. 

 A tréningek sorozatként való értelmezése, egymásra építése azt jelenti a partnerek értelmezésében, 

hogy a korábbi tréningalkalmak tanulási eredményeit, tapasztalatait és tanulságait tudatosan felhasznál-

tuk a későbbi tréningek során. Azaz, a pályaorientációs tréningek makro- és mikrotervét az önismereti 

és személyiségfejlesztő tréning struktúrájára és egyes feladataira figyelemmel állítottuk össze. Továbbá, 

a diákok által megszerzett ismereteket, készégeket a pályaorientációs képzések során is igyekeztünk 

felhasználni és aktivizálni.

A képzésfejlesztés folyamata a korábban már jól bevált munkamódszer szerint zajlott: a közös alapok 

meghatározása (közös szótár, fókuszpontok, a pályaorientáció témájának koncepcionális megközelítése) 

után a projektparterek saját maguk dolgozhatták ki a megvalósítandó tréningek makro- és mikrotervét. 

 

A makro- és mikrotervek kidolgozása az alábbi szempontok mentén történt:

• a közös alapok mint keretrendszer alkalmazása,

• a helyi célcsoportok igényeinek feltárása a pályaorientáció témakörével kapcsolatban,

• az önismereti és személyiségfejlesztő képzés tanulási eredményeinek és tapasztalatainak fel-

használása.
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A közös alapok meghatározása

A pályaválasztási tréningek kapcsán a következő közös keretrendszert határoztuk meg. 

1. az önismereti és személyiségfejlesztő tréning során használt csoportfogalom fenntartása

2. az önismereti és személyiségfejlesztő tréning során használt tréningmódszer és élményalapú ta-

nulás (experiential learning) alkalmazása

3. a hátrányos helyzetű résztvevők és a hátrányos helyzetű régiók fogalmának meghatározása

A közös keretrendszer kidolgozása során kiemelt figyelmet fordítottunk a hátrányos helyzet meghatározá-

sára, amely egyrészt az előző szellemi termékben kifejtett szempontokat tartalmazza, másrészt a pályaorien-

táció témájához kapcsolódóan új elemekkel is kiegészítettük a fogalmakat. Ennek értelmében, a hátrányos 

helyzet fogalmára továbbra is úgy tekintünk, mint bizonyos lehetőségek hiánya vagy az azokhoz való kor-

látozott hozzáférés a célcsoport vonatkozásában – az adott országban a kortársaikkal összehasonlítva.  

 Milyen lehetőségekről van szó?

Olyan képzések, közösségi események vagy egyéb programok, amelyek hozzájárulnak olyan képességek 

és készségek kialakításához, amelyek segítségével a fiatalok önálló, független, felelősségteljes, a saját életét 

alakítani képes felnőttekké válnak, valamint a társadalmi környezet kihívásai között is megállják a helyüket. 

Általánosságban elmondható, hogy: 

• a célcsoport tagjai kevesebb választási lehetőséggel rendelkeznek a saját lakóhelyükön (falu, 

kisváros) a továbbtanulást illetően,

• nehézséget okoz számukra a (kortárs) közösséghez tartozás és a személyes szociális háló hiá-

nya, illetve alul fejlett volta,

• a partnerszervezetek működési körzetében korábban nem volt elérhető a diákok számára 

komplex, hatékony támogatás a felnőtté válás, a pályaválasztás, a jövőt alakító döntések meg-

hozatalához,

• a résztvevők nem kapnak elég személyes figyelmet és támogatást a felnőtté válás folyamata és 

a jövőt alakító döntések meghozatala során. 

Az egyes célcsoportok kapcsán elmondható továbbá, hogy:

• A szlovén és a magyar intézmények működési területe az adott ország kevésbé fejlett régiói közé 

tartozik (Kelet-Szlovénia és Csongrád megye),

• A magyar diákok közül többen kisvárosból, faluból érkeztek,

• A szlovéniai résztvevők szintén kisvárosokból, vidékről érkeztek, az ezzel járó hátrányok az alábbiak: 

• A kelet-szlovéniai statisztikai régióban élnek - ez a terület kevésbé fejlett, és kevesebb 

munkalehetőséget kínál, különösen a városok vonzáskörzetén kívül. Kelet-Szlovéniában 

az emberek nagyobb százalékban élnek a szegénységi küszöb alatt. 

• Szlovéniában a vidék kevésbé fejlett, a fiataloknak kevesebb választási lehetősége van a 

formális oktatási rendszerben, és azon kívül is. Az iskolán kívüli tevékenységek, a sportle-

hetőségek, az ifikörök száma korlátozott, és gyakran arra sincs mód, hogy ifjúsági munká-

ba kapcsolódjanak be.  
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• Mivel a közösségi közlekedés Szlovéniában kevésbé fejlett, az itt élő fiatalok nehezebben 

tudnak kimozdulni. Általában még nincs jogosítványuk, vagy ha van is, nem rendelkeznek 

saját járművel.

• A német résztvevők falusi/vidéki háttérrel rendelkeznek vagy nehéz szociális/anyagi körülmé-

nyek között élnek, illetve jó részük második generációs bevándorló fiatal.

2.1. A pályaorientáció fogalma
Az általános közös keretrendszer meghatározása, valamint az önismereti és személyiségfejlesztő 

képzési anyaghoz való kapcsolódás bemutatása után érdemes a jelen képzés központi témájára, azaz 

a pályaorientációra fókuszálni. Fontos meghatározni, milyen nézőpont(ok)ból közelítünk a témához, 

illetve milyen tényezők mentén dolgozzuk ki a képzés tartalmát. Természetesen, egy másfél-kétna-

pos képzés keretei között nem tudjuk véglegesen felkészíteni a fiatalokat a pályaválasztásra, illetve, 

minden résztvevő egyéni, konkrét kérdéseit sem lehet ez idő alatt megválaszolni. Így csupán arra 

vállalkozhatunk, hogy néhány szempontot, módszert és eszközt adjunk a résztvevők kezébe ahhoz, 

hogy a későbbiekben akár támogatással (mentor, coach stb.), akár önállóan is boldoguljanak a pálya-

választás folyamtában. 

Ennek érdekében a pályaorientációs képzést két irányból alapoztuk meg. Egyrészt, beágyaztuk a tár-

sadalmi környezetbe, azaz figyelembe vettük a munkaerőpiaci és általában a társadalmi változásokat, 

illetve az oktatási rendszer sajátosságaira (formális és nemformális oktatás, a nemzeti tantervek és a 

pályaorientáció viszonya) is hangsúlyt fektettünk. Másrészt, a résztvevők korosztályos és egyéni jellem-

zőire (személyiségfejlődés, identitáskeresés, önismereti alapok hiányossága stb.) is tekintettel voltunk. 

A továbbiakban a képzés kereteit adó társadalmi kontextust és a résztvevők jellemzőivel kapcsolatos 

legfontosabb tudnivalókat tekintjük át. 

2.2. A társadalmi kontextus - a negyedik ipari forradalom és a 
munkaerőpiac változásai

A társadalomban és a munka világában számos változást követhetünk nyomon, ami a pályaválasztás 

folyamatára is kihatással bír. Az urbanizáció teret hódít, a szolgáltatások aránya nő, a munkanélküliség 

terjed, új határszakmák jelennek meg, egyre gyakoribb a részmunkaidős foglalkoztatás, rugalmasab-

bak a munkaidők, az otthonról végzett munkában nehezen választható el a munkaidő a személyes 

időtől. Mindezt tovább bonyolítják a demográfiai változások, mint a lakosság fokozatos elöregedése, a 

nők társadalmi helyzetének változásából adódó foglalkoztatási struktúramódosulások vagy az emigrá-

cióból adódó változások. 

A sok-sok változás közül érdemes kiemelni a negyedik ipari forradalom vagy Ipar 4.0. névvel illetett 

jelenséget, amely mind a munka világát, mind a társadalom egyéb területeit drasztikusan átalakította. 

Mindez természetesen a célcsoport tagjainak életére is komoly kihatással van, hiszen ezek között a kö-

rülmények között megtalálni a hivatásukat és szakmát választani maguknak. Nézzük meg, mit is jelent 

az Ipar 4.0, és hogyan hat a munkaerőpiacra.
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1.kép: A négy ipari forradalom – 1.Gépesítés, vízerő, gőzerő – 2.Tömegtermelés, szerelősor, 

elektromosság – 3.Számítógép és automatizálás – 4.Kiber-fizikai rendszerek

Az elnevezés a találmányok, újítások meghatározó szerepére utal, amely az új technológiák tömeghasz-

nálatából adódik. 

Olyan technológiákról van szó, mint például a mobileszközök, nagy mennyiségű adatok tárolása, adat-

feldolgozó algoritmusok, mesterséges intelligencia és robotika. Az “új technológia” fogalma mára már 

nem pontos, ugyanis a felsorolt technológiák manapság már nem számítanak újnak – többségük tömeg-

használatba került az elmúlt pár évben, ami újabb, mindenki számára elérhető fejlesztések sokaságát 

eredményezte.

A negyedik ipari forradalom kiindulópontja a technológiai fejlődés, ami azonban nemcsak a technoló-

gia világában eredményez komoly változást, hanem a hétköznapi életünkre is kihatással volt. Gon-

doljunk itt az egymással való érintkezés és kapcsolattartás formáira, a vásárlási szokásainkra, a szolgál-

tatások hirdetésére, utazási és étkezési szokásainkra, és arra is, ahogyan dolgozunk. Ezek a változások 

együttesen hoztak el egy teljesen új világot, amit World 4.0 néven emlegetünk. 

Habár azt még nem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen hosszú távú hatása lesz a negyedik 

ipari forradalom következtében létrejött változásoknak, az biztos, hogy történelmi jelentőségű átalaku-

lásról van szó. A változások és ennek hatásai három fő területre oszthatók technológiai szempontból:

• Fizikai trendek – pl. önvezető járművek, 3D nyomtatás, fejlett robotika és új anyagok

• Digitális trendek– pl. dolgok internete (IoT-Internet of Things), közösségi gazdaság (sharing 

economy), on-demand gazdaság, nagymennyiségű adatfeldolgozó algoritmusok, távvezérlés, 

adatblokklánc stb. 

• A biológiai trendek közül különösen a genetikai terület fejlődését tapasztalhatjuk az ipar 4.0 

kapcsán. A tudósoknak már nem szükséges próbálgatással bíbelődni, hiszen digitálisan tudják 

tesztelni a génvariációkat. Olyan eljárásokról, tevékenységekről van szó, mint például a szinteti-

kus biológia, precíziós orvoslás, génmanipuláció, avagy 3D-s bionyomtatás.

Ugyanakkor, ha fi atalok számára készítünk pályaorientációs programot, még fontosabb fi gyelembe 

venni a munkaerőpiaci trendeket, melyek kihatással vannak a jövőbeni munkahelyi kilátásokra. Töb-

bek között a következő változások fi gyelhetők meg:
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• Kisebb szervezeti struktúrák: a nagyvállalatokat több kisebbre osztják fel, melyek együttműköd-

nek a piacon, így nem a korábban egységes egy db hatalmas vállalat működik, 

• Kevésbé merev struktúrák: nagyobb változás figyelhető meg a munkahelyi szerepek, szakmák, 

munkatársak és feladatkörök területén;

• Összetett problémák megoldására vonatkozó elvárások, hiszen az egyszerűbb feladatokat ro-

botok is elvégzik;

• Távmunka és home office: bizonyos szakmáknál jelentősen csökkenti a költségeket, viszont a 

munkatársak közötti együttműködés minőségét számottevően nem rontja;

• Elvárás az állandó elérhetőség: bármilyen időpontban válaszolni kell a megkeresésekre, nem 

számít hány óra van, a hét melyik napja van;

• Az irodák megváltozott szerepe: egyre inkább találkozási helyszínné válnak, minthogy a felada-

tuk egyre kevésbé merül ki abban, hogy az egyéni munka közegét biztosítsák;

• Gamifikáció és új motivációs formák használata a munkahelyi környezetben is;

• Munkaerő-kölcsönzés egyedi feladat vagy projekt elvégzésére, állandó munkatárs/munkaszer-

ződés helyett. 

Munkaerőpiac és generációs különbségek

A munkaerőpiac változásai mellett egy másik, a pályaorientációt és a felnőtté válást jelentősen megha-

tározó jelenség is megfigyelhető napjainkban. Számos elméleti szakember és kutató is ír azokról a gene-

rációs változásokról, amelyek a felnőtté válás folyamatának különbségéből adódnak. Vagyis a második 

világháború óta megkülönböztetjük a generációkat annak alapján, hogy mikor nőttek fel: baby boom 

generáció, X és Y generáció, ezredfordulósok és Z generáció. Ennek a képzésnek a célcsoportja a Z gene-

ráció, ami a legtöbb meghatározás szerint az Y és ezredfordulós generáció után következik. 

A kutatók még nem képviselnek egységes álláspontot a Z generáció jellemzőit és az Y generációtól való 

eltérést illetően, mivel a Z generációs fiatalok még nincsenek nagy számban jelen a munkaerőpiacon. A 

következő jellemzőket a szakemberek véleménye, valamint a trénerek saját tapasztalatai alapján gyűjtöt-

tük össze: 

• nagyobb készség a társadalmi szerepvállalásra,

• több erőfeszítést tesznek, hogy komolyabb válaszokat találjanak az élet nagy kérdéseire,

• jobban védik a magánéletüket,

• érzékenyebbek a klímaváltozás etikai vonatkozásaira, 

• erősebb késztetést éreznek arra, hogy hatást gyakoroljanak a munkahelyükön,

• egy részük azonnal (rövid idő alatt) szeretne nagy sikereket elérni,

• multimodális kommunikációt használnak,

• szívesen foglalkoznak egyidejűleg több dologgal, kedvelik a multitaskingot, akár online formá-

ban is, 

• nem kedvelik a monoton tevékenységet, valamint azt, ha sokáig egy dologra kell koncentrálniuk,

• igénylik azt, hogy tartozzanak valahova (közösség, szabadidős klub).
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2.3. A társadalmi kontextus – az oktatás
A munkaerőpiaci változások és generációs különbségek mellett a társadalmi kontextus másik, a pálya-

orientáció szempontjából meghatározó eleme az oktatás(i rendszer). Tekintve, hogy a célcsoport tagjai 

középiskolai diákok, a felsőoktatás előtt álló kihívásokat nem tárgyaljuk részletesen. 

Az oktatásban állandó kihívás a változásokhoz való alkalmazkodás. Az iskola elveszítette „misztikus” 

jellegét, a tudás ma már nem csak az iskolában szerezhető meg. Felértékelődnek a személyes kompeten-

ciák: a kommunikáció, a változásmenedzsment, az együttműködés, az erkölcsi mérlegelés és választás, a 

bizalom, a vállalkozási készség, de a hagyományos iskolarendszerrel mindez nehezen egyeztethető ösz-

sze. Az egyszeri iskolavégzéssel szemben előtérbe kerül az élethosszig tartó tanulás. Emellett, a formális 

oktatási rendszer sok esetben túl merevnek bizonyul ahhoz, hogy dinamikusan, prompt módon reagál-

jon a munkaerőpiaci és társadalmi változásokra, hiszen egy nagy, összetett rendszerről van szó, amely 

ráadásul bizonyos értelemben felülről irányított, hierarchikus rendszer. Így alakulhat ki az a hiány, hogy 

jóllehet az iskola fontos szerepet tölt(hetne) be a fiatalok munkavégzésre vagy egy hivatás gyakorlására 

való felkészítésében, sokszor nem képes ezt a feladatot megfelelően teljesíteni. A nemzeti tantervek és/

vagy oktatási előírások valamilyen formában érintik ugyan a pályaorientáció témakörét (tantervi óra, 

tematikus iskolai nap stb.), azonban az is bebizonyosodott, hogy a formális oktatás nem elegendő, így 

mindezt nemformális oktatási elemekkel is ki kell egészíteni. A nemformális oktatás jobban előtérbe 

helyezi a tevékenységen alapuló tanulást, a próbálkozások és kudarcok általi ismeretszerzést, több teret 

enged a fiatalok személyes fejlődésének. Mindez a sikeres pályaorientáció kulcsa, mivel ösztöntőleg hat 

az egyén kezdeményezőkészségére.

Végül, a tantárgyakban gondolkodó oktatási rendszerben gyakran hiányzik a pályaorientáció holiszti-

kus szemlélete: nem elegendő csupán egy-egy ad hoc döntést hozni a továbbtanulást illetően, hanem 

egységben kell kezelni az ön- és pályaismeretet, valamint a társadalmi környezet változásaira is figyel-

met kell fordítani. A pályaorientációs foglalkozásokon olyan eszközöket és módszereket kell a fiatalok 

kezébe adni, amelyek segítségével a későbbiekben, önállóan is képesek lesznek a pályájukat befolyásoló 

döntéseket hozni. 

2.4. Korosztályi jellemzők és önismereti alapok 
Akkor, amikor pályaorientációs foglalkozást tervezünk középiskolásoknak, mindenképpen szem előtt 

kell tartanunk az életkori sajátosságokat, elsősorban az identitásalakítás kérdését. A korosztály átmene-

tet jelent a gyermekkor és a felnőttkor között. Jellemző a saját identitás keresése, az értékrendszer kiala-

kítása, valamint az önállóság, a felnőtt élet felé tett lépések is.1 A képzés kidolgozása során James Marcia 

empirikus vizsgálatát használtuk, aki Erikson identitáselméletét vette górcső alá. Marcia négy identitásál-

lapot mutatott be: valódi, érett identitás, korai zárás, moratórium és diffúz identitás. Az identitásállapo-

tok a serdülő fejlettségi szintjének jellemzésére szolgálnak. Az egyes állapotok az elköteleződés és a krízis 

1 Ld. részletesen Önismereti és személyiségfejlesztő tréningek – nemzetközi tapasztalatok és hazai felhasználás. Készült 
az Erasmus+ Strategic partnership for ensuring personal life management for better work perspectives in 
disadvantaged regions, (projektazonosító: 2017-1-HU01-KA201-036045) keretében.
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tengelyek mentén írhatóak le, és aszerint alakulnak ki, hogy az egyén találkozott-e (már) identitáskrízis-

sel, és ha igen, hogyan viszonyul(t) hozzá. 

Krízis + Krízis -
Elköteleződés + Valódi, érett identitás (4) Korai zárás (2)

Elköteleződés - Moratórium (3) Diffúz identitás (1)

A krízis általában azt az időszak, amely alatt a fiatal mérlegeli, milyen foglalkozást és világnézetet válasz-

szon magának. Elköteleződésről akkor beszélünk, amikor az egyén valamilyen mértékben azonosul egy 

foglalkozással vagy egy nézettel, és ennek megfelelően tartósan felvállalja a döntését. 

Nézzük az egyes identitásállapotok jellemzőit. 

1. Diffúz identitás: ebben az esetben a fiatal még nem köteleződött el, és nem is élt át identitáskr-

ízist. Bizonytalanság, döntésképtelenség jellemzi. Kipróbál sokféle irányt, de ezek a választások 

nem tartósak (pl. egymás után többféle szakterületen kezd el tanulmányokat).

2. Korai zárás: ilyenkor a fiatal anélkül köteleződött el valamilyen foglalkozás mellett, hogy átélt vol-

na egy identitáskrízist. Ez egy látszólag problémamentes helyzet, de valójában a keresési időszak 

kimaradt, a fiatal általában a család értékeit, szabályait megkérdőjelezés nélkül elfogadta. Olyan 

foglalkozást választ, ami megfelel a szülők elvárásának. 

3. Moratórium: a fiatal éppen identitásválságot él meg, és aktívan keresi a válaszokat azokra a fon-

tos kérdésekre, amelyekben bizonytalan, és amelyek mellett el akar köteleződni. Megéli a válasz-

tás nehézségeit, konfliktus lehet a szülei elvárásai és a saját tervei között. A megoldása egyben az 

identitás elérése lesz. 

4. Valódi identitás: a fiatal megoldja az identitásválságot, megtalálja a saját válaszait a felmerülő 

kérdésekre. 

A serdülőkori identitáskeresés általános vetülete mellett fontos, hogy az identitás kialakítását a pá-

lyaorientáció témájával is kapcsolatba hozzuk, ami a szakmai identitás, illetve a munkával kapcsolatos 

személyes készségek, képességek és attitűdök ismerete témakörök tárgyalásával tehető meg. A szakmai 

identitás egyik lehetséges megközelítése, hogy milyen képet építek fel magamról a munka világában, ki 

vagyok én mint munkavállaló/ a munka világának szereplője. A személyes arculat/brand felépítése kulcs-

fontosságú a sikeres munkaerőpiaci jelenlét szempontjából. 

A szakmai identitás az iskolai évek alatt még nem alakult ki teljesen, hanem fokozatosan épül fel. Az 

egyén megismeri a saját készségeit, amikor elégedettséget tapasztal egy bizonyos munka elvégzése után, 

a maga módján megbirkózik egy feladattal, felfedezi a “szuperképességeit”, amivel láthatólag mások nem 

rendelkeznek, és meghatározza magát a csoportban betöltött szerepén keresztül. 
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Az egyén összes különböző jellemvonása alakítja ki az ő személyes brandjét. Ha valaki egy vonzó önélet-

rajzot akar írni, szeretne jól szerepelni egy állásinterjún, vagy többet megtudni arról, hogyan használja jó 

tulajdonságait egy saját cég indításánál stb., érdemes megtanulnia, hogyan kommunikálja hitelesen ezt 

az brandet. Egy személyes arculat felépítése hosszadalmas folyamat, melynek során felszínre kerülnek 

az egyén erősségei és gyengeségei egyaránt. Ezt a személyes védjegyet nem lehet másolni (például egy 

barátot utánozva), mert fontos, hogy saját magunk alakítsuk ki. Ahhoz, hogy ez a folyamat sikeres legyen, 

a fiataloknak önbizalomra van szükségük, ami többek között mentorálással hatékonyan támogatható. 

A negyedik ipari forradalom hatására, amikor a vállalatok munkastruktúrája már nem olyan állandó, a 

dolgozó folyamatosan fél lábbal áll a munkaerőpiacon. Ebből kifolyólag folyamatos igény van arra, hogy 

az ember kiemelje egyedülálló értékeit, tehát a személyes arculat kialakítása még sosem vált ennyire 

fontossá, mint napjainkban. 

Összegezve, a társadalmi kontextus, a korosztályi jellemzők és az önismereti alapok figyelembe véte-

lével, a középiskolásoknak szóló pályaorientációs képzések kidolgozása során az alábbi munkadefiníciót 

határoztuk meg. 

A pályaorientáció: 

• Hosszútávú folyamat, amely végső célja, hogy a fiatalok megalapozzák sikeres és tartós jelenlé-

tüket a munkaerőpiacon.

• A pályaorientáció tulajdonképpen döntések sorozata: ma már nem „egy nagy horderejű” döntés 

határozza meg a későbbi életpályánkat, számos pályaválasztási döntés során jutunk el a karrie-

rünk egy bizonyos pontjára.

• A pályaorientáció folyamata nem ér véget a felsőoktatásba való belépéssel vagy az első munka-

vállalással, később is számos, a pályánkat meghatározó döntést kell hozni (külső körülmények, 

belső motiváció hatására). 

•  A társadalmi kontextus változásának következtében a pályaorientáció szerepe egyre nő, a tanu-

lás és a munka világa közé egy – egyre inkább önálló – orientációs alrendszer ékelődik be. 

• A pályaorientáció kifejezés általános képet ad a folyamatról: tájékozódunk, próbálunk eligazodni 

a pályák világában, de iránytűként az önismeretet használjuk. 

• A pályaorientáció ön- és pályaismeretet, valamint olyan készségek kialakítását foglalja magában, 

amelyeket bármikor használhatunk életünk során, amikor döntéseket kell hoznunk a pályánkkal 

kapcsolatosan. 
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3. A képzés és a hozzá kapcsolódó szellemi 
termék innovatív jellege

Az oktatási anyag és a képzés kidolgozását azzal kezdtük, hogy előzetes „piackutatást” folytattunk ha-

sonló témájú, a partnerszervezetek vonzáskörzetében megvalósuló képzések, tananyagok után kutatva. 

Arra jutottunk, hogy mindhárom régióban dolgoznak hasonló profilú, hasonló témákkal foglalkozó, ok-

tatási és/vagy ifjúsági szervezetek, akik kínálnak pályaorientációs tréningeket. Milyen tréninget állítsunk 

tehát össze mi, a MotivAction program keretei között? Miért lesz innovatív és hiánypótló a MotivAction 

program és a pályaorientációs tréning? 

A MotivAction program innovatív jellemzői: 

• Vegyes képzői csapat (1 mentor, 1 tréner): Ez a párosítás a szaktudás és a tapasztalat optimá-

lis ötvözete, emellett könnyebben megközelíthetővé teszi a fiatalokat és környezetüket. Mindkét 

képzőtípus előnyeit ki lehet használni anélkül, hogy hátrányokkal kellene számolni.

• A mentorok életkora és a résztvevők életkora közel áll egymáshoz: A mentorok életkorát 

tudatosan választjuk meg, hogy egy láncszemet tölthessenek be a résztvevők szülei és a kortárs 

barátok között. Olyan segítők, akik még közel vannak a fiatalok világához, bele tudják magukat 

képzelni a tanulók helyzetébe, és empatikusan reagálnak. A mentorok nem a nevelő vagy utasí-

tást adó szülőt testesítik meg, de tapasztalatot és bölcsességet tudnak átadni.

• A MotivAction pályaorientációs tréning egy háromalkalmas tréningsorozat második állo-

mása: A képzések egymásra épülnek, mind a közös önismereti alapok, mind pedig a résztvevők 

tekintetében, hiszen a három képzésen ugyanaz a fix csoport vesz részt. 

• Állandó összetételű csoportok a képzések és a mentortalálkozók alatt: A résztvevők együtt 

vesznek részt a folyamatban, közösen élik meg a fejlődést, és épülnek egymás által. További 

előny, hogy megvan a kölcsönös támogatás lehetősége, hogy elhagyhatók az időrabló ismerke-

dési körök, és hogy nem kell folyton az újonnan jöttekhez igazodni (és újra felépíteni a bizalmat).

• Egyénileg lehet mindenkivel foglalkozni: Annak köszönhetően, hogy a mentorcsoportok maxi-

mum 5 főből állnak, a mentorok képesek mindenki szükségleteire külön figyelmet szentelni. Ugyan-

akkor a csoport többi tagjával is lehetőség van kapcsolatot teremteni és megvitatni a problémákat.

• A modern média használata (életszerűség): A modern média használatával (online tréning-

módszerek, gyakorlatok, feladatok) a projektet életközelivé tesszük a fiatalok számára.

A pályaorientációs tréning innovatív jellemzői:

• A pályaorientáció önismereti keretekbe ágyazása: A személyes képességek, készségek, ér-

deklődés, munkaértékek és a család szerepének bemutatása a pályaválasztás során. A pályao-

rientáció holisztikus szemlélete.

• Összekapcsolni az életúttervet és a pályaorientációt: A tréning a pályaorientációt az élet-

útterv tágabb keretébe helyezi, és összekapcsolja az egyén identitásának kérdésével, képessé-
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geivel és vágyott életstílusával. Ily módon a karriertervezés nem választja le az egyént az életút 

tervezésének más oldalairól.

• A pályaorientáció mint folyamat értelmezése, döntések sorozata

• A pályaorientáció pozitív szemlélete: Sok képzési programban a karriertanácsadás, karri-

ertervezés mint szükséges dolog szerepel – a fiataloknak dönteniük kell a továbbtanulás vagy 

munka néhány variációjáról. A MotivAction tréning folyamán igyekszünk elkerülni ezt a szem-

léletmódot, és helyette minden egyes résztvevő egyedülálló képességeiből indulunk ki. A ku-

darcok, irányváltások pozitív szemlélete. Ez a szemléletváltás új ajtókat tárhat ki, és felesleges 

terhektől szabadíthatja meg a fiatalokat.  

• Új szempont bemutatása: a munkahely minősége – a fiatalok számára érthető módon: Az Ikigai 

elmélet segítségével különféle nézőpontokból szemléljük a munkahely minőségét, ezzel a fogalom 

értelmezését kiterjesztjük ahhoz képest, amit a legtöbb fiatal használt az elmúlt évek során. 

• A képzés a negyedik ipari forradalom által létrejött irányvonalakra összpontosít: Nemcsak 

a technológiai trendek befolyásolják az új szakmák kialakulását, hanem azok a szociológiai válto-

zások is, amelyek a munkához kapcsolódó új megközelítésének eredményeképpen jönnek létre.  

Végül, a célcsoport tagjai számára a következő tényezők miatt hiánypótlónak tekinthetjük a 

tréninget: 

• Tapasztalataink szerint, amikor egy fiatal kikerül az oktatási rendszerből, gyakran nincs 

elég ismerete, készsége ahhoz, hogy:

• tájékozott legyen a munkaerőpiacon elérhető munkahelyekről,

• különféle feladatokat hajtson végre,

• tervei legyenek arról, hogyan szerezzen vagy teremtsen munkahelyet.

• Nemformális módszerek: Azon fiatalok számára, akik korábban nem vettek részt ifjúsági mun-

kában, a tréning új és megerősítő élmény, emellett új módszert jelenthet önmaguk kifejezésé-

re. Továbbá, a hétköznapokat magunk mögött hagyva, nemformális módszerek alkalmazásával 

különböző szemléletmódokat lehet megismertetni a fiatalokkal. Nem kell aggódni amiatt, hogy 

amit valaki elmond, abból később hátránya származik, mert a mentorok és trénerek biztonsá-

gos közeget biztosítanak távol az iskolától és családtól.

• A képzést ifjúsági szakember vezeti: Még akkor is, ha a képzés egy formális oktatást folytató 

intézmény falai között valósul meg (együttműködve az iskolával, kollégiummal) a képzést 

trénerek és ifjúságsegítők tartják, akik kívülről érkeznek az intézménybe. Emellett magabiztosan 

használják az ifjúsági munka eszköztárát, és képesek a képzést az aktuális csoport jellemzői 

szerint alakítani. 

• Személyre szabott megoldások: A fiatalok problémáira nem általános és egységesített megol-

dásokat ajánlunk, hanem konkrét, személyre szabott útmutatásokat. A fiatalok úgy érzik, hogy 

komolyan vesszük őket is és a problémáikat is.

• Az egyéni tehetség felfedezése: Az iskolai oktatás keretei között nem mindig sikerül az egyes 
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résztvevők egyéni adottságait és tehetségét teljeskörűen megismerni. A tréningen azonban le-

hetőség nyílik erre, a hosszabb reflexiós és értékelő blokkok segítségével. 

• Megtanulni tanulni és az önálló tanulás lehetősége: A résztvevőknek alkalmuk nyílik megta-

nulni, hogyan tanuljanak hatékonyan. Nem kell reprodukálniuk, memorizálniuk és szóról szóra 

visszaadniuk a tanultakat, ahogyan azt a merev iskolai keretrendszerekben szokás, hanem sza-

badon vehetnek részt, próbálhatnak ki és teremthetnek új dolgokat.

• Együttműködés az iskolákkal és a szülőkkel, de a rendszer nyomása nélkül: Az iskola és a 

szülők támogatása sok előnnyel jár, anélkül azonban, hogy a fiatalok azt éreznék, hogy „helyes” 

(de nem őszinte) válaszokat kell adni, azért, hogy jó osztályzatot kapjanak vagy a szülők elége-

dettek legyenek. A nyitottság és őszinteség olyan szabadságot és intenzivitást biztosít egy-egy 

téma feldolgozásához, amiről eddig nem is álmodtunk.

• Személyes életcél és értékek meghatározása, külső befolyás/nyomás nélkül: A tréning for-

mája lehetővé teszi, hogy a fiatalok megtalálják saját preferenciáikat az életükben és szakmai 

jövőjükben, mindenféle külső, értékelő befolyás nélkül. Egy felnőtt sem (különösképpen tanárok 

és szülök) helyez nyomást rájuk vagy utasítja őket bármire is. Továbbá, a fiataloknak lehetősé-

gük nyílik arra, hogy a véleményüket és nézőpontjaikat megosszák egymással.
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4. A tréningek bemutatása: koncepció, 
módszertani eszközök, időtervek

A pályaorientációs tréningek során az alábbi tanulási eredményeket tervezzük elérni: 

• képet adni arról a társadalmi kontextusról (továbbtanulási lehetőségek, munkaerőpiaci elvárá-

sok, valamint ezek dinamikus változása), amelyben a fiatalok 4-5 év múlva élni fognak;

• új(szerű) szemléletet közvetíteni a pályaválasztás kapcsán: napjainkban nem egy életre szóló 

döntést, hanem sok kisebb döntést kell meghozni, a pályaválasztás nem feltétlen végleges;

• rávilágítani arra, hogy egy-egy (később rossznak bizonyult) döntés, választás következményei 

orvosolhatóak, a kudarcból is lehet tanulni, és az természetes dolog;

• kiemelni annak a jelentőségét, hogy a továbbtanuláshoz és munkavállaláshoz abból az irányból 

közelítsenek, hogy milyen életet, életstílust szeretnének maguknak 5-10 év múlva, mely értéke-

ket szeretnék követni, mi az, amit fontosnak tartanak, és csak mindezek tisztázása után tegye-

nek fel olyan konkrét kérdéseket, mint pl. milyen munkát vállaljak, hova menjek továbbtanulni;

• önismereti alapot adni a pályaválasztáshoz, ami egyrészt hozzájárul az elégedett, sikeres, pro-

aktív, felelősségteljes felnőtt élethez, másrészt, olyan szakma, hivatás választását teszi lehetővé, 

amely a fiatalnak valóban testhezálló, amely saját döntés eredménye. 

A közösen megfogalmazott tervezett tanulási eredmények és a helyi sajátosságok alapján a partnerek 

kidolgozták a saját célcsoportjuknak szóló képzéseket. A képzések fókusza eltérő a közös keretrendszeren 

belül, a konkrét célcsoport igényei és a helyi társadalmi környezet miatt. A fókuszpontok bemutatása után 

a képzések során használt fontosabb módszertani eszközök ismertetése, majd a képzések felépítése és 

az egyes blokkok áttekintése következik. 
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5. A Katház Kft által megvalósított tréning

A pályaorientációs tréning sajátosságai a következők voltak:

• a képzést két tréner tartotta, akik mindketten pszichológusok, 

• ugyanabban a középiskolában dolgoznak, egyikük iskolapszichológus, a másikuk 

társadalomismeretet tanít,

• mindketten számos pályaválasztással, pályaorientációval kapcsolatos foglalkozást tartottak már 

középiskolásoknak,

• a gyakorlatból gyűjtött tapasztalatok mellett elméleti, tudományos igényű tudással is rendel-

keznek a képzők (a pszichológia végzettség mellett az egyik tréner neveléstudomány PhD-val 

rendelkezik).

A pályaorientáció témáját az alábbi fókuszpontok mentén jártuk körbe: 

• a pályaválasztáshoz szükséges önismeret (pl. a pályaérdeklődési típus és a munkával kapcsola-

tos értékek azonosítása),

• a pályaismeret,

• a munkapiaci alapismeretek,

• a szakmákhoz vezető képzési útvonalak, 

• a pályaválasztást befolyásoló külső-belső tényezők, pl. családi minták és hagyományok, kedvenc 

tevékenységek/ hobbyk stb.

• döntéssel kapcsolatos félelmek, érzelmek.

5.1. A tréning során használt módszertani eszközök bemutatása
5.1.1. SWOT analízis

A SWOT- elemzés egy mozaikszót rejt magában: strenghts – erősségek, weaknesses – gyengeségek, 

opportunities – lehetőségek, threats – veszélyek.

A program során a saját SWOT elemzést választottuk fő döntéselőkészítő módszernek, tekintettel arra, 

hogy jól ötvözi az ön- és pályaismereti szempontokat a környezettel (külső, belső). A táblázat segít rend-

szerezni a korábban tisztázott, tudatosított elemeket, azaz mindaz, amit tudok magamról erős pont vagy 

lehetőség, avagy gyenge pont vagy veszélyforrás a pályaválasztás szempontjából.

A résztvevők egy négy ablakra osztott táblázatot töltenek ki egyénileg. A belső környezet az önisme-

reti részt jelenti, és az erősségeket és a gyengeségeket foglalja magában. A külső környezetet a család, 

iskolarendszer, fontos kapcsolatok, tágabb közösség alkotja, a táblázatban a lehetőségek és veszélyek 

formában jelenik meg. 
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POZITÍVUMOK (+) NEGATÍVUMOK (-)
BELSŐ KÖRNYEZET
ELEMZÉSE
érdeklődés, képességek, 
értékrend stb. 

5.2. ERŐSSÉGEK 5.3. GYENGESÉGEK

KÜLSŐ KÖRNYEZET
 ELEMZÉSE
Család, iskolarendszer, 
képzési rendszer, baráti 
kör, civil szervezetek stb.

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

A SWOT elemzés elkészítése számos előnnyel bír. Egyrészt, lehetővé teszi a helyzetértékelést és a 
döntéselőkészítést, másrészt átmenetet képez a tervezés, a cselekvési tervek kidolgozásának irányába. 

Lényeges az egyes mezők közötti kapcsolatok feltárása, amelynek során kiderülhet, hogy az erősségek 

milyen további lehetőségek kiaknázását segítik, vagy mely gyengeségek változtathatók erősségekké. A 

veszélyek kapcsán, még ha nem is háríthatók el közösségi, környezeti szinten, az mindenképpen meg-

vizsgálható, hogy egy bizonyos veszély engem egyénként hogyan érinti, átalakítható-e ez gyenge ponttá, 

hiszen akkor már lehetnek eszközeim a megoldásra. 

5.1.2. Gary W. Peterson kognitív információs pályaorientációs modellje
A pályaorientációs tréning konkrét témáinak meghatározásához Gary W Peterson modelljét2 hívtuk 

segítségül. 

A piramis alakú modell alapjánál az önismeretet (azaz értékek, érdekek, készségek, foglalkoztatási 

preferenciák), és a pályaismeret (munkaerőpiaci lehetőségek) találjuk. Erre épülnek a döntéshozatali 

képességek, valamint a metakogníció (önreflexió, az önértékelés és a kognitív folyamatok megfigyelése 

és kontrollja). 

2 Peterson et al. 2002.
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2. kép - Gary W. Peterson pályaorientációs modellje

Az elmélet egyik legfontosabb üzenete, hogy mindenkinek el kell sajátítania a pályaépítéshez szükséges 

kompetenciákat, illetve fejlesztenie kell az információfeldolgozási készségét. Ez a látásmód, megközelítés 

segít egyfelől az egyén aktuális pályaválasztási döntésének meghozatalában, ugyanakkor a probléma-

megoldó és döntéshozatali készséget is fejleszti a jövőbeni választások sikere érdekében. A pályaori-

entációs tréninget a piramis három szintjét követve építettük fel, ismeretátadás, illetve kompetencia-és 

készségfejlesztés formában. Nézzük a piramis egyes szintjeit részletesebben. 

Önismereti alapok

A legfontosabb önismereti elemeket három alapvető kérdés formájában fogalmaztuk meg, amelyek a 

pszichológiában kevéssé jártas személyek számára is könnyen kezelhetők.

1. Mit szeretek csinálni? (érdeklődés)

2. Mit tudok csinálni? (képességek, készségek, kompetenciák) 

3. Mi az, ami fontos nekem (értékrendszer)?

Érdemes a sort egy negyedik kérdéssel kiegészíteni: Milyen vagyok, melyek az én jellegzetes tulajdonsá-

gaim?, hiszen a személyiség alapvető jegyeinek ismerete, mint ahogy fentebb már utaltunk rá, nagyon 

lényeges a pályaválasztási döntésekben. 

Az első kérdés kapcsán foglalkozhatunk a kedvenc tevékenységekkel, hobbykkal, kedvelt tantárgyakkal, té-

makörökkel, akár sorozatokkal, blogok vagy folyóiratok témáival. A második kérdés kapcsán előkerülnek azok 

a tevékenységek, amelyekben sikeresek, már bizonyítottak, amelyeket rendszeresen űznek, gyakorolnak. Jó 

alkalom ez a képességek és érdeklődés közötti dinamika megbeszélésére is, hiszen gyakran tapasztaljuk, 

hogy amiben jók vagyunk, azt szívesebben csináljuk, a gyakorlás pedig ügyesebbé tesz minket. De megtörtén-

het, hogy valamit akkor fogunk megszeretni, ha rájövünk, hogy nekünk ez jól megy, van rá hajlamunk. 

A harmadik, az értékekkel foglalkozó kérdés kiemelt jelentőséggel bír a középiskolás csoportokban, 

hiszen az értékek tisztázása, a saját értékrend megfogalmazása az identitásalakítás fontos pillére. Az 

értékekkel foglalkozó gyakorlatok során az általános értékektől kiindulva haladunk a munkaértékek irá-

nyába. 
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Végül, érdemes foglalkozni a család témájával is, amely mindhárom kérdéssel kapcsolatban áll(hat). A 

család és a pályaválasztás kapcsolatának feldolgozása átvezet a pályaismeret témaköréhez. 

Pályaismeret

A pályaismeret alkalmas arra, hogy tisztázzuk egy-egy szakma, hivatás belső összefüggéseit: 

• melyek azok a konkrét feladatok, amelyeket az adott szakma gyakorlása során el kell végezni? 

• felelősségi kérdések

•  a használt munkaeszközök (pl. gépekkel kell-e dolgozni), 

• a munka(végzés) jellemzői: pl. kint vagy bent, egyedül vagy csapatban, kötött vagy rugalmas 

munkaidő 

• fizikai, pszichés, mentális követelmények, 

• képzéssel kapcsolatos követelmények, 

• jövedelem és egyéb juttatások

• munka és magánélet egyensúlya, családbarát jelleg stb. 

A piramis modell használata során érdemes szem előtt tartani, hogy az egyes szintek egymásra épül-

nek, s az egész építmény alapjánál az önismeret található. Ennek értelmében az egyes szinteket (témakö-

röket) olyan módon dolgozzuk fel a résztvevőkkel, hogy világos legyen a különböző szintek közötti kap-

csolat. Ez segít abban is, hogy a résztvevők az egyes szinteken kapott információkat fel tudják használni 

a pályaválasztási döntések során, és konkrét következtetéseket tudjanak levonni: pl. szívesen dolgozná-

nak-e, illetve alkalmasak-e egy-egy szakma, hivatás gyakorlására. 

A pályaismeret statikus része mellett (egy adott szakma jellemzői, illetve a résztvevő ahhoz való kap-

csolódása) mellett annak dinamikus részére is érdemes figyelmet fordítani. A dinamikus részhez tartoz-

hatnak a következő témák: 

• a szakmák, munkakörök és feladatok dinamikus változása,

• a szakmákhoz vezető képzési utak, és ezek változása,

• a World 4.0. és az Ipar 4.0. jelenség: pl. a technológia fejlődésének hatásai a munkaerőpiacra, az 

egyén munkához való viszonyára, 

• szakmák eltűnése, átalakulása és új szakmák születése.

A pályaismeret dinamikus részéről bővebben olvashatunk A társadalmi kontextus 1. fejezetben.

A pályaismeret feldolgozása kapcsán hasznos kitérni a szakmák érdeklődési típusok szerinti csoporto-

sítására és az adott szakma gyakorlása során képviselt munkaértékekre. A saját érdeklődési típus azo-

nosítása, illetve hobbik, kedvenc tevékenységek áttekintése után meg kell nézni, milyen fontosabb tevé-

kenységeket kell elvégezni az adott szakma gyakorlása során. A kettő összevetése jó kiindulópont lehet 

egy-egy szakma, hivatás választása során. 

Végül, az értékek és a munka viszonya szintén fontos téma lehet a középiskolás csoport számára. A 

saját értékrend kialakítása közepette jó tudatosítani, hogy egy-egy választott szakma, munka, hivatás 

gyakorlása során más és más munkaérték képviseletére van lehetőség. A saját értékrend és a munka 

során képviselt értékek összhangja az elégedettség egyik fontos feltétele.
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Döntéshozatali képesség 

A piramis második szintjén a döntéshozatali képesség jelenik meg. A pályaorientáció döntések soroza-

ta, olyan folyamat, amely során számos alkalommal kell több irány között választani a meglévő ismere-

tek alapján. A piramis alsó szintjén összegyűjtött ön- és pályaismereti alap birtokában a pályaválasztási 

döntéshez vezető következő lépés a döntési képesség fejlesztése. Ehhez segítséget nyújthat különféle 

döntési technikák és (helyzet)értékelési módszerek megismerése. 

A következő kérdésekkel foglalkozhatunk a témakör kapcsán: 

• Hogyan tisztázom le, melyek a konkrét kérdések? 

• Hogyan mérlegelek? 

• Mi segít a döntésben? Mi akadályoz?

• Mire kell figyelnem? 

Metakogníció

A piramis legfelső szintjén a metakogníció áll. A szó a gondolkodásról való gondolkodást jelenti, annak 

tudatosítását, hogy mit tudunk és mit nem. A metakogníció a pályaorientáció kapcsán a következőket 

jelent(het)i:

• tudom, hogy felelős vagyok a saját életpályámért, 

• tudom, hogy mit szeretek és mit nem, 

• tudom, hogy mit tudok és miben szeretnék fejlődni, 

• tudatosan választok és tervezek. 

A metakognició nem önálló támája a foglalkozásoknak, azonban minden témakör kapcsán megjelenik, 

hiszen az egész tréning azt a célt szolgálja, hogy a résztvevők tudatosan foglalkozzanak a pályaorientáció 

kérdésével. 

5.1.3. SMART célok kitűzése
A pályaorientáció témájával való tudatos foglalkozás során a SMART célok módszerét használtuk. Az 

angol mozaikszó meghatározza, hogy milyen a jó célkitűzés:3 

• Specific – Specifikus: tömören és tisztán megfogalmazott, kellően részletes, pontosan meghatá-

rozott, egyértelmű.

• Measurable – Mérhető: mennyiség, minőség, idő, ráfordítás, költség, eredményesség, hatékony-

ság, hibaszázalék stb.

• Achievable/Attainable – Alkalmazható és megvalósítható: a pozíció betöltőjének tudásával, képes-

ségével és hozzáállásával elérhető; kihívást jelentő és motiváló cél,

• Relevant – Releváns, időszerű és találó: kapcsolódik a nagyobb tervekhez, feladatokhoz. 

• Timely – Időben meghatározott: adott határidőre, meghatározott időtartam alatt, megfelelő idő-

bontásban meghatározott. 

3 Simonyi, 2004.
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A specifikus/konkrét azt jelenti, hogy elkülöníthetően és behatárolhatóan meg kell fogalmaznom, miről 

szól a cél. Fontos, hogy ellenálljunk annak a késztetésnek, hogy a célt egyfajta „diplomatikus, általános 

szókészlettel” fogalmazzuk meg, a nem konkrét célok ugyanis jelentős nehézséget jelentenek a cél eléré-

sében. Példák nem elég konkrét célokra: „Kihívások elé akarom állítani magam.” „Több önbizalommal 

szeretnék rendelkezni.”

A mérhető azt jelenti, hogy a célokat úgy kell megfogalmaznunk, hogy a későbbiekben objektívan fel 

tudjuk mérni, elértük-e őket, vagy sem. A viselkedésben beálló változások nem mindig könnyen mérhe-

tőek.

Az alkalmazható és megvalósítható arra utal, hogy használjuk a cél motiváló erejét úgynevezett 

célképeken keresztül. Ennek érdekében a célunk megfogalmazásakor nagyon fontos úgy körülírnunk az 

elérni kívánt állapotunkat, mintha már megtörtént volna. Az olyan megfogalmazások, mint például „Vég-

re több önbizalmat akarok sugározni” negatív képet festenek a jelenlegi helyzetről, így a motivációs erő 

is alacsonyabb az ilyen céloknál.

A reális azt jelenti, hogy a célok számomra elérhetőek. Az elérhetetlen célok demotiválóan hatnak a 

cselekvőképességre. A kitűzött céloknak ambíciózusnak kell lenniük és arra kell motiválniuk, hogy a ma-

ximumot adjuk bele az elérésükbe.

Az időhöz kötöttség azt jelenti, hogy a célok elérésének útját bizonyos időközönként ellenőrizzük és 

határidőt szabunk a teljesítésnek. Az időkorlát/határidő segít reflektálnunk a már megtett útra és felké-

szülnünk a várható akadályokra és nehézségekre.

A SMART módszer kiválóan alkalmazható különböző célok kitűzésre, mind a pályaorientáció, mind az 

élet egyéb területein. A pályaterv kapcsán tisztázásra kerül a majdani elvárt életstílus kérdése, a hosszú 

távú tervek (Milyennek látom magam 20 év múlva?), de cselekvési tervet általában 6-12 hónapra készítünk. 

A fenti elvek alapján megfogalmazunk 2-3 cselekvési tervet, amelyek közelebb vihetnek a pályaválasztási 

döntéshez. 

5.1.4. Savickas életpálya-építés modellje4

Az életpálya-építés témájának feldolgozásához a Savickas nevéhez fűződő konstruktivista modellt hív-

tuk segítségül. A modell szerint az életpálya nem választott, hanem konstruált, azaz folyamatosan épül a 

környezet és a személy interakcióinak hatására. Ebben a kapcsolatrendszerben az egyén aktív szereplő, 

a pályaválasztási döntés helyett inkább az életpálya folyamatos alakítására kell összpontosítani. Fontos 

4 Ld. Savickas, Mark (2002): Career Construction. A Development Theory of Vocational Behaviour. 
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cél, hogy a majdani munkatevékenység az önmegvalósítás és az önkifejezés eszköze legyen. Savickas 

modellje kiemeli, hogy a pályaorientáció, azaz az életpálya-építés egy állandó folyamat, amelyben folya-

matos az ön- és a pályaismeret fejlesztése, valamint azoknak a készségeknek a gyakorlása, amelyeket 

az életpálya során felmerülő döntési helyzetekben az egyén önállóan használni tud. Savickas a narratív 

technika alkalmazását javasolja a téma feldolgozásához, mivel ez alkalmas lehet a meghatározó moti-

vációk és minták, valamint az egyén életcéljainak azonosítására. A pályaorientációs foglalkozás során a 

résztvevők tudatosíthatják korábbi választásaikat, elemezhetik korábbi döntéseiket és megalkothatják 

saját meséjüket, narrációjukat. 

5.2. A célcsoport és igényei 
• A programra a 2019-2020-as tanévben eredetileg 54 diák jelentkezett. Közülük többen már az 

első tréningen sem vettek részt (5-8 fő), illetve néhányan nem vagy nem teljes időtartamban 

vettek részt a pályaorientációs képzésen.

• A nagy létszám miatt, a résztvevőket két csoportra osztottuk. A csoportok összetétele állandó 

volt a képzési alkalmak során, eltekintve az időközben lemorzsolódó 4-5 diáktól. 

• A fiatalok 10-11. osztályba jártak, 4 különböző iskolából érkeztek. 

• A diákok egy része ugyanabból az osztályból érkezett, így sokan előzetesen jól ismerték egymást. 

• A résztvevők között van kollégista, aki hétközben távol van az otthoni, eredeti környezettől. 

A képzés kialakítása során a célcsoport következő igényeit vettük figyelembe:

• Támogatást igényelnek a jövőjük kialakításával kapcsolatban. Meghatározó döntéseket kell 

meghozniuk viszonylag rövid idő alatt (pályaválasztás, továbbtanulás).

• A megalapozott, tudatos döntések meghozatalához nem rendelkeznek sem elég ismerettel 

(ld. a pályaismeret témaköreit), sem a szükséges eszközökkel vagy módszerekkel (értékelés, 

döntéshozatali technikák).

• Az életkorukból adódóan, nem rendelkeznek elegendő önismerettel, illetve saját értékrendjük 

sem alakult még ki/szilárdult meg, ami szükséges a jövőt befolyásoló döntések meghozatalához.

• Új szerepet kell felvenniük a társadalomban, újra kell definiálniuk a személyes identitásukat 

mind a serdülőkor, mind pedig az előttük álló (pályaorientációs) döntések miatt.

• Sokan konkrét kérdésekkel érkeztek a tréningre. A képzők igyekeztek a kérdésekre válaszolni, 

illetve segítséget nyújtani (ismeretek keresése, módszerek, eszközök) a további kérdések önálló 

megválaszolásához. Emellett, a személyes tanácsadás lehetőségét is felajánlották a fiataloknak.

• Foglalkozni a változásokból és a döntési helyzetből fakadó bizonytalansággal. Egyrészt fontos 

tudatosítani, hogy a változás szükségszerű, és a vele járó bizonytalanság is természetes. Emel-

lett, módszereket és eszközöket mutatunk be mindezek kezelésére.

• Új nézőpontból közelítjük meg a pályaorientációt: összekapcsoljuk az önismerettel, a munkaér-

tékekkel és a jövőben vágyott élettel, életmóddal. Egyúttal rávilágítunk, hogy a pályaorientáció 

folyamatos döntések sorozata, tkp. lifelong learning folyamat.
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• A pályaismeret során figyelmet fordítunk a társadalmi környezet robbanásszerű változására, a 

szakmák folyamatos fejlődésére. Ld. bővebben Wolrd 4.0., Ipar 4.0 és hatásuk a munkaerőpiac-

ra, a munkavállalásra és a munka világába lépő fiatalokra. 

5.3. A tréning felépítése
Első nap

Idő Témakör Leírás
17.00 – 17.30 Bemutatkozó kör 

Jön egy nagy szél! 
dinamizáló játék 

Rajzos feladat

Név, osztály, iskola, rendszeres tevékenységek/ cso-
portok

Eggyel kevesebb szék van a körben, valaki a kör 
közepén áll és egy szempontot mond, ami alapján az 
érintett személyek helyet cserélnek. Aki hely nélkül 
marad, az folytatja a gyakorlatot. Pl. Jön egy nagy szél 
és megmozgatja mindazokat, akik… iskolából érkeztek 
a helyszínre/ akik szemüveget hordanak/ akik ma ott-
hon ebédeltek / akik biciklivel fognak hazamenni stb. 

Honnan jöttem? Hol vagyok? Merre tartok?
A résztvevők egy-egy A4-es lapon rajzban válaszolnak 
az adott kérdésre. A lapot fekvő helyzetben tartjuk és 
három egyenlő részre osztjuk. 
A résztvevők bemutatják a rajzokat nagycsoportban, a 
képző közben kiállítja a már bemutatott rajzokat pl. a 
táblára vagy egy faliújságra. A rajzok az egész tréning 
során láthatóak lesznek. 

17.30 – 18.00 Elvárások és félelmek 

Szabályok 
megfogalmazása, kiírása 

Mi legyen? és Mi ne legyen? Két különböző színű (piros 
és zöld) post-it-et kapnak a résztvevők. A piros lapra 
a félelmek, a zöldre pedig az elvárások kerülnek, név 
nélkül. 
A tréner közben rajzol egy fát egy flipchart lapra, majd 
a résztvevők, ahogy befejezték, felrakják a post-iteket 
a fa-rajzra: a félelmeket a gyökér közé, az elváráso-
kat az ágakra. A tréner felolvassa az összegyűjtött 
elvárásokat és félelmeket. Az elvárásokból kiindulva 
beszél a várható programról, a félelmekből pedig 
levezeti a szabályokat.
Pontosság, Telefonhasználat, Személyeskedés kerülé-
se, Titoktartás)

18.00 – 18.15 Szünet
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18.15 – 19.00 Családfa szakmákkal A résztvevők lerajzolják a családfájukat egy A4-es lap-
ra. A nevek mellé nem az évszámokat, hanem az illető 
személy foglalkozását, szakmáját (akár többet is) írják 
le. 
Miután befejezték a munkát, három fős csoportokban 
megbeszélik a tapasztalatokat, választhatnak a java-
solt témák közül.
Javasolt témák:

- Meghatározó személy
- Hasonló területek, érdeklődés a családban 
- Változások a generációk között

Ezután a nagycsoportban egy-egy gondolatot megosz-
tanak a tapasztalatokból. 
Egy zárókörben megkérdezzük, hány személy került a 
családfára (nem verseny)

19.00 – 19.15 JOHARI-ablak 
bemutatása  

Annak illusztrálása, hogy miért fontos az önismeret 
fejlődésében a csoport és a visszajelzések szerepe. 

19.15 – 19.45 Kedvenc tevékenységek 
listája és ennek elemzése

A résztvevőktől azt kérjük, hogy legalább 12 kedvenc 
tevékenységet soroljanak fel, egymás alá írva egy lap-
ra. Ezek elemzése következik: 

- Egyedül végzett tevékenység – másokkal/ 
csapatban végzett tevékenység

- Kinn végzett tevékenység – bent végzett tevé-
kenység

- Mi a központi eleme a tevékenységnek: em-
berek – gondolatok – eszközök

Mindenki kiválasztja a listáról a három legkedvesebb 
tevékenységet, majd olyan szakmákat kell keresni, 
ahol fő munkaidőben, a munkaköri leírásban szere-
pelnek az adott tevékenységek. Az ötleteket párban 
megbeszélik, néhányat bemutatnak a csoportban is. 

19.45 – 20.00 Zárókör: Én – Te – Ő – Mi 
– Ti – Ők 

Minden résztvevő sorban megfogalmaz egy-egy gon-
dolatot a képzésről, a mondatok egy-egy személyes 
névmással kezdődnek: Pl. Én sokat nevettem ma. Te 
(megnevez valakit) érdekes szakmákat találtál. Ő sokat 
tud a családjáról…
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Második nap

Idő Témakör Leírás
9.00 – 9.20 Telefonos játék 

(Szeretnék 
valakivel beszélni, 
aki…)

Az előző napon gyűjtött ismereteket, információkat felhasznál-
va úgy próbálnak meg megszólítani valakit a csoportból, hogy 
nem mondják ki a nevét. Pl. Szeretnék valakivel beszélni, aki 
egészen más szakmát szeretne választani, mint amilyen a csa-
ládjában valaha is volt… Aki magára ismer, az folytatja a sort, 
valaki mást hív fel. Nem alakul ki párbeszéd. Addig tart a játék, 
amíg mindenkit megszólítanak. 

9.20 – 10.15 Savicas elméle 
(ppt) 

A képző vezetésével a résztvevők közösen megnézik a prezentá-
ciót és közben alakul a saját meséjük, leírják a feltett kérdésekre 
a válaszokat. 
Hármas csoportokban megbeszélik a tapasztalatokat, megha-
tározzák az érdeklődési területüket, majd elvégzik a kérdőíves 
felmérést, végül kiscsoportban összehasonlítják a kapott ered-
ményeket. 
Nagycsoportban mindenki bemutatja az érdeklődési típusát.

10.15 – 10.30 Szünet
10.30 – 11.45 Hasonlóságok és 

különbségek 
A résztvevők három fős csoportokat alakítanak és keresnek 

- 3 dolgot, amit jól tudnak mindhárman csinálni
- 3 dolgot, amiben fejlődni szeretnének vagy amit meg 

szeretnének tanulni
- 1-1- különbséget, ami a másik két társától megkülön-

bözteti
Bemutatják egymásnak az eredményeket. 

Többszörös 
intelligencia teszt 
(H. Gardner) 

Minden résztvevő kitölti a kérdőívet és kiértékeli az utasítások 
szerint. Az azonos intelligenciatípusba tartozó résztvevők kis-
csoportot alkotnak és elkészítik a terület reklámját. Bemutat-
ják a reklámokat. 

11.45 – 12.00 Szünet
12.00 – 13.00 Kétkörös páros 

beszélgetés
A résztvevők két kört alkotnak. A külső kör fog a képző utasítá-
sára mozogni, egy-egy téma megbeszélése után jobbra lépnek 
és más lesz a partnerük. A beszélgetés 1-1 percig tart, mind-
két személy elmondja, melyiket választaná a felsorolt értékek, 
helyzetek közül. 
Témák:

• Tanulni – Utazni – Dolgozni
• Mások támogatása – Versenyhelyzet 
• Döntési hatalom – Csapathoz való tartozás
• Pontos munka – Kreativitás
• Pénz – Önállóság
• Élménydús környezet – Irodai munka
• Biztos munkahely – Vállalkozás
• Egyedül végzett munka – Emberekkel való kapcsolat

A gyakorlat végén egy zárókörben megosztják a tapasztalatokat, 
kiemelnek egy-két értéket, ami különösen fontos számukra. 

13.00 – 14.00 Ebédszünet
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14.00 – 15.45 Emberkék a fán Mindenki kap egy rajzos feladatot, amelyen 25 különböző hely-
zetű ember van egy fa körül vagy a fán. Párban megbeszélik az 
alábbi kérdéseket: 

- Hol vagyok most? 
- Melyik a következő lépés? 
- Hova szeretnék jutni?   

Döntéselemzés Bevezetésként beszélgetünk a pályaválasztást befolyásoló té-
nyezőkről, felsorolunk minél több lehetséges belső (képessé-
gek, érdeklődés, értékek, személyiségjegyek) és külső (család, 
iskola, munkapiaci lehetőségek, fontos személyek, divatok, 
előítéletek, státus, fizetés stb.) tényezőt.
Mindenki kap egy A4-es lapot, amelyre egy nagy kört kell raj-
zolni. A résztvevők kiválasztanak egy korábbi döntési helyzetet 
(pl. középiskolai osztály kiválasztása). Ezt a kört kell annyifele 
osztani, ahány tényezőt azonosítani tudnak. A szeletek nagysá-
ga jelzi a tényező szerepét a döntésben.
A résztvevők sétálgatnak a teremben, és legalább három sze-
méllyel megbeszélik a korábbi döntésüket. 

SWOT-elemzés A képző bemutatja a SWOT elemzés sajátosságait, majd ez 
alapján mindenki elkészíti a saját helyzetének értékelését, be-
építve mindazt, amit a képzés során már azonosítottunk. 
A képző a SWOT-elemzésből kiindulva bemutatja a lehetséges 
fejlődési stratégiákat, ezután a célok SMART elveknek megfele-
lő megfogalmazásáról lesz szó. 
Minden résztvevő három olyan célt fogalmaz meg a maga szá-
mára, amelyek decemberig megvalósíthatók, majd ezeket há-
rom fős csoportban megbeszélik egymással. 

15.45 – 16.00 Szünet
16.00 – 17.30 Álomtérkép 

(min. 15 év múlva) 
Minden résztvevő kap egy A3-as vagy A4-es lapot. Elképzeli 
magát 15 év múlva és megrajzolja az álomtérképét. 
A nagycsoportban bemutatásra kerül az álomtérképen szerep-
lő legmerészebb álom.

17.30 – 18.30 Értékelés, reflexió, 
zárás
Értékelő 
gyakorlat: 
tarisznya, 
mosógép, kuka

A csoport közösen átismétli a kétnapos képzés folyamatát. 
Visszatérünk a félelmekre és elvárásokra. Mindenki a odamegy 
a képzés elején készített fa rajzhoz, és leszedi a fáról azokat a 
leveleket, amelyek a megvalósult elvárásokat tartalmazzák, és 
azokat a félelmeket, amelyek nem voltak megalapozottak. 
Az értékelő gyakorlat leírása: mindenki kap három post it-et és 
a tárgynak megfelelően visszajelzést ír a lapocskára és felra-
gasztja a közös értékelő lapra.
Tarisznya – Mit viszek magammal, mit tanultam, mi az, amit 
majd fel tudok használni? 
Mosógép – Mi az, amin gondolkoznom kell a közeljövőben? 
Kuka – Mit dobok ki, mi volt felesleges? 
Egy-egy gondolatot a zárókörben is megosztanak egymással a 
résztvevők. 
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6. A Socialna Akademija által megvalósított tréning

A képzés legfontosabb jellemzői az alábbiak:

• A tréning két teljes napot vesz igénybe, napi 8 kontaktórával.

• A képzést ifjúságsegítő (youth worker) vezette.

• A képzés ötvözte a korábbi jó gyakorlatokat, kipróbált módszereket, a közös partneri keretrend-

szert és a célcsoport igényeire való reagálást.

• A pályaorientáció megközelítése az alábbi fókusz mentén történik: 

o az életútterv és a pályaorientáció összekapcsolása,

o a pályaorientáció elhelyezése napjaink társadalmi környezetébe (technológia fejlődése, 

munkaerőpiac változásai, World 4.0. és Ipar 4.0.), a szakmák folyamatos fejlődése, válto-

zása, eltűnése,

o a pályaválasztás mint döntések sorozata,

o a pályaválasztás mint a jövő alakításának része (vágyott életmód, életstílus, értékrend stb.).

6.1. A tréning során használt módszertani eszközök bemutatása
6.1.1. Dilts piramis

3. kép – Dilts-piramis

A Dilts-piramis elmélet szerint az emberi személyiségnek hat szintje van, amelyek két irányból kapcso-

lódnak egymáshoz. Alulról felfelé a következő szintekkel találkozunk: 

• Környezet, 

• Viselkedés, 

• Magatartás, 

• Képességek, 

• Meggyőződések/értékek, 

• Identitás,

• Cél. 

Purpose

Identity

Bellefs

Capabilities

Behavior

Environment
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Az alacsonyabb szint hatással van a magasabbra. Például a környezet, melyben az egyén felnő, meg-

határozza a viselkedését, ami kihatással van a képességeire. A képességei meghatározzák a meggyőző-

dését, értékeit, és így tovább. Egy magasabb szintről lehetőség van befolyást gyakorolni egy alacsonyabb-

ra. Például amikor egy egyén megváltoztatja a saját identitásáról való felfogását, következésképpen 

megváltoztatja a saját meggyőződését is. Másik példa, amikor valakinek változik a meggyőződése, az a 

szokásaira is kihat. 

Az elmélet/módszertani eszköz két fontos használati területe a pályaorientáció során:

1. Az olyan témákat érintő beszélgetés, mint pl. a szakmai identitás és küldetéstudat, általában na-

gyon megerőltető a fiataloknak és a felnőtteknek egyaránt. Ha azonban sorra vesszük a Dilts 

piramis szintjeit, a nehéz témák feldolgozása úgy tűnik, mintha csak felfelé lépcsőznénk egyik 

szintről a másikra.  

2. A Dilts piramis segít abban, hogy az egyén megértse a különböző szintek közötti kapcsolatot. 

A serdülőknél gyakran látunk szakadékot a küldetéstudatban megnyilvánuló elképzelések és a 

kézzelfogható tettekben megmutatkozó magatartás között. Ez a módszertani eszköz világosan 

bemutatja annak a módját, hogyan lehet a két kategória között kölcsönös kapcsolatot létrehozni.  

6.1.2. IKIGAI 

4. kép - Ikigai

Az Ikigai japán szemléletmód, amit úgy fordíthatnánk le, hogy “a létezés értelme”. A kifejezés arra utal, 

hogy létünknek van iránya és célja, mely minden életet értékessé tesz. Az egyén spontán és akaratlagos 

megnyilvánulásai, amelyeket ennek ismeretében tesz, a megelégedettség és az értelmes élet megvaló-

sulásának érzetét keltik benne. 

Amit
szeretek
csinálni

Amiért
megfizetnek

KüldetésPasszió

Hivatás

Amire
a világnak
szüksége

van

Amit
jól

csinálok

Szakma
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Az elmélet minden szerint mindenki saját, személyes ikigaival rendelkezik, amely négy fontos kérdésre 

adott megfontolt válasz eredményeként alakul ki. 

• Mit szeretsz csinálni? 

• Mit csinálsz jól?

• Miért fizetnek meg? 

• Mire van szüksége a világnak? 

Hogyan alkalmazható az IKIGAI mint pályaorientációs módszer?

Elég nehéz olyan munkát vagy szakmát találni, ahol minden kérdésre igen a válasz, és mind a négy fent 

említett kritérium teljesül. Mégis fontos, hogy az egyének ismerjék a válaszaikat ezekre a kérdésekre, és 

egy adott munkáról ne csak egy vagy két szempont figyelembe vételével mondjanak véleményt. Külön-

böző helyzetekben, bizonyos esetekben egyes szempontok gyakran mellékessé válnak (pl. a pénzkeresés 

kérdése fontos, míg a másik három kevésbé).

6.2. A célcsoport és igényei 
Az elsődleges célcsoport tagjai a következő jellemzőkkel rendelkeznek: 

• 15-19 éves fiatalok,

• középiskolások,

• hét közben kollégiumban laknak,

• állandó lakhelyük a kelet-szlovéniai statisztikai régióban van, 

• kisvárosban vagy faluban élnek (nincs lehetőség az otthonukhoz közelebbi iskolába járni),

• részt vettek a projektben szervezett első, önismereti tréningen. 

A képzés kialakítása során a célcsoport következő igényeit vettük figyelembe.

• Időben gondolni a pályaorientációra, még mielőtt ez az igény sürgőssé válna. Ebben az 

esetben a pályaválasztással, munkával kapcsolatos döntéseik átgondoltabbak, következeteseb-

bek, kevésbé stresszesek lesznek. Ugyanakkor egyre tudatosabbá válik bennük, hogy a pályao-

rientáció és a karriertervezés soha véget nem érő folyamat. 

• Összekapcsolni az életúttervet és a pályaorientációt. A foglalkozás, a munka megválasztása 

egyebek mellett erősen kihat az egyén életstílusára. Ugyanakkor a vágyott életstílus nagyban 

befolyásolja, melyek azok a munkák, melyeket az egyén hajlandó elvégezni. A Z generációnál kü-

lönösen erős az az irányvonal, miszerint tudatosan választanak életstílust, éppen ezért érdemes 

megmutatni a fiataloknak a munkával kapcsolatos választásaik (gyakran láthatatlan) következ-

ményeit.

• Bővíteni azokat a paramétereket, ami alapján véleményt alkotnak egy foglalkozásról. A 

fiatalok az elsődleges környezetükben csak bizonyos paramétereket sajátítanak el a nevelteté-

sük során. A szempontok bővítése nagyobb szabadságot biztosít a pályaválasztás során.

• Megérteni a szakmák folyamatos fejlődését. Ahogyan a technológia gyorsan fejlődik, az élet-

stílus változik, úgy a szakmák is. Sok fiatal meglepetten hallja a képzés során, hogy minden va-
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lószínűség szerint másik állásból/szakmából fog nyugdíjba menni, mint amit jelenleg szeretne 

betölteni. Mindennek tudatosítása és a megfelelő kompetenciák, készségek fejlesztése segíthet 

a sikeres munkaerőpiaci jelenlét megalapozásában. 

• Foglalkozni a bizonytalansággal. A fiatalok egy változó társadalomba kerülnek bele, amit úgy 

is jellemezhetünk, hogy “A kockázat társadalma”. A foglalkoztatásban uralkodó bizonytalanság a 

globalizációhoz, a hirtelen bekövetkező gazdasági változásokhoz, vagy akár egy világjárványhoz 

is kapcsolódhat. A fiataloknak is gyorsan kell reagálni ezekre a változásokra, még akkor is, ha 

korábban nem volt alkalmuk megtanulni, hogyan is tegyék. 

6.3. A tréning felépítése
Első nap

Idő Témakör Leírás
9:00 – 10:30 Bemutatkozás A program céljainak bemutatása, a képzéssel kapcsolatos 

gyakorlati információk megosztása, jégtörő feladatok, a tré-
ning fő témájának bemutatása és a képzés során használt 
fő fogalmak tisztázása.

10:30 – 11:00 Szünet
11:00 – 12:30 Amit a szüleid nem 

mondhattak el 
neked

A résztvevők és a szüleik közötti különbségek feltárása az 
életrajzi tanulás módszer (biographical learning) segítségé-
vel. Ismerkedés a negyedik ipari forradalom hatására kelet-
kező, egész világot érintő irányvonalakkal, trendekkel.

12:30 – 14:00 Ebédszünet
14:00 – 15:30 A tudatos pályavá-

lasztás négy kulcs-
kérdése

Az Ikigai módszertani segédeszköz használata, a résztvevők 
az ideális munkára vonatkozó négy kulcskérdéssel 
foglalkoznak. A foglakozás célja, hogy “megérezzék a kü-
lönbséget” a szenvedély, küldetés, hivatás és szakma között. 

15:60 – 16:00 Szünet
16:00 – 17:30 Én a tapasztalataim 

tükrében
A Dilts-piramis alsó két szintjének alkalmazása. Reflexió: a 
résztvevők korábbi tapasztalatai és az ezekből származó 
erősségek és gyengeségek megfogalmazása. 
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Második nap

Idő Témakör Leírás
9:00 – 10:30 Mi az a kompetencia? Közösen tisztázzuk a kompetencia fogalmát. A résztvevők 

megpróbálják megnevezni a saját kulcskompetenciáikat. 
10:30 – 11:00 Szünet
11:00 – 12:30 Nehéz döntéseim a 

jövőről
A résztvevők megpróbálnak úgy tekinteni a közeljövőben ak-
tuális döntéshelyzetekre, mint az identitásukat formáló lehe-
tőségre. 

12:30 – 14:00 Ebédszünet
14:00 – 16:00 A személyes brand 

felépítése
A résztvevők megismerkednek a személyes brand fogalmával, 
és megpróbálják kialakítani a sajátjukat. Emellett megtanulják, 
hogyan használják a személyes brand alapelemeit az önélet-
rajz vagy portfólió készítése, valamint egy állásinterjú során.  

16:00 – 16:30 Szünet
16:30 – 17:30 Csak előre A résztvevők értékelik a képzést, és konkrét lépéseket tervez-

nek meg a jövőre nézve. 

6.4. A képzés témaköreinek bemutatása
1. témakör: Bemutatkozás

Időtartam: 90 perc

Cél: A program céljainak bemutatása, a képzéssel kapcsolatos gyakorlati információk megosztása, jég-

törő feladatok, a tréning fő témájának bemutatása és a képzés során használt fő fogalmak tisztázása.

Alkalmazott módszerek:

• Körben bemutatkozni

• Névtanulós játékok

• Állítások: 2 igaz + 1 hamis

• Csoportmunka

A csoportszoba előkészítése:

A csoportszobát be kell rendezni, az összes segédeszközt rendesen elő kell készíteni még a résztvevők 

érkezése előtt. A csoportszoba környezetének (amennyire csak lehetséges) barátságosnak, otthonos-

nak kell lennie, hogy a résztvevők kellemesen és kényelmesen érezzék magukat, hiszen a témák néha 

nehezek és nagyon személyesek lesznek.

Az alábbi elrendezést javasoljuk:

• a székeket körben rendezzük el,

• a kör közepére tegyünk egy halom szabálytalanul elrendezett anyagot, melyek segítségével a 

résztvevők megfogalmazhatják saját elvárásaikat (oktatási anyag, vászon, üres papírok stb.)
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Program

Tevékenység Perc Részletes leírás
Körben 
bemutatkozni

10 Minden résztvevő megosztja magáról a legalapvetőbb infókat:
• név
• melyik osztályba jár/képzési programban vesz részt 
• miért döntött úgy, hogy jelentkezik a képzésre, mik az elvárásai

A képzők is bemutatkoznak. 
Névtanulós játékok 20 A képző az általa kedvelt névtanulós játékokkal vezeti az ismerkedést. 
2 igaz, 1 hamis 15 Mindenki felír három önmagával kapcsolatos tényt a papírjára: kettőnek 

igaznak (legjobb, ha nehezen hihető), egynek pedig hamisnak kell lenni. 
Párokba rendeződnek, majd egyikük elmondja, miket írt fel, a másiknak 
pedig ki kell találnia, melyik állítás lehet a hamis. Utána cserélnek. Amikor 
minden pár végzett, a játékosok új párt keresnek, és a párbeszéd megis-
métlődik.

Alapvető 
információk 
a képzésről, 
gyakorlati 
tudnivalók, a 
képzés ütemterve

10 A képzők ismertetik az alapvető tudnivalókat a tréningről, melyeket jó, 
ha a résztvevők tudnak (mikor és hol tartunk szünetet, hogy néz ki az 
időbeosztás stb.). Az időbeosztást előre el kell készíteni, jól látható helyre 
kitenni. Elhangozhat pár infó a kávészünetről és az ebédről (különösen 
fontos ez az ételallergiásoknak vagy más okból diétázóknak). 

Fogalmak 
tisztázása

35 A résztvevők négyfős csoportokba rendeződnek. Minden csoport kap egy 
papírt a következő szavakkal:

• Hivatás
• Munka
• Oktatás
• Foglalkozás
• Foglalkoztathatóság
• Karrier
• Vállalkozás

A csoportok megpróbálják meghatározni ezeket a fogalmakat: szimbólu-
mokat rajzolnak, definíciót írnak, elmutogatják…
A meghatározásokat a csoportok a nagy körben is megosztják. 

2. témakör: Amit a szüleid nem mondhattak el neked

Időtartam: 90 perc

Cél: A résztvevők és a szüleik közötti különbségek feltárása az életrajzi tanulás módszer (biographical 

learning) segítségével. Ismerkedés a negyedik ipari forradalom hatására keletkező, egész világot érintő 

irányvonalakkal, trendekkel.

Alkalmazott módszerek:

• Életrajzi tanulás (biographical learning)

• PEST analízis

• Prezentáció
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Program

Tevékenység Perc Részletes leírás
Bevezetés 5 Jégtörő játék.

A foglalkozás céljának és menetének ismertetése. 
A szüleim, amikor any-
nyi idősek voltak, mint 
most én

35 Az életrajz tanulást a következő szakaszokra osztjuk:
• Egyéni munka: Három portrérajz elkészítése szimbólumok 

felhasználásával a “korszellem” bemutatására: 
o Én, most
o A szüleim, amikor én megszülettem
o A szüleim, amikor annyi idősek voltak, mint most én

• Csoportbeszélgetés:
o Mit jelenítettél meg a képeken?
o Miért pont azokat a dolgokat rajzoltad le, amiket?
o Mi az 5 legszembetűnőbb különbség a tizenéves 

szüleid “világa” és a te mostani “világod” között? 
Rövid prezentáció: 
Ipar 4.0

15 Amiről a prezentáció szól:
• Az Ipar 4.0. elmélete
• A fő technológiai fejlesztések a 4.0 Iparban 
• A fő trendek a 4.0 Iparban  

A “World 4.0” PEST 
analízise

15 A “World 4.0” értelmezése (= az a világ, melyet a 4.0 Ipar határoz 
meg) 4 különböző szempontból:

• P = politikai
• E = gazdasági 
• S = szociális
• T = technológiai

Páros munka, post-itek felragasztása négy nagy papírlapra a négy 
betű szerint.

Záró beszélgetés 20 A munkaerőpiaccal kapcsolatos összefüggések keresése. 
Segédanyag: https://abc-of-youthwork.eu/wp-content/uplo-
ads/2018/07/ABC_of_YW_manual.pdf (11-14. o.).

3. témakör: A tudatos pályaválasztás négy kulcskérdése

Időtartam: 90 perc

Cél: az ideális munkára vonatkozó négy kulcskérdéssel foglalkozni, illetve “megérezni a különbséget” a 

szenvedély, küldetés, hivatás és szakma között.

Alkalmazott módszer: IKIGAI
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Program

Tevékenység Perc Részletes leírás
Témakör bemutatása 10 Jégtörő.

Miért foglalkozunk ezzel a témakörrel. 
IKIGAI 55 A résztvevőket négy egyenlő részre osztjuk.

A terem négy sarkában jelenítjük meg szimbolikusan az Ikigai 
négy “körét” (ld. A tréning során használt módszertani eszközök be-
mutatása c. fejezet). Lehetséges szimbólumok:

• 20€ bankjegy (miért fizetnek neked)
• Csoki (mit szeretsz csinálni)
• Diploma (miben vagy jó)
• Képek szegénységről, ökológiai katasztrófákról… (mire 

van szüksége a világnak) 
A négy csoport mind a négy sarokban eltölt kb. 12 percet. Az óra-
mutató járásával megegyező irányban haladnak. 
Gondolatébresztő kérdéseket teszünk ki minden sarokba, me-
lyek csak arra az egy témára irányulnak. A csoporttagokat arra 
bátorítjuk, hogy pozitív visszajelzést adjanak egymásnak. 

Az elmélet bemutatása 10 A képző bemutatja az Ikigai elméletét.
Tisztázó kérdések 15 A témában elhangzottak összegzése. 

Javasolt kérdések:
• A négy kérdés közül melyik lepett meg a legjobban?
• Észrevetted, melyik kérdéssel találkoztál már otthon?
• Fontos neked az, hogy egyensúlyt találj a négy kérdés 

között, vagy esetleg kialakítottál valamilyen sorrendet a 
pályaválasztás kapcsán?

4. témakör: Én a tapasztalataim tükrében

Időtartam: 90 perc

Cél: Reflexió: a résztvevők korábbi tapasztalatai és az ezekből származó erősségek és gyengeségek 

megfogalmazása.

Alkalmazott módszerek:

• Dilts-piramis

• World Café

• Személyes jegyzetek
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Program

Tevékenység Perc Részletes leírás
A témakör és a World 
Café módszerének 
ismertetése 

10 A foglalkozás céljának ismertetése. 
Mindent a World Caféról (asztalok, kisebb csoportok, szabadon jár-
kálás, kávé vagy tea felszolgálása, aprósütik, nagy papírlap, tapasz-
talatok megosztása “lényegre törő kérdések” segítségével, amiket 
az asztalokra teszünk.

World Café 60 Annyi asztal legyen, ahány 3-4 fős csoportot tudunk kialakítani a 
résztvevőkből. 
Minden asztalra tegyünk egy nagy papírlapot egy “lényegre törő 
kérdéssel”, ami a résztvevők előzetes élményeivel és életszemléle-
tükkel kapcsolatos. Például:

• Meghatározó tanáraim / mentoraim (informális tanulást 
is beleértve) 

• Legnagyobb sikerem
• A legintenzívebb érzések az életemben (pozitív vagy ne-

gatív) 
• A családom rám gyakorolt hatása
• Mit adott nekem az általános iskola? 
• Iskolai szüneteim – amikor én még kissrác voltam… 

A résztvevők váltogatják az asztalokat, a csoportok elvegyülnek. 
Minden asztalnál személyes történeteket osztanak meg a nyitott-
ságukhoz mérten. Kulcsszavakat írnak/rajzolnak fel a nagy papírla-
pokra, hogy inspirálják az utánuk következő csoportot. 

Egyéni munka saját 
jegyzetekkel 

20 Kérdések az egyéni munkához:
• Ami és amilyen most vagy, az a múltbeli élményeid kö-

vetkezménye. Az összes élmény közül, amit te (vagy a tár-
said) megosztottatok a World Caféban, melyek érintettek 
meg a leginkább?

• Milyen hatással voltak rád ezek a meghatározó élmények? 
Hogyan formáltak téged azzá a személlyé, aki most vagy? 
Le tudod önmagad írni ezeknek az élményeknek a követ-
kezményeként?

5. témakör: Mi az a kompetencia?

Időtartam: 90 perc

Cél: A kompetencia fogalmának tisztázása, saját kulcskompetenciák azonosítása.

Alkalmazott módszerek:

• Elismerő szavak a hátamon

• Történetmesélés hármasban

• Prezentáció
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Program

Tevékenység Perc Részletes leírás
Elismerő szavak a 
hátamon

10 A résztvevők egy kb. A4-es papírt tesznek a hátukra, majd mindenki 
kap egy filctollat, így járkálnak körbe a teremben. Annyi embernek 
a hátára kell pozitív visszajelzést írni, amennyinek csak tudnak – fi-
gyelembe véve az erősségeiket, képességeiket, tudásukat, pozitív 
személyiségjegyeiket. 
5-7 percet hagyjunk erre, utána a résztvevők elolvashatják, mik ke-
rültek a papírjukra. 

Mi az a kompetencia? 10 Előadás: a kompetencia három megközelítése: tudás – képességek 
– attitűdök

Történetmesélés 40 Háromfős csoportokban dolgozunk. A Történetmesélés hármasban 
az Art of Hosting módszer alapelvei szerint történik.

• 1. szereplő: Mesélő
• 2. szereplő: Arató 
• 3. szereplő: Tanú

Történetek mesélése, a történetmesélő egyedülálló képességeinek 
felfedezése. Szerepcsere 2 alkalommal. 

Mi a kulcskompeten-
cia?

10 A kulcskompetencia fogalmának ismertetése – a foglalkoztatáshoz 
elengedhetetlen képességek.
Segédanyag: Az Európai Unió 8 kulcskompetenciája.5 

A saját és a kulcskom-
petenciák közötti kap-
csolódás felismerése

20 Ugyanazokban a hármas csoportokban dolgozunk, mint az előbb.
Tisztázó kérdések: Hogyan kapcsolhatjuk össze az emberek egyéni 
kompetenciáit a 8 kulcskompetencia elméletével? A kulcskompeten-
ciák közül melyikhez kapcsolhatjuk az egyes kompetenciákat?

6. témakör: Nehéz döntéseim a jövőről

Időtartam: 90 perc

Cél: a közeljövőben aktuális döntéshelyzetek (át)értékelése mint identitásformáló lehetőségek.

Alkalmazott módszerek:

• Videó (TedX előadás)

• Beszélgetés

• A, B, egyik sem vagy mindkettő?

5 http://mobilitycompetences.com/wp-content/uploads/2016/10/The-8-key-competences-of-European-Union.pdf 
(2020.09.18.)
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Program

Tevékenység Perc Részletes leírás
Bevezetés 5 A pályaorientáció egy kereszteződésekkel tarkított út. Minden el-

ágazásnál van egy döntés, amit meg kell hoznunk. Továbbtanulás, 
fakultáció felvétele, különóra, cserkésztáborba jelentkezés stb. – 
ezek mind életbevágó döntések. 
Hogyan lehet szembenézni a nehéz döntésekkel, és növekedni ál-
taluk?

Videó 15 Az alábbi videó megtekintése:
Ruth Chang: Hogyan hozzunk meg egy nehéz döntést?6

A videó összegzése, 
megvitatása

25 Javasolt beszélgetésindító kérdések:
• Mire emlékszel a videóból? Egy mondat(ban)? 
• Mi az előadó fő tanácsa, amikor nehéz választás előtt ál-

lunk? El tudod mondani a saját szavaiddal?
• Egy nehéz döntés valóban hozzájárulhat a személyiséged 

formálódásához?
A, B, egyik sem vagy 
mindkettő?

35 Párokba rendeződünk.
Mindenki kiválaszt egy “nehéz döntést”, amivel majd szembesülnie 
kell a közeljövőben. Olyan döntéshelyzetről legyen szó, amelyben 
legalább két lehetőség közül kell választani: A és B közül. 
Először mindenki megjeleníti maga előtt mindkét választási lehető-
séget:

• Hogyan fog kinézni az életem, hogyan fogom érezni ma-
gam, ha az A lehetőség teljesül?

• És ha a B valósul meg? 
• Hogyan fog kinézni az életem, hogyan fogom érezni ma-

gam, ha az A és B lehetőség is teljesül? Gondolkodj krea-
tívan!

• Előfordulhat, hogy sem A, sem B nem teljesül? Hogyan néz-
ne ki az életem, hogyan érezném magam?

A résztvevők mind a négy lehetőségről, azok kimeneteléről beszél-
getnek a párjukkal. Segítik egymást abban, hogy minél mélyebben 
megvizsgálják a lehetőségeket. 
(15-15 perc jut arra, hogy a pár egyik tagja elmondja a gondolatait, 5 
perc a felvezetésre és zárásra)

Összegzés 10 A gyakorlat során szerzett tapasztalatok összegzése. Javasolt kér-
dések:

• Mi nehezíti meg a döntésemet?
• Mivel tehetném könnyebbé a döntés meghozatalát? 
• Általában A és B választási lehetőséget látsz csak, vagy töb-

bet is? 

6 https://www.ted.com/talks/ruth_chang_how_to_make_hard_choices (2020.09.12.)



Pályaorientációs tréningek önismereti fókusszal
Nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok

39

7. témakör: A személyes brandem kialakítása

Időtartam: 120 perc

Célok: A személyes brand fogalmának megismerése. A saját brand kialakításának elkezdése, a személyes 

brand alapelemeinek használata az önéletrajz vagy portfólió készítése, valamint egy állásinterjú során. 

Alkalmazott módszerek:

• Silent Floor

• Prezentáció

• Szimulációs játék

Program

Tevékenység Perc Részletes leírás
Silent Floor 40 6 nagyméretű papír van a földön, melyekre egy-egy kérdést vagy kulcsz-

szót írtunk fel:
• Értékrendem
• Amit egy jobb világgal kapcsolatban remélek 
• Értékeim
• Mivel tudok javára lenni másoknak? 
• Hogyan tudok javára lenni másoknak? 
• Legkedvesebb színem, stílusom, zeném, könyvem

A feladat ismertetése. (5 perc)
A résztvevők csendben járkálnak a teremben, és személyes válaszokat 
írnak a papírlapokra, miközben mások feljegyzéseit is elolvassák. (20 
perc)
Mindegyik papírlap rövid áttekintése. (15 perc)

Mi az a személyes 
brand?

15 Előadás. Fő pontok:
• Mi az a brand? Több, mint egy logó!
• A brand értékekről szól, a “felhasználói élményről”. 
• Milyen “felhasználói élményt” szeretnék felmutatni munkavál-

lalóként a munkáltatóm, klienseim stb. felé?
• Mit szeretnék, hogy mit mondjanak rólam?

Találd meg a 
saját személyes 
arculatod elemeit! 

20 A nagy papírlapok újbóli áttekintése, saját jegyzet készítése, minden 
lapról lejegyezni azokat az elemeket, melyek a leginkább összhangben 
vannak veled.
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Egy állásinterjú 
eljátszása

45 Hármas csoportokat alkotunk: munkaadó, alkalmazott, megfigyelő
A szituációkat előre megadjuk. Javaslatok:

• Általános iskolai tanár
• A helyi egyetemi klub vezetője
• Műszakvezető egy élelmiszerboltban 

A munkaadó kérdésekkel készül, az alkalmazott válaszokról gondol-
kodik, a megfigyelő odamegy az egyik képzőhöz, hogy megbeszéljék a 
megfigyelési szempontokat. (15 perc)
Az állásinterjú eljátszása. (20 perc)
Tapasztalatok összegzése. (10 perc)
Más tevékenységek is szóba jöhetnek:

• Önéletrajz vázlatos megírása
• Rövid, egyperces videó készítése, amelyben a résztvevő rövid 

előadást/beszédet tart (1 perc) 

8. témakör: Csak előre

Időtartam: 60 perc

Cél: A képzés értékelése és a jövőre vonatkozó konkrét lépések megtervezése.

Alkalmazott módszerek:

• Történetmesélés és egyéni munka

• Csoportmunka

Program

Tevékenység Perc Rövid leírás
Reflexió a képzésről 15 Irányított “séta” a képzés mentén.

A tréner áttekinti, mi történt a képzés alatt, miről szóltak a témakörök, 
mit végeztünk csoportosan, milyen fogalmakkal találkoztunk. 
A résztvevők egyénileg leírják a “legütősebb” pillanataikat a jegyzetfü-
zetükbe. 

További lépések 20 A csapatot négyes csoportokra bontjuk, így beszélik meg, milyen lépé-
seket fognak tenni a képzés után.
A következő modell követését javasoljuk: 

• Milyennek képzelem el a jövőmet 1 év múlva?
• Milyen fontos lépéseket kell megtennem, hogy ez az elképze-

lés megvalósulhasson?
• Mi az az első konkrét lépés, amit egy héten belül megtehetek?

A képzés értékelése 20 Visszaülünk a közös nagy körbe, és mindenki visszajelzést ad a tré-
ningről. 

Záró gondolatok 5 A trénerek és szervezők záró gondolatai. 
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7. Az Akademie Klausenhof által 
megvalósított tréning 

7.1. Háttérinformáció a tréning pedagógiai tervezetének 
megalkotásával kapcsolatban

Egy 2019-ben Németországban elkészített, reprezentatív mintán végzett felmérés szerint (Shell 

Youth Study, 2019) a fiatalok továbbra is “kiemelkedően fontosnak tartják a jó teljesítményt”, “ugyan-

akkor szeretnének stabil társas kapcsolatokat fenntartani” személyes környezetükben. “A biztonságos 

és független társadalmi státusz keresése során oly módon alkalmazkodnak környezetükhöz, hogy ké-

pességeikhez mérten a legjobban ragadják meg a szembejövő lehetőségeket és tudjanak élni azokkal. 

A korábbi generációkhoz képest a mai fiatalok számára sokkal fontosabb a tudatos életmód.” 

Érdemes megemlíteni, hogy Németországban a pályaorientációs tanácsadást túlnyomó többségben 

a Szövetségi Munkaügyi Hivatal biztosítja, ami törvény által előírt kötelessége. A hivatal dolga segíteni 

a fiatalokat, mielőtt szakmát választanak vagy döntenek a továbbtanulásról.

A felnőtté válás egyik nagy kihívása, hogy jövőnket érintően döntéseket hozzunk, együttműködjünk 

másokkal és saját normáink szerint cselekedjünk. A kulcsszó az „autonómia”. Nagyon kevés lehetőség 

áll rendelkezésünkre, hogy az autonómiát következmények nélkül kipróbáljuk és megtanuljuk, mivel 

jár, mert a környezet gyakran azonnali és tökéletes eredményeket vár tőlünk. Nincs olyan átmeneti 

szakasz, ahol tanulhatunk és kipróbálhatjuk magunkat. Annak érdekében, hogy olyan környezetet te-

remtsünk, ahol erre mégis van lehetőség, szabad és kreatív munkamódszert választottunk. Az egész 

szombati nap a lehető legönállóbban zajlott a két videókészítő csoportfeladattal. Egy rövid, a témát 

ismertető prezentáció után a résztvevőket 4 csoportba osztjuk. A trénerek csak távolról figyelik a folya-

matot és csak akkor nyújtanak támogatást, ha szükséges, és semmiképpen sem veszik át közvetlenül 

a vezetést. A vasárnapi reflexiót pedig a független és felelősségteljes munkafolyamat elemzésével és 

értékelésével töltjük, ahol a résztvevők tippeket és élményeket osztanak meg egymással különféle né-

zőpontokból.

A tréning szeminárium elején egy együttműködési feladatot adunk a résztvevőknek, amelynek az a 

célja, hogy a csoport (újra) hozzászokjon a hétvégi közös munkához. A feladat felfrissíti a résztvevők 

korábbi emlékeit a többiekkel és az első tréningen meghatározott, a közös munkára vonatkozó 

alapelvekkel és szabályokkal kapcsolatban. 

A hamminkelni pályaorientációs tréning egy teljes hétvégét ölelt fel (péntek délután-vasárnap dél). 

A képzésen ez alkalommal is nagy hangsúlyt fektettünk az ún. kapcsolati szint fejlesztésére, építésére. 

A tréninget a következő értékek/tartalmi fókuszpontok mentén építettük fel.

• A tréning célcsoportját alkotó fiatalok céljairól, elvárásairól, jövőképéről szóló kutatási eredmé-

nyek felhasználása (Shell Youth Study, 2019),

• Autonómia kialakítása, függetlenné válás a külső, társadalmi elvárásoktól, saját, belső elvárások, 

célok megfogalmazása,
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• A felnőtté válás kihívásai, életvezetési készségek kialakítása, személyes célok kitűzése (technikák 

és módszerek), mindez az életútterv és a pályaorientáció kontextusában

• Saját döntések meghozatala, felelősségvállalás, 

• A munka világába való átlépés előkészítése és megkönnyítése, munkamorál fejlesztése,

• Hosszabb, összetett feladat teljes körű elvégzése (tervezés, kivitelezés, értékelés) projektmód-

szertan segítségével,

• Perspektívaváltás képessége.

A képzés kidolgozása során az első, önismereti és személyiségfejlesztő képzés során is felhasz-

nált elméleti alapvetéseket és modelleket hívtuk segítségül:

• Ruth Cohn témacentrikus interakció elmélete,

• A B. Tuckman-féle csoportfejlődési modell bővített változata,

• Hans Thiersch életvilág orientáció elmélete, 

• Az élménypedagógia alapjai (B.Heckmair & W.Michl).

A továbbiakban az egyes elméletek rövid áttekintése következik. 

7.2. Ruth Cohn témacentrikus interakció elméletének ismertetése

A témacentrikus interakció négy eleme (röviden: TCI)

Minden csoportot négy elem / tényező határoz meg:

Egyén (Én):  az egyes ember (résztvevő) életútjával és szükségleteivel

Csoport (Mi):  célok és csoportdinamika

Téma (Az): feladat, téma

Környezet (Glóbusz):  előrevivő és gátló körülmények

A TCI csoportmunka alapja az “egyén-csoport-téma elemek” beazonosítása és egyensúlyban tartása az 

adott környezetben. A TCI csoportvezető feladata, hogy figyeljen a négy elem “dinamikus egyensúlyára”. 

Az egyensúly azért dinamikus, mert állandóan változik, sosem marad állandó a csoportban zajló folya-

matok során.  

lt
topic

I
Individual

We
group

Globe
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Az egyensúly hiánya a különböző faktorok szempontjából

Az Én hiánya:
• A téma és a csoport kerül előtérbe

• Az egyén jobban figyel a csoport céljára és érdekére, mint a sajátjára

• A csoport mellőzi az egyes csoporttagok érdekeit 

Az Én-Mi hiánya:
• A téma kerül előtérbe

• Az egyéni érdekek és a csoport elképzelésének mellőzése

• Nincs meg az egy csoporthoz való tartozás érzése 

A Mi hiánya:
• Az egy csoporthoz való tartozás érzése és az együttműködés mellőzötté válik

• Az egyén és a téma kerül középpontba 

• Nem jön létre csoportdinamika

A Téma hiánya:
• A téma háttérbe szorul

• A csoporttagok főleg magukkal és a csoporton belüli folyamatokkal foglalkoznak

• Nem azonosulnak a témával

A TCI posztulátumai
“Légy önmagad szószólója!”

• személyes felelősségvállalás

• szükségletekről való döntés

• a döntéshozatali lehetőségek megragadása 

• saját tettekért az egyén vállal felelősséget, nem pedig a csoport vezetői 

“A zavaró tényezőknek elsőbbségük van.”
• a célhoz vezető úton lévő akadályok, zavaró és káros tényezők felismerése 

• akadályok bármikor és bárhol előállhatnak

• a zavaró tényezők nem kérnek engedélyt, hogy jelen lehessenek

• a zűrzavar (félelem, fájdalom, öröm) energiát és figyelmet igényel a résztvevőktől

• a zavaró tényezők figyelmen kívül hagyása további kellemetlenségekhez vezethet, gátolják a 

csoporton belüli kommunikációt
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A zavaró tényezők lelki, érzelmi és értelmi természetű belső folyamatokból vagy fizikai, ökológiai, szo-

ciális, valamint politikai jellegű külső körülményekből is fakadhatnak. Ha figyelmen kívül hagyjuk vagy 

letagadjuk a felmerülő kellemetlenségeket, akkor azok előtérbe kerülnek és akadályozzák a tanulást, a 

munkát és a növekedést. Tehát érdemes ezeket komolyan venni, és dolgozni rajtuk, míg az egyén vagy a 

csoport újra képes lesz működni. 

A TCI alapelvei (axiómái)

1. Autonómia

• Egzisztenciális-antropológiai axióma: Minden és mindenki egyszerre önálló egység - ugyanakkor 

senki nem létezhet önálló egységként, hanem csak kölcsönös függőségben.

• Az egyén függetlensége annál nagyobb, minél inkább tudatában van annak, hogy kölcsönösen 

függ mindenkitől és mindentől.   

• Minden személyiség pszichoszomatikus egész, az észlelés, az érzelmek és a gondolkodás, vala-

mint a cselekvés egysége.

2. Tisztelet 

• Etikai-szociális axióma: Minden élőt és élő növekedését tisztelni kell, mely olyan döntéseket köve-

tel meg, amelyek érték-függőek. Tisztelet minden élőlénnyel szemben, beleértve keletkezésüket 

és elmúlásukat is. Az emberi lény értékes; az inhumánus magatartás értékromboló.

• Az embernek ember voltából származó kötelessége minden élőt értéknek tekinteni és óvni.

3. Tágítható határok 

• Pragmatikus-politikai axióma: A szabad döntésnek külső és belső határok szabnak korlátot, de 

ezek a határok a figyelem iskolázása révén folyamatosan tágíthatóak. Univerzális, kölcsönös 

függőségünk tudatosítása tesz képessé bennünket arra, hogy felelősséget tudjunk vállalni. Az 

ember autonómiája annál nagyobb, minél tudatosabban számításba veszi függőségét belső és 

külső meghatározottságaitól. A szabad döntések az adott belső és külső határokon belül történ-

nek.
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7.3. A B. Tuckman-féle csoportfejlődési modell bővített változata 
A modell legegyszerűbben egy ábrával szemléltethető. A csoportfejlődés egyes szakaszai a csoportta-

gok viselkedéséről kapták a nevüket. Az ábra a csoportvezetés szakaszonkénti feladatait mutatja be.  

7.4. Hans Thiersch életvilág orientáció elméletének ismertetése
Hans Thiersch a Tübingeni Egyetem neveléstudomány és szociálpedagógia professzora volt 2002-ig. 

Thiersch a szociális munkában használt “életvilág orientáció” kifejezést az 1970-es évek végén alkotta 

meg. Az egyén (kliens) hétköznapi életének történéseit mindig figyelembe veszik az életvilág orientáció-

ban. A megoldás és a támogatás minden esetben személyre szabott a kliens életvilágának megfelelően. 

Az elméletben az egyénre úgy tekintenek, mint a saját világának szakértőjére, aki képes önmaga számá-

ra a legjobb döntést meghozni. Ebben a folyamatban csupán kíséretet, támogatást kap. Harmadik fél 

nem dönthet és cselekedhet helyette, ezeket a kliensnek kell kivitelezni. Az életvilág orientáció alapeleme 

a tiszteletteljes együttműködés (ld. MotivAction résztvevők és képzők között), amely szolidáris és aktív 

részvétellel járó munkát tesz lehetővé. 

Ennek során, a tőlünk távol álló életfelfogásokat is tiszteletben tartjuk és elfogadjuk. A résztvevőket 

érett, gondolkodó lényként kezeljük, akik nem igényelnek iránymutatást, legfeljebb a választási lehetősé-

gek, szempontok és következmények felvázolását.

7.5. Az élménypedagógia alapjainak ismertetése B.Heckmair & 
W.Michl szerint

Az élménypedagógiának több meghatározása is született. Találkozunk olyanokkal, melyek között átfe-

dés van, ám néhány elkülönül a többitől. A német nyelvű szakmai körökben az egyik legelterjedtebb és 

legelfogadottabb definíciót B. Heckmair és W. Michl fogalmazta meg 1994-ben: 
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“Az élménypedagógia egy cselekvésorientált módszer, mely során mintaszerű tanulási folyamatok segítsé-

gével a fiatalokat fizikai, lelki és szociális kihívások elé állítjuk, ezzel támogatva személyiségfejlődésüket, így 

képessé téve őket saját életük felelős vezetésére.” 

A tanulás céljai és formái

A meghatározásból kitűnik, hogy az élménypedagógia két fő célkitűzése a személyiség és a szociális 

kompetenciák fejlődésének elősegítése.

“Az élménypedagógia fő célja az egyéni képességek fejlesztése annak érdekében, hogy az egyén megbirkózzon 

az élettel, és képes legyen csoportban a másokkal való együttműködésre és kommunikációra a mindennapi 

élet során. Az élménypedagógia lehetővé teszi, hogy a résztvevők megismerjék cselekvőképességük határait, 

valamint, hogy félelemmentes közegben, csoportosan tanuljanak és növekedjenek.”

Ellentétben a többi megszokott képzési formával és tanulási módszerrel, az élménypedagógia holisz-

tikus szemlélettel bír. Egyik eleme, hogy a tanulás különböző szinteken, változatos módon és sokféle 

csatornán keresztül történhet. Példákkal szemléltetve:

1. Tanulás kézzel, szívvel és fejjel 

A résztvevők személyiségével fizikai, mentális és lelki síkon is ajánlott foglalkozni. A tapasztalatokat sze-

mélyesen kell átélni, ami általában érzéseket, indulatokat vált ki, amelyre reflektálhatunk, és amelyeket 

fel is dolgozhatunk. Ebből is látszik, hogy az élménypedagógia több, mint pusztán cselekvések sokasága.  

2. Tanulás az érzékeken keresztül

A mai társadalomban a tudást többnyire másodkézből (néha akár harmadkézből) szerezzük, és az él-

ménypedagógia ezt kívánja ellensúlyozni. “Arra ösztönöz, hogy az érzékeink segítségével fedezzük fel és 

vegyük újra bitokba a természetet a látás, hallás, szaglás, tapintás és ízlelés által.”

3. Tanulás a kikapcsolódáson keresztül 

Mivel olyan társadalomban élünk, amelyben a technikai és társadalmi folyamatok gyorsan változnak, 

az élménypedagógia fontos szerepet játszhat abban, hogy az emberek újra felfedezzék és értékeljék a 

lelassult életet és a csendet. 

4. Tanulás példák segítségével

Az élménypedagógia kereteiből adódik, hogy “a való élet bonyolult jellemzőit olyan lehetőségekre csök-

kenti, amelyek rendszerint kontroll alatt tarthatóak.” Ezáltal a résztvevők felfedezhetik a kapcsolatot a 

cselekvés és a következmény, a viselkedés és a siker, a jelenlegi kihívások és a formálható jövő között. A 

csoportban és a csoporttól való tanulás is könnyebbé válik. 

5. Tanulás élményeken keresztül 

Ahogy már korábban hangsúlyoztuk, az élménypedagógia elsősorban azon a felvetésen alapul, hogy az 

emberek jobban megtanulják és kevésbé felejtik el azt, amit megtapasztaltak.
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A fentebb ismertetett elméleti alapvetéseket összegezve, megállapíthatjuk, hogy a fiatalra úgy tekin-

tünk, mint a saját világának legjobb ismerőjére, így nem ad(hat)unk kész megoldásokat. A résztvevő az, aki 

képes dönteni arról, mi a legmegfelelőbb megoldás a saját életvilágában. A képzések csupán módszereket 

kínálunk ennek megtalálásához, valamint választási lehetőségeket és különböző nézőpontokat mutatunk 

meg. A képzések és mentortalálkozók zavartalanul eltöltött időt és védett helyet biztosítanak a témában 

való elmélyüléshez. 

7.6. A célcsoport és igényei
A projekt indulásakor a csoport 24 résztvevőből állt, akiknek életkora 11 és 15 év közé esett. A későbbi-

ekben 2 résztvevő távozott a projektből, 2 fő pedig lebetegedett, így a második tréningalkalomra 20 em-

ber maradt. A fiatalok 3 különböző iskolába járnak az Akademie Klausenhof 30 km-es vonzáskörzetében. 

Minden résztvevő ismerte egymást az első szemináriumi alkalomról, amely óta közösségi médiafelülete-

ken tartották egymással a kapcsolatot a trénerek vagy mentorok részvétele nélkül. Az iskolai teljesítmény, 

a családi körülmények és az általános társadalmi-ökológiai státusz nagyban eltért a résztvevők közt. 

7.7. A tréning felépítése
Első nap

Idő Tartalom Tevékenységek

15:00 Résztvevők felvétele az iskoláknál

16:00 
Üdvözlés, szobakulcsok kiosztása, szobák 
elfoglalása, szabályok és menetrend 
ismertetése, (újra)ismerkedés

17:00 

Bemelegítés
Az első szeminárium emlékeinek felfrissíté-
se. A tanultak átismétlése, a közös munka 
előkészítése.
Célok megfogalmazása
Célok elérése

Bemelegítés: Zsip-zsup
Együttműködési játék: a nagy földbirtokosok
Elméleti ismertető: SMART (okos) célok
SMART (okos) célok alkalmazása

18:00 Vacsora

19:00 
Kapcsolati szint
Közös napzárás

Moziest
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Második nap 

Idő Tartalom Tevékenységek

8:00 Reggeli

9:00 
Bemelegítés
Projekt módszertan
A videóforgatás alapjai

Bemelegítés: Párna verseny
Prezentáció a projektmódszertanról
Bevezető előadás a videóforgatásba

11:00 

Önbizalomépítés
Önbecsülésépítés
A bátorság, hogy a magad útját járd má-
sok akarata ellenére is

Kiscsoportokba való rendeződés
Az önbecsülés fejlesztése videoklip, headstand 
(fejenállás módszer) segítségével 
Kiscsoportos átbeszélés
A terv kitalálása és felvázolása

12:30 Ebéd

13:30 

Bemelegítés
A célok felismerése és kitűzése az életben
A siker titka
Társas kompetencia
Kompromisszumra törekvés

Bemelegítés: Fűnyíró
Videóklip készítése: »Mit jelent számomra a 
siker és mit jelent a siker másoknak?« (Utalás a 
szabad munka módszertanra és a projekt mód-
szertanra: lásd alább)

16:00 

Koncentráció
A másokért és saját magunkért való fele-
lősségvállalás
Hogyan egyezzünk meg a célokon

Hagyományos íjászat

18:00 Vacsora

19:00 
Projektfeladat folytatása
Kapcsolati szint
Közös napzárás

Társas est társasjátékokkal, bowlinggal, billiárd-
dal, pingponggal és dartssal 

Harmadik nap 

Idő Tartalom Tevékenységek

8:00 Reggeli

9:00 
Bemelegítés
Személyiségjegyek felismerése
Saját (tanulási) környezeted formálása

Bemelegítés: Aerobic
Elméleti ismertető: Riemann-Thomann elmélet
Egy Riemann-Thomann kereszt létrehozása
Az eredmények alkalmazása a mindennapi 
életben

11:00 

A tanulságok megerősítése
Reflexió a szemináriumról
A tanultak átvitele a mindennapokba
A következő (3.) tréning és a MotivAction 
program további részének bemutatása 
A harmadik tréning megtervezése

Videók prezentálása
Reflexió a projekt módszertanról a darts tábla 
módszerrel 
Véleménycsere, megbeszélés
Reflexió a tréningről a »navigációs út« módszer-
rel
Közös tervezés (flipchartokon)

12:30 Ebéd

13:15 Visszatérés az iskolákba



Pályaorientációs tréningek önismereti fókusszal
Nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok

49

Bemelegítő játékok

A „bemelegítő játékok” alatt bemelegítő, energizáló feladatokat értünk, amelyek főbb jellemzői a következők:

• többnyire rövid játékok sok mozgással, amelyek egyszerűek, lelkesítőek és viccesek 

• segítenek egymásra hangolódni 

• kitisztítják az elmét és segítenek a tréningre koncentrálni 

• aktiválják a jobb és bal agyféltekét

• javítják a csoporthangulatot

• az együttműködési feladatokkal ellentétben itt lehetnek vesztesek és győztesek

Vannak, akik a bemelegítőket „jégtörőknek” hívják. Az utóbbi igen félrevezető kifejezés, hiszen nem 

különíti el a bemelegítőket az ismerkedős játékoktól, melyek funkciója teljesen eltérő.

Sokféle bemelegítőt találhatunk a szakirodalomban és az interneten is. A választott bemelegítők folya-

matát és instrukcióit szándékosan nem részletezzük ezen a ponton. A bemelegítők fontos alapköve, hogy 

igazodik a csoport szükségleteihez és aktuális állapotához. Az általunk alkalmazott bemelegítők szimpla 

lemásolása és az általunk választott sorrend szerinti levezénylése nem vezet szükségszerűen sikerhez, 

sőt, könnyen kontraproduktívvá válhat.

Javasoljuk, hogy minden tréner az adott foglalkozás előtt válassza ki a megfelelő bemelegítő játékot, 

gyűjtse össze a szükséges eszközöket (amely lehet egy labda, párna vagy egy zenedoboz is) s ezután 

hajtsa végre a résztvevőkkel.

A mi filozófiánk az, hogy nem adunk közvetlen utasításokat vagy parancsokat arra, hogy ki mit csinál-

jon, ezért mi trénerek és mentorok is szeretünk részt venni a játékokban és csatlakozásra invitálni a vo-

nakodó résztvevőket (nem: „Csináld ezt! Csináld azt!” hanem „Gyere, csatlakozz hozzánk.”). Ez a módszer 

kiiktatja a hierarchikus gondolkodást. Azt az üzenetet adjuk át, hogy a trénerek és a mentorok nem állnak 

feljebb a résztvevőknél, vagyis ugyanazon a szinten helyezkednek el, ez pedig rendkívül hasznos lehet, 

amikor tanácsot adunk vagy perspektívát váltunk.

7.8. A gyakorlatok leírása
7.8.1. A nagy földbirtokosok (együttműködési feladat)

Célok: fejleszteni az önismeretet, megtanulni kezelni a nehézségeket és veszteségeket, kezelni az érzel-

meket a kommunikációban, fejleszteni a csapatmunkát, azonosítani az erősségeket és a fejlesztendő 

területeket

Leírás: Az együttműködési feladatok azt szolgálják, hogy szimulálják és fejlesszék a társas viselkedést 

ismeretlen és váratlan helyzetekben. Céltudatos reflexión keresztül a résztvevők figyelmét a viselkedési 

mintázataikra irányíthatjuk (hogyan kezelte egyikőjük a nehézségeket, mely kommunikációs technikák 

voltak kifizetődők és melyek kevésbé stb.)

Folyamat: Az egész csoport egy mező (vagy egy nagy szoba) egyik oldalán, egy vonal mögött helyezkedik 

el. Minden résztvevőnek véletlenszerűen kisorsolunk egy számot 1 és 10 között. A sorsolás történhet pél-

dául úgy, hogy a résztvevők kihúzzák a számokat egy kalapból. Ha pl. összesen 25 résztvevő van, akkor 

5 számot kétszer, másik 5 számot pedig háromszor osztunk ki. A fent említett kezdővonal és a célvonal 
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között kb. 10-15 méter van, köztük pedig véletlenszerűen elosztott padlólapok vagy vizes dobozok van-

nak elhelyezve. A padlólapok (vizes dobozok) a nagy telkeket szimbolizálják és 1-10-ig véletlenszerűen fel 

vannak címkézve, pont, mint a résztvevők. A közöttük lévő távolság 50 cm-től 1,5m-ig terjed. A feladat 

célja, hogy a teljes csapat átkeljen a telkeken, a kezdővonaltól a célvonalig, anélkül, hogy hozzáérnének a 

fűhöz (a terem aljához). A szabályok a következők:

 – nem lehet hozzáérni a földhöz

 – egy telekre csak akkor lehet belépni, ha az egyik tulajdonosa éppen otthon tartózkodik (például 

legalább egy lába a telken van)

Amennyiben a szabályokat megsértik, az egész csapatnak újra kell kezdeni a feladatot. A feladat vég-

rehajtását lehet korlátozni például időkorláttal (30 percet javasolunk a feladat ismertetése után) vagy 

próbálkozásszámmal (3-5 próbálkozás számot ajánlunk, a csoport nagyságát figyelembe véve).

Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy az együttműködési feladatokat az adott csoportösszetételből 

fakadó igényeihez kell szabni, és a célokat aszerint kell kitűzni. Számos együttműködési feladat található 

az interneten vagy erre specializálódott könyvekben. A nagy fölbirtokosok feladat a mi csoportösszetéte-

lünkhöz tökéletesen illeszkedett, másokhoz azonban könnyen lehet, hogy kevésbé - ekkor érdemes egy 

másik feladatot választani.

7.8.2. S.M.A.R.T. célok

A módszert a magyar képzésen is használtuk. A leírását lsd. a Katház Kft által megvalósított tréning 

c. fejezetben. 

7.8.3. Projekt módszertan

Célok: A belső motiváció felébresztése, függetlenség erősítése, a megszerzett tudás alkalmazása, ön-

bizalom növelése, a társas felelősség gyakorlása, kommunikációs készségek fejlesztése, konfliktus 

menedzsment és a kompromisszum készség fejlesztése

Leírás: Az oktatástörténész Dr. Michael Knoll tudományosan vizsgálta a projektpedagógiát. Könyvé-

ben a projektmódszertant az akció-orientált tanulás egyik alformájaként írja le, amely kitűnő lehető-

séget nyújt a belső motiváció felébresztésére, a független gondolkodás fejlesztésére, a megszerzett 

tudás alkalmazására, az önbizalom növelésre és a társas felelősségvállalás gyakorlására. A projektek 

lehetővé teszik, hogy a résztvevők már a feladat legelejétől kezdve saját meglátásaikat és ötleteiket 

adják a munkához, és olyan témákon és problémákon dolgozhassanak szabadon, amelyek szociá-

lis környezetükhöz és a természethez kapcsolódnak. Knoll nézetei szerint a projektek eredmény- 

és közösségorientáltak, továbbá azzal az előnnyel járnak, hogy nem kötik őket az iskolai tantár-

gyak és feladatok korlátai. Tehát a projektmódszertant úgy kell értelmeznünk, mint gyakorlatias 

problémamegoldó módszert, amely a szokásosnál nagyobb függetlenséget és konstruktivitást igé-

nyel a fiatalok részéről. 

Knoll szerint a projektmódszertant a következők jellemzik:
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a) Résztvevőorientáltság

A résztvevők nagy szabadságot kapnak arra vonatkozólag, hogy hogyan döntenek és cselekszenek. 

Rájuk van bízva, milyen meglátásokat, ötleteket és tapasztalatokat hoznak be a közös munkába. Így a 

résztvevők saját tanulási folyamatuk alanyaivá válnak, így könnyebben köteleződnek el a projektfeladat 

felé. Ezáltal sokkal nagyobb valószínűséggel érhetünk el hosszútávú tanulási eredményt. 

b) Realitásorientáltság

A résztvevők a mindennapok komplex céljaival és problémáival találkozhatnak, amelyekkel sokkal mé-

lyebben szembesülnek az intenzív részvételnek köszönhetően. így könnyen visszacsatolást (például atti-

tűd vagy viselkedésbeli változást) eredményezhet különféle szinteken (kognitív, érzelmi, stb.). A sziszte-

matikus, elméleti- és tantárgyorientált tanulással szemben a projektalapú tanulás szituációs, gyakorlatias 

és holisztikus. 

c) Eredményorientáltság

A projektmunka központi eleme a konkrét produktum, amelyet sok időbe telik elérni, előállítani. Tehát 

a projekt módszertan jelentősen különbözik más akció-orientált tanulási formáktól, mint például a kísér-

letektől, gyakorlatoktól vagy szerepjátékoktól.

A tanulás függetlenségét a tréner megváltozott szerepe is erősíti. A trénerek ebben a szerepben már 

nem tanítanak vagy utasítanak, hanem tanulási tanácsadóként és segítőként funkcionálnak. Csupán 

támogatást nyújtanak, ezzel orientálják a résztvevőket önmaguk segítése felé.

A projektmódszertan által követett elvek szerint a projektfeladatnak a következő kritériumoknak kell 

megfelelnie:

• Egyértelmű és mérhető eredményhez kell vezetnie.

• Újnak és komplexnek kell lennie (a megoldásnak bonyolultnak kell lennie és lehetővé kell tenni, 

hogy a résztvevők felhasználhassák korábbi tudásukat az új feladat teljesítése érdekében). 

• Fontos, hogy megoldható legyen nagymértékű önálló munkával, amennyiben a tervet követik 

a résztvevők (csapatban vagy egyénileg) 

Folyamat: A projektmódszertan előkészítésekor a trénereknek a következő három kulcskérdéssel kell 

foglalkoznia:

Mi?
Feladatleírás: 
• A résztvevőknek egy komplex feladaton kell dolgozniuk (például egy video létre-

hozásán).

Miért?

Tanulási célok:
• A viselkedési mintázatok fejlesztése és elmélyítése (például kommunikációs kész-

ségek, kompromisszumkészség, csapatmunka) 
• A tanultak alkalmazása 
• Az együttműködési készség javítása
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Hogyan?

Folyamat/Módszerek:
• Nyerjük meg a résztvevőket a feladat teljesítésére, koordináljuk a menetét velük 

együtt 
• A résztvevők önállóan dolgozzanak 
• Milyen időközi értékelés szükséges és hasznos? 
• Hogyan nézzen ki a végső értékelés? (például Hogyan tudjuk az eredményeket 

mérni? Milyen minőségi kritériumokat vegyünk figyelembe?) 
• A résztvevőknek milyen támogatásra van szüksége és ez hogyan kivitelezhető a 

leghatékonyabban? (például eszközök, internet-hozzáférés, tanulási segítség, stb.)

Különösképpen a “Hogyan?” kérdésre adott válaszok határozzák meg a feladat kivitelezését és folya-

matát. Ezek nagyon specifikusak és nem lehet őket általánosságban összefoglalni.

A mi esetünkben például létfontosságú volt a videózás és a videószerkesztés alapjait bemutatni a 

résztvevőknek.

A szombati nap elején a fiatalok részt vettek egy videózás és videószerkesztés alapjairól szóló be-

vezetőn, amelyen elhangzottak a különféle pozíciók és szögek hatásai, utómunkálati lehetőségek és 

általános tippek. A kiscsoportokat arra biztattuk, hogy már ezen a ponton határozzák meg és osszák 

ki egymás között a különféle feladatokat és felelősségeket a későbbi forgatáshoz. A feladat szerepei 

között a színészek mellett megtalálható volt az operatőr, a rendező, a hangeffektekért felelős munka-

társ, háttérépítő, időmérő és a kellékes. A feladat mellett magát a munkafolyamatot is lépésről lépésre 

le kellett jegyezniük egy történettáblára. A videózás alapjainak bemutatásához szolgáló oktatói videók 

megtalálhatóak a YouTube-on és más platformokon is az interneten. A történettábla mintáját pedig 

lsd. a Mellékletekben.

A szükséges hardvert és szoftvert biztosítottuk a fiatalok számára, és a trénerek is folyamatosan 

elérhetőek voltak. Annak érdekében, hogy elkerüljük a félreértéseket, a munkafázisok sorrendjét kiosz-

tottuk egy papíron és szóban is ismertettük a résztvevőkkel.

7.8.4. Hogyan éred el, hogy alacsony legyen az önbizalmad hosszú távon?

Célok: Az önbecsülést csökkentő faktorok azonosítása - a kreatív megközelítés lehetővé teszi a téma új-

fajta, kimerítőbb vizsgálatát

Leírás: Roland Kopp-Wichmann pszichológus szerint sok esetben érdemesebb azt vizsgálni, hogy a fiata-

lok hogyan rombolják saját önbizalmukat, ahelyett, hogy azzal kezdenénk, hogy megerősítsük azt. Azok, 

akik nem érzik magukat magabiztosnak, tulajdonképpen nem rendelkeznek alacsony önbizalommal, ha-

nem rendszeresen gyengítik azt állandó önszuggesztióval. A gondolataik a következőképpen hangozhat-

nak:

• „Nem vagy képes rá!”

• „Csúnyán elbénázod majd!!”

• „A többiek kíméletlenül ki fognak nevetni!”

• „Kinek gondolod magad, hogy szerinted képes vagy rá?”

• „Senki nem fog kedvelni, ha ezt megteszed.”
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Az ilyen gondolatok – mivel belülről vagy a tudatalattiból fakadnak– nehezen ismerhetőek fel és hosszútávon 

elbátortalaníthatnak, demoralizálhatnak. A probléma az, hogy ezek a gondolatok nem szándékosan merülnek 

fel az emberekben, hanem önkéntelenül és automatikusan. Ennek okán számos olyan módszer, amely azt 

javasolja, hogy ezekkel ellentétesen gondolkodjunk, sokszor haszontalannak bizonyul.

Azáltal, hogy tudatosítjuk ezeknek a gondolatoknak a negatív hatását, egyben képessé válunk arra is, hogy raci-

onálisan értékeljük a hozzájuk társított érzelmeket is, és beazonosítsuk azokat a szituációkat, amelyek károsak 

az önbecsülésre.

A következőkben egy olyan módszerről írunk, amelyet az úgynevezett fejenállás módszertanok közé sorolnak. 

Itt nem egy pozitív kívánt eredmény a cél, hanem egy olyan forgatókönyv, amely annyira negatív, amennyire 

csak lehetséges. A talált eredményeket, vagyis azt, hogy hogyan érkezzünk meg ehhez a negatív forgatókönyv-

höz, egészen egyszerűen megfordítjuk a feladat végén, hogy megértsük, hogyan tudunk fejlődni a jövőben. 

Azért választottuk ezt a módszert, mert az emberek többségének könnyebb magyarázatot találnia a problé-

mákra vagy negatív tényezőkre az életükben, ahelyett, hogy új ötleteket találnának ki. A fejenállás módszer erre 

alapozza hatékonyságát. Könnyed légkört teremt és elősegíti a kreativitást anélkül, hogy nyomást helyezne a 

sikeres kimenetel szükségességére. A moderáció és az utómunka azonban létfontosságú.

Folyamat: A résztvevők feladata, hogy kis csoportokban gyűjtsenek példákat arra, hogyan tudják szándékosan 

és tudatosan gyengíteni önbecsülésüket. Ki kell találniuk egy cselekményt és le kell forgatniuk egy 3-5 perces 

rövidfilmet. A műfaj szabadon választható, lehet dokumentumfilm, dráma, de akár vígjáték is. A rövidfilmeket 

az egész csoport közösen megnézi és elemzi.

7.8.5. Mit jelent a siker?

Célok: A siker demisztifikálása és kézzel foghatóvá tétele, célok felismerése és kitűzése az életben, tudatosítani, 

hogy mit jelent a siker, felismerni a siker jelenlétét és elérését, látókör szélesítése (más nézőpontok megtapasz-

talása)

Leírás: Megvizsgáljuk a sikerrel kapcsolatos személyes elképzeléseket. Arra fókuszálunk, hogy hogyan lehet-

séges ezeket vizualizálni és érthető formában bemutatni a hallgatóságunknak. A kiscsoportoknak meg kell 

egyezniük a jelenetekben, meg kell csinálniuk az operatőri munkát és a vágást is. Végezetül az eredményt 

összevetjük a többi csoport rövidfilmjeivel.

A résztvevők interjúkészítőként és válaszadóként is szerepelnek, így különböző sikerrel kapcsolatos elképze-

lésekkel találkozhatnak. A hangsúly azon van, hogy megfelelő interjúalanyokat találjanak és filmre vegyék a 

sikerhez való hozzáállásukat. A kiscsoportoknak közös nevezőre kell jutniuk az interjúkérdésekkel kapcsolat-

ban, kamerafelvételt kell készíteniük és meg kell vágniuk a jeleneteket. Végezetül pedig állást kell foglalniuk és 

reflektálniuk kell a visszacsatolásokra, amelyet a közös elemzés alatt kapnak.

Folyamat: A résztvevők kb. 5 fős csoportokban dolgoznak a feladat alatt. Minden csoport készít egy saját, 

részletes elmetérképet a siker témájáról. Ezt az elmetérképet alapul véve a fiatalok előkészítenek egy cselek-

ményt a rövid YouTube videóhoz, amelyben a maguk által definiált siker-elképzelést mutatják be, az általuk 

választott műfajban. Az elkészült videót a többi kiscsoport is megnézi. A résztvevők közösen elemzik a kisfilmek 

közötti hasonlóságokat és különbségeket. Továbbá, minden csoportnak elő kell állnia egy olyan helyzettel, 
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amely szerintük a leginkább alkalmas arra, hogy kiderítsék, mit jelent a siker mások számára. Ezt segíthetik elő 

a következő kérdések:

• Milyen embercsoportok válasza érdekel a legjobban?

• Milyen különféle embercsoportokat akarok megkérdezni?

• Milyen embercsoportok válasza fog a legjobban eltérni egymástól?

• Hol tudok találkozni ilyen emberekkel?

• Milyen bevezető kérdésekkel és szavakkal nyissak, annak érdekében, hogy minél nagyobb legyen az 

értelmes válasz lehetősége? stb.

Az alapos előzetes tervezés után a résztvevők elvégzik a felmérést. A felvett jeleneteket össze kell szerkeszte-

ni. A videó egy egyperces jelenettel zárul, amelyben a résztvevők röviden elemzik a válaszokat, és hogy azok az 

előzetes várakozásoknak megfelelően alakultak-e. 

7.8.6. Hagyományos íjászat

Célok: koncentráció és összpontosítás elősegítése, irreleváns gondolatok figyelmen kívül hagyása, önhatékony-

ság, testi jelek érzékelése, stresszmegelőzés, felelősségvállalás, egyensúlyteremtés

Leírás: A hagyományos íjászatot remekül lehet alkalmazni oktatási célra. Ha a feladat nem csupán arról szól, 

hogy célba lőjünk, akkor a résztvevők megvitathatják a gyakorlat különféle aspektusait is a trénerekkel, például: 

Mi a lövészet célja? Milyen szükségleteket akarunk kielégíteni általa? Milyen célokat akarunk elérni vele?

Annak érdekében, hogy a célba lövésen túli célokat is elérjünk az íjászattal, egy közös megállapodásra van 

szükség. Érdemes ezt a megállapodást még a tényleges lövészet előtt megkötni, mivel csakis ebben az esetben 

válik lehetővé, hogy reflektáljunk a történtekre.

Továbbá, az íjászatnak számos más előnye van, amely a tevékenység váltakozó összpontosítást igénylő termé-

szetéből fakad. Többek között testi feszültséget épít fel, amelyet ellazulás követ, ezáltal kitűnő alkalmat nyújt 

arra, hogy odafigyeljünk saját testünk jelzéseire, illetve felismerjük és megelőzzük a stresszt. Az íjászat bármi-

féle nyomás nélkül ragad ki minket a mindennapokból.

Folyamat: Egy biztonsági tájékoztató és egy technikai ismertetés után egy 2 órás, vezetett íjászati feladat veszi 

kezdetét. A 2 óra tartalmazza a célokról való megállapodást és az azokra vonatkozó reflexiót. 

7.8.7. Riemann-Thomann modell

Célok: Önismeret növelése, önreflexió, személyiségjegyek tudatosítása

Leírás: A Riemann-Thomann modell az egyén tipikus viselkedéseit és cselekedeteit írja le a beazonosítható 

alapirányultságok szempontjából. Az „alapirányultság” terminus ebben a kontextusban egészen egyszerűen 

egy holisztikus állapotot jelent, amelyben az egyén egy jóléti állapot elérésére törekszik vagy épp sikeresen ki 

is alakítja azt.

A személyiség négy alapirányultságának gondolata eredetileg Fritz Riemanntól, a német pszichoanalistától, 

pszichológustól és pszichoterapeutától származik, aki 1961-ben a Grundforman der Angst (A félelem alapfor-

mái) könyvében publikálta az elméletét. Riemann szerint a személyiségünk az alapfélelmeink leküzdési straté-

giájától függ. 
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Melyek is ezek az alapfélelmek?

1. Másokba vetett bizalom, közelkerülés másokhoz, elkötelezettség mások iránt, és mások iránti 

szeretet.

2. Magánytól, függetlenségtől és az önmaga megvalósításától való félelem.

3. Változásoktól, bizonytalanságtól, rendetlenségtől, törvénytelenségtől és szabályozatlanságtól 

való félelem.

4. Állandóságtól, korlátozásoktól, spontaneitás megszüntetésétől, a kreativitás megvonásától, és 

az állandó kiszolgáltatottságtól való félelem.

A fent említett félelmek párokat alkotnak: félelem másoktól – félelem a magánytól, és félelem a vál-

tozásoktól – félelem az állandóságtól. Az adott pár elemei ellentétesek egymással, de mindkettő meg-

található az egyénben, akire ezek aránya jellemző. Így vagyunk mindannyian egyediek. Az alapfélelmek 

alapján megalkotható a személyiségtipológia. Riemann hangsúlyozza, ha a fenti félelmek közül az egyik 

annyira erős, hogy eltorzítja a többit, akkor az egyén mentálisan megbetegedhet: 

• a másokba vetett bizalomhoz kapcsolható betegség a kötődésre való képtelenség;

• a magánytól való félelem betegsége a depresszió;

• a változásoktól félő egyén rögeszméssé, kényszeressé válhat;

• az állandóságtól való betegség hatására pedig hisztérikussá.

Christoph Thomann, svájci pszichológus, 1988-ban átalakította és közérthetőbbé tette Riemann mo-

delljét. A félelem alapformái helyett forrásorientált személyiségtípust alkotott, és négy alapirányultsá-

got vett figyelembe: 

• közelségre való igényt (Nähe) (például kapcsolat másokkal, harmónia a kapcsolatokban);

• távolságra való igényt (Distanz) (például függetlenség másoktól, a személyiség megvédése);

• állandóságra, tartósságra való igény (Dauer) (például rendszeresség, a szokások állandósága);

• változásra való igény (Wechsel) (például rugalmasság, változatosság, spontaneitás, kreativi-

tás);

A négy alapirányultságot két egymást metsző tengelyen tudjuk ábrázolni. Az egyik tengelyen a térhez, 

a másikon pedig az időhöz való viszony jelenik meg. A függőleges tengelyen az időhöz való viszony 

helyezkedik el, amelynek két véglete az állandóság és a változás. A vízszintes tengelyen pedig a térhez 

való viszony látható, amelynek egyik véglete a távolság, a másik pedig a közelség. A modell szerint te-

hát az emberek társas viselkedéseinek kritériumai a térhez és az időhöz való viszony.

Minden személy alapirányultsága nem csupán egy tényező dominanciáját, hanem a négy irányultság 

keverékét jelenti. Minden alapirányultságon elérhetünk 0%-100% értéket, még úgy is, ha az extrém 

értékek nagyon kevés esetben jelennek meg. Továbbá a két tengelyen (tér és idő) ábrázolt értékeknek 

nem feltétlenül kell 100%-ot kiadnia, hanem az összeg lehet ennél nagyobb vagy kisebb is. Ugyanakkor 

fontos kiemelni, hogy minden személynek vannak prioritásai. Ez pedig azt jelenti, hogy az otthon-te-

rületek lehetnek nagyobbak és kisebbek is. A nagyobb otthon-terület annyit takar, hogy a személy 

többféle viselkedési mintázattal rendelkezik, míg kisebb otthon-terület esetén kevesebb konfliktuske-

zelési lehetőség közül választhat. 
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Ennek az otthon-területnek van egy középpontja is, amelyet a személyiségmag képvisel. Rendkívül ne-

héz meghatározni a saját alapirányultságunkat, hiszen az adott helyzet és más emberek viselkedése az 

alapirányultságokat is befolyásolja. Ha mégis mindenáron be szeretnénk sorolni magunkat, érdemes 

figyelembe vennünk, hogy minden egyes alapirányultságot ugyanúgy kell értékelnünk. Nincsenek „jó” 

vagy „rossz” irányultságok, kizárólag „egyenértékűek”. Minden ember képes megélni mind a négy ala-

pirányultságot, ha egy olyan helyzet áll elő, amely lehetővé teszi ezeket - vagy éppen belekényszeríti őket 

egy adott szerepbe/reakcióba. A Riemann-Thomann modell nem személyiségtipológia, hanem sokkal 

inkább egy olyan modell, amely az emberek reakcióit írja le konfliktushelyzetben. Tehát, az otthon-terület 

azoknak a leggyakrabban előforduló, legjobb és legrosszabb társas élményeknek és az ismert személyes 

konfliktuskezelési technikáknak az összegzése, amelyeket az egyén megelőző jelleggel, szokásszerűen és 

komfortosan használ. 

Folyamat: A feladat elején minden résztvevő szabadon és bármiféle előzetes tudás nélkül kiválaszthatja 

a saját feltételezett otthon-területét a Riemann-Thomann kereszten. Ezek után a „hivatalos” kérdőív is ki-

osztásra kerül, amelyben mindegyik területtel kapcsolatos kérdések szerepelnek. A kitöltés után mindkét 

tengelyen kapnak egy pontot a kitöltők. Ezek után a résztvevők összehasonlíthatják a „tudományosan” 

megállapított otthon-területeiket az először berajzolt területtel. A különbségeket közösen elemzik a tré-

nerekkel. A kérdőívet és a Riemann-Thomann keresztet lsd. a Mellékletekben. 

7.8.8. Reflexió: Darts tábla

Célok: anonim reflexió saját magunkról és a csoportról a projektmunka során, pozitív szempontok és 

sikeres megközelítések beazonosítása, fejlesztésre szoruló területek meghatározása, tanulási területek 

kiemelése

Leírás: A darts tábla értékelés egy vizuális értékelési eszköz, ahol a diákok korábban megvalósított pro-

jektekről vagy munkafázisokról adhatnak visszajelzést. A diákok egyéni, szubjektív véleménye anonim 

módon kerül bemutatásra a darts táblán. Az összesített eredményt mindenki megtekintheti, így közös 

értékelésre is lehetőség van. 

Folyamat: Egy hatalmas darts táblát rajzolunk egy táblára vagy flipchartra, amelyet 4 részre osztunk. Ezt 

a négy részt négy különböző állítással/kérdéssel látjuk el, például „Mennyire vagyok elégedett a saját tel-

jesítményemmel?” vagy „Mennyire vagyok elégedett a csoportmunkával?”. Attól függően, hogy mennyire 

pozitívan értékelik az egyes kérdéseket a résztvevők, annyira közel helyezik el a „dartsukat” (jelölők) a 

tábla középpontjához. Miután mindenki elhelyezte a saját jelölőjét, az eredményt a trénerek vezetésével 

közösen megbeszéljük. 

7.8.9. Reflexió: Navigációs út

Célok: A személyes tanulási eredmények áttekintése, a tanultak megerősítése, a tanultak alkalmazása a 

mindennapi életbe mindennapi példákba

Leírás: Ez a valamelyest absztrakt módszer tökéletesen megfelel hosszabb időszakok reflexiós eszközé-

nek (pár naptól kezdve hónapokig vagy évekig). Segítségével nem csak az egyéni állomásokra és felfe-
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dezésekre koncentrálhatunk, hanem össze is tudjuk kötni azokat, illetve a tréning központi témáját és a 

tréning általános céljait is szem előtt tarthatjuk. Néhány csoportos élményt is figyelembe lehet venni a 

feladat során, azonban a hangsúly továbbra is a résztvevőn és annak egyedi bejárt „útján” van. 

Folyamat: A résztvevők egy navigációs út alkalmazásával reflektálnak a tréningre, a képzési tartalomra 

és saját maguk tanulási eredményeire. A fiatalok meghatározzák, hogy honnan indultak a képzés elején, 

milyen építési területeken jártak, hol ütköztek forgalmi dugóba, mikor érezték, hogy az út meredeken 

tart felfelé, hol volt tiszta az út és milyen feltűnő pontok mellett haladtak el. A végállomást mindenki 

szabadon és kreatívan választhatja meg.

A reflexiós módszer többféleképpen is kivitelezhető, pl. grafikus formában (kollázs vagy rajz), vagy akár 

egy autó navigációs rendszerének hangjával is.
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8. Tanulságok, tapasztalatok, javaslatok

Az alábbiakban a három tréning megvalósítási tapasztalatait foglaljuk össze, egyúttal a képzések jövő-

beli megszervezésével kapcsolatos javaslatokat is megfogalmazunk. 

Általános észrevételek

• A képzési és mentorprogram alapvetően érdekli a célcsoport tagjait, azonban a résztvevők 

megszólítása és a toborzás módja nagyon fontos a megfelelő létszám eléréséhez (személyes 

megszólítás, kortársak szerepe). 

• A képzési tartalom nagy része azon diákok számára is releváns, akik a tanulmányaik befejezését 

követően a munkaerőpiacra való belépés előtt állnak. Természetesen, ha szükséges, a képzés tartal-

mát ki kell egészíteni/át kell alakítani. 

• A “Pályaválasztási tréning” elnevezés messze a legtalálóbb a középiskola végzős diákjaira gondolva, 

de van létjogosultsága annak is, ha a képzést még korábban kezdjük el. Ha így történik, valószínűleg 

célszerűbb másik címet választani, pl.: “Mit tehetek ma azért, hogy holnap jó munkám legyen?”

• Azt tapasztaltuk, hogy a középiskolások nem igazán foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy milyen 

munkahelyük lesz, hanem csak azzal, hogy milyen jellegű tanulmányokat kell folytatniuk. A kép-

zés során mindkét oldallal foglalkozni kell. 

• A pályaorientáció a legtöbb szlovéniai és magyarországi középiskolában kisebb, egymással 

össze nem függő oktatási egységekben valósul meg. Az egyik tanár sokszor nem is tudja, 

milyen foglalkozást tart ebben a témában a kollégája. Az iskolai tanácsadók felelősek a teljes 

karriertanácsadási képzésért, és gyakran nehéz a kapcsolatot tartaniuk más tanárokkal. Sok 

időbe telik, mire az érintett felekkel (tanácsadó, iskolai vezetés, tanárok) dűlőre jutnak egy 

hosszabb képzés megvalósításával kapcsolatban, és nem csak rövidebb (egymáshoz esetleg 

nem is kapcsolódó) műhelymunkákra kerül sor.

• A diákoknak vannak előzetes ismereteik a pályaválasztás témakörök kapcsán, de ezek nem 

állnak össze egy egységes renddé/rendszerré a fejükben.

• Mindenképpen jó döntés volt az önismereti tréninggel indítani a képzési sorozatot, mivel az első 

tanévben (2018-2019) kiderült, hogy a diákok pályaválasztási (és esetlegesen pénzügyi tuda-

tossággal kapcsolatos) ismeretei, gondolatai, attitűdjei gyakran „légből kapottak”, „gyökér nél-

küliek”, azaz nem rendelkeznek a korosztálynak megfelelő és egy-egy döntés meghozatalához 

szükséges önismereti alappal. Így a jelenlegi, a sorozat második elemét jelentő pályaorientációs 

tréningen tudtunk építeni az első alkalommal megszerzett önismereti alapokra. 

Tanulságok a résztvevőkkel kapcsolatban

• A képzést érdemes lehet még kisebb csoportokban, kb. 8-10 fővel megtartani.

• A résztvevői létszám tekintetében lemorzsolódással is számolni kell, a tapasztalatok kb. 5%-os 

lemorzsolódási arányt mutattak.
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• A szegedi képzés során nehézséget jelentett, hogy a résztvevők jelentős része ugyanabból az 

osztályból érkezett, és nehezebben fogadták be más iskolákból érkező társaikat. 

• A szegedi képzés során nehézséget jelentett, hogy a résztvevők jelentős hányada nem szívesen 

nyílt meg a társai előtt, a fiatalok egy része számára nem volt ismerős a saját élményű tanu-

lással folyó munka.

• A résztvevők elvárásként fogalmazták meg a képzés(ek) kapcsán, hogy konkrét döntések meg-

hozatalához (is) segítséget nyújtsunk. Ez azonban nem/nagyon nehezen lehetséges a csoport 

keretei között, hiszen ott jobbára „általános” iránymutatást tudunk adni különböző döntési 

helyezetekhez. Éppen ezért, a közös képzési programot hasznos lehet egyéni coachinggal és/

vagy tanácsadással kiegészíteni. A mentorprogram mindazonáltal hatékony megoldásnak bi-

zonyult az egyes résztvevők konkrét kérdéseinek kezelésében. 

Tanulságok a tréning időbeli ütemezésével kapcsolatban 

• A szegedi képzés 1,5 napos volt (péntek délután-szombat egész nap). A témára, képzési tar-

talomra szánt idő elegendő volt. Ugyanakkor az ütemezés nem szerencsés, mert a diákok 

nagyon fáradtak voltak az egész heti iskolai leterheltség miatt. Mindez kihatott a tréningen 

nyújtott teljesítményre: megnehezítette a koncentrációt és a figyelmet. 

• A kétnapos intenzív tréning helyett egyéb megvalósítási formák is eredményesnek bizonyul-

hatnak, pl. heti vagy kétheti rendszerességgel megtartott csoportos találkozók, hosszabb 

időtartamon keresztül: például 10 db kétórás alkalom; de akár nyári tábort is érdemes lehet 

szervezni a témában, egyéb tevékenységekkel egészítve ki a tábor programját (pl. önkéntesség, 

sport). 

Tanulságok a képzési helyszínnel kapcsolatban

• Érdemes olyan képzési helyszínt választani, ahol legalább egy nagyobb és több kisebb terem, 

illetve udvar/ szabad tér is rendelkezésre áll. Kifejezetten hasznos, ha a termek elég messze 

vannak egymástól ahhoz, hogy a párhuzamosan dolgozó csoportok ne zavarják egymást. 

• Nem célszerű a képzés helyszínén másik (közösségi stb.) programot szervezni a képzés ideje 

alatt (infrastruktúra használata, az eltérő program-ütemezésből eredő zaj stb.).

Tanulságok a képzés módszertanával kapcsolatban 

• A képzési módszertan összeállítása megfelelő volt. A képzési tartalmat az alábbi pillérek men-

tén dolgoztuk fel: 1. ismeretátadás, 2. kompetencia- és készségfejlesztés. A résztvevők hasz-

nosnak tartották, hogy a pályaválasztás témaköréhez kapcsolódó ismeretekre is szert tettek: 

szakmákkal, képzési útvonalakkal kapcsolatos információk stb. A különféle pályaválasztást se-

gítő tesztek, kérdőívek is hasznosnak bizonyultak. 

• Érdemes volt helyzetértékelő technikákkal és döntést segítő technikákkal foglalkozni.
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• A résztvevők jó megoldásnak tartották, hogy sok anyagot hazavihettek a képzés után (pl. beve-

zető rajz: Honnan jövök? Hol vagyok? Merre tartok?, családrajz szakmákkal, érdeklődési típus 

megállapítása Savickas kérdései alapján, érdeklődési típus kérdőíve Holland alapján, többszörös 

intelligencia tesz H. Gardner alapján, SWOT elemzés, álomtérkép stb.).

• A résztvevők a tréning után értékelést írtak a képzésről (a képzést záró reflexión felül), ami iga-

zolta, hogy a képzés elérte a célját, és oldja a pályaválasztással kapcsolatos nyomást.
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9. Zárszó

Kiadványunkban arra tettünk kísérletet, hogy bemutassuk a MotivAction nemzetközi stratégiai partner-

ség keretei között kidolgozott pályaorientációs képzéseket. A közös alapok és az elméleti kiindulópontok 

meghatározása után részletesen ismertettük a helyi célcsoportok igényeit és a tréningek által kínált vá-

laszokat. 

A tréningek makro- és mikrotervének felvázolásával szerettünk volna segítséget nyújtani mindazoknak, 

akik a középiskolás korosztállyal foglalkoznak, akár a mindennapi munka, akár önkéntes vagy egyéb tevé-

kenység keretei között. A kiadvány gyakorlati hasznosíthatóságát szolgálják továbbá az utolsó oldalakon 

megfogalmazott megvalósítási tapasztalatok, tanulságok és jövőre vonatkozó javaslatok is. 

Bízunk benne, hogy oktatási anyagunk hasznosnak bizonyult mindazok számára, akik elolvasták. Egyút-

tal reméljük, hogy a kiadvány kedvet csinált a kedves Olvasónak ahhoz, hogy a sorozat többi, önismeret-

tel és személyiségfejlesztéssel, pénzügyi tudatossággal, illetve mentorprogrammal foglalkozó darabjait 

is kézbe vegye. 
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11. Mellékletek

A magyar tréninghez kapcsolódó mellékletek

1. Melléklet: Érdeklődési típus kérdőíve (J. Holland)
A kérdéssor kitöltése abban segít, hogy végig gondold, milyen tevékenységeket végeznél szívesen, mi-

lyen problémák megoldásával foglalkoznál eredményesen. 

Útmutató a kérdőív kitöltéséhez

(1) A kérdésekre nincsenek jó vagy rossz válaszok! A cél az, hogy minél többet tudjál meg a munkához 

kapcsolódó érdeklődési területeidről!

(2) A kérdőív kitöltése nem időre megy! Szánjál rá annyi időt, amennyire szükséged van!

(3) Fő érdeklődési irányai meghatározásához arra kérünk, hogy minden kijelentésről döntsd el, milyen 

mértékben találod önmagadra jellemzőnek az olvasottakat! Minden állítás után az üres mezőbe írd be a 

Rád leginkább jellemző válaszlehetőség számát. 

Válaszok

1 = egyáltalán nem jellemző 2 = kis mértékben jellemző 3 = közepes mértékben jellemző  

4 = jelentős mértékben 5 = teljes mértékben  jellemző

Olyan munkával szeretnék foglalkozni a jövőben, ahol elsősorban a következő len-
ne a feladatom: 

1. Gépek, tárgyak vagy folyamatok tervezése

2. Információk gyűjtése, elemzése

Ötleteim, gondolataim kifejezése, megjelenítése

4. Társadalmi, közösségi ügyek képviselete

5. Szervezni, irányítani, vagy meggyőzni másokat

6. Szabályszerű, gördülékeny ügyintézés

Szeretném, ha munkám eredménye a következő lenne:

7. kézzel fogható eredmény (pl. Egy tárgy, termék, szolgáltatás) létrehozása

8. Egy (elméleti) probléma megoldása

9. Egy (művészeti) alkotás létrehozása
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10. Mások igényeinek kielégítése (pl segítés, tanítás, szolgáltatások)

11. Termék értékesítése vagy egy sikeres szervezet létrehozása

12. Rend és átláthatóság biztosítása

Szeretném, ha munkám kapcsán a következő dolgokért vállalhatnék felelősséget:

13. Magas szintű technikai és mechanikai tudást igényló eszközök, gépek szakszerű 
használata

14. Tények és összefüggések alapos feltárása

15. Önálló, személyes, hiteles alkotás létrehozása

16. Közös célok és mások jóléte (egészsége, tudása, kényelme)

17. Ügyfeleink elégedettségének biztosítása

18. Saját feladatok pontos, határidőre történő elvégzése

Szeretném, ha munkám közben arra figyelhetnék, hogy:

19. Megtervezzem egy technikai probléma megoldását

20. Megértsem és magyarázatot találjak egy jelenség működésmódjára

21. Teljesen átadjam magam az alkotás folyamatának.

22. Kit hogyan érint személyesen az adott feladat

23. Kezdeményezzek, kézben tartsam az irányítást

24. A dolgok a szabályoknak, utasításoknak megfelelően történjenek

Pontozási útmutató

Válaszok értéke:

Egyáltalán nem jellemző = 1 pont

Kis mértékben jellemző = 2 pont

Közepes mértékben jellemző = 3 pont

Jelentős mértékben jellemző = 4 pont

Teljes mértékben jellemző = 5 pont
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A Pontozási Tábla kitöltése

A kérdőívben a kérdésekhez tartozó válaszaid pontszámát írd be az alábbi táblázatba. Ha készen van, 

akkor az adott oszlopban található pontszámokat add össze, és így megkapod mind a hatféle érdeklődési 

területhez tartozó összesített pontszámot. 

TÁRGYIAS ELEMZŐ ALKOTÓ KÖZÖSSÉGI SZERVEZŐ MEGVALÓSÍTÓ

Kér 
dés

Pont-
szám

Kér 
dés

Pont-
szám

Kér 
dés

Pont-
szám

Kér 
dés

Pont-
szám

Kér 
dés

Pont-
szám

Kér 
dés

Pont-
szám

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24.

Össze-
sen

Össze-
sen

Össze-
sen

Össze-
sen

Össze-
sen

Össze-
sen

Értékelés

Melyik érdeklődési terület kapta a legmagasabb pontszámot? 

Elsődleges Érdeklődési Terület: _______________________

(Ha két érdeklődési területre is ugyanakkora legmagasabb pontszámot kaptál, akkor használd mind-

kettőt elsődleges érdeklődési területként!)

Melyik Érdeklődési Terület kapta a második és harmadik legmagasabb pontszámot? 

Másodlagos Érdeklődési Területek: _______________ és ___________________

Az egyes típusok leírásai: 

Szervező típus (E)

Az ilyen érdeklődésű emberek olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó 

feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Keresik azokat a helyzeteket, ahol 

változatos, folyamatosan új kihívásokkal szembesülhetnek. Gyorsan átlátják a különféle helyzetek köve-

telményeit, és hajlandóak a megoldás érdekében cselekedni, másokat mozgósítani, lelkesíteni, a felada-

tok megoldását megszervezni. Elsősorban a feladatok nagyobb összefüggéseinek kézben tartása jelenti 

a legfontosabb örömforrást számukra a munka során. Inkább nagy vonalakban szeretik átgondolni a 

helyzetek megoldását, a részleteket szívesen hagyják másra. Függetlenek ás önállóak saját munkavégzé-

sük folyamatában, nem félnek a kockázatvállalástól. Kapcsolódó pályakörök: kereskedelem, marketing, 

idegenforgalom, vendéglátás.
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Alkotó típus (A)

Az ilyen érdeklődésű emberek olyan tevékenységeket tartanak vonzónak, ahol korábban megszerzett 

ismereteik, képességeik és készségeik segítségével új, esetleg mások által még nem ismert megoldá-

sokat találhatnak ki különféle helyzetek, kérdések, problémák megoldására. Fontosnak érezhetik azt 

is, hogy saját személyiségüket megmutassák valamilyen alkotó tevékenység keretében. Lényeges szá-

mukra, hogy önállóan dolgozhassanak, és új élményekkel, változatos feladatokkal találkozzanak. Mun-

kájuk során szeretik a képzeletükeket és az érzéseiket használni az alkotó tevékenységhez. Kapcsolódó 

pályakörök: művészet, kézművesség, szórakoztatás, sport.

Megvalósító típus (C)

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabá-

lyok alapján végezhessék munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és 

megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. A pontosan kijelölt hatá-

rok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól 

szervezett munkát és a logikus megoldásokat. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munká-

jukat. Váratlan meglepetésektől mentes, biztos, kiszámítható feladatokat keresnek. Szívesen dolgoznak 

megadott utasítások szerint, elfogadják mások irányítását és felügyeletét. Szeretik befejezni az elkezdett 

munkát, zavarja őket, ha a munkavégzés folyamatát meg kell szakítani. Többnyire megszokott megol-

dásokat alkalmaznak, jobban kedvelik azokat a feladatokat, amelyek előre láthatóak, és kiszámíthatóak. 

Kapcsolódó pályakörök: gazdaság, pénzügy, üzlet/ügyvitel, adminisztráció, jog, védelem.

Tárgyias típus (R)

Az ilyen érdeklődésű emberek számára fontos, hogy munkájuknak belátható időn belül kézzel fogható, 

látható eredménye legyen. Szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával, kivitelezésével. Az 

őket érdeklő tevékenységek során szükség lehet testi ügyességre, erőkifejtésre. A gyakorlati megoldások 

emberei. Szívesen dolgoznak szerszámokkal vagy gépekkel. Szeretnek különböző tárgyakat javítani vagy 

eléállítani, meghatározott módszerek alapján. Fontos számukra, hogy megértsék bizonyos tárgyak és 

eszközök működését. Kapcsolódó pályakörök: természet, környezet (agrárium is), közlekedés, szállítás, 

ipar (kisipar és nagyipar, feldolgozóipar).

Elemző típus (I)

Az ilyen érdeklődésű embereket foglalkoztatják a világ dolgai közötti összefüggések, kapcsolatok feltárá-

sa és kutatása. Szeretnek információkat gyűjteni, kutatni. Fontos számukra, hogy a tevékenységek végzése 

során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, elméleti megoldások 

kidolgozására. Szeretnek elvont fogalmakkal dolgozni, közel áll hozzájuk a tudományos, tervezői tevékenység, 

elemzés és logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni, és a prob-

lémák megoldásához elméleti vagy kísérleti úton eljutni. Kapcsolódó pályakörök: műszaki pályák (fejlesztés, 

alkalmazás, híradástechnika), tudományok (társadalomtudományok, természettudományok, politológia).
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Közösségi típus: (S)

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő vagy 

szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal, akár üzleti ügyben, 

akár segítőként. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felisme-

résében, problémáik megoldásában. Olyan feladatokban érzik jól magukat, ahol társaságban, csapatban, 

munkacsoportban dolgozhatnak. Kedvelik az olyan munkákat, ahol személyes kontaktusra van szükség. 

Kapcsolódó pályakörök: oktatás, társadalom, kommunikáció, humán szolgáltatás, életmód.
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2. melléklet: Többszörös intelligencia teszt (H. Gardner)
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3. melléklet: A 8 intelligencia típus jellemzése (H. Gardner nyomán)

1. Nyelvi (verbális) intelligencia

Kiváló beszédkészség, nagy és választékos szókincs, árnyalt kifejezésmód jellemzi a verbális embert. 

Akinél ez a terület erős, az könnyen beszél, gondolatait világosan ki tudja fejezni, elemzései, leírásai pon-

tosak, érthetőek, vitái tartalmasak, érdekesek. A nyelvi intelligenciával rendelkező az összetett eszméket 

és gondolatokat is úgy tudja előadni, hogy az mindenki számára érthetővé és izgalmassá válik.

Imád olvasni, jegyzeteket készíteni, erőfeszítés nélkül megy neki a nyelvtanulás, könnyedén képes rím-

faragásra és nyelvi feladványok megfejtésére.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire az írókra, költőkre, színészekre, politikusokra, mar-

keting szakemberekre, idegenvezetőkre.

2. Logikai (matematikai) intelligencia

Kiválóan átlát bonyolult összefüggéseket, képes rendszerben gondolkodni. Felismeri a logikai és nume-

rikus mintázatokat, szeret elemezni, de elemzései mindig erőteljes logikán alapulnak. 

A matematikai intelligenciával rendelkező kedveli a logikai feladványokat és a fejtörőket. Kiemelkedően 

jó mindenfajta számolásban és az absztrakt gondolkodásban. Általában kiváló az időbeosztásban és a 

pénzügyekben is.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire a mérnökökre, tudósokra, matematikusokra, köny-

velőkre, gazdasági elemzőkre, építészekre, nyomozókra.

3. Térbeli (vizuális) intelligencia

A vizuális típus elsősorban képekben, látványban gondolkodik, képes évekre visszamenőleg felidézni 

régi helyeket, embereket, sőt akár azt is, hogy ki-milyen színű ruhát viselt egy 10 évvel ezelőtti esküvőn. 

Jól tájékozódik, kiválóan olvas térképet, remekül tud navigálni. Nagyszerűen lát térben, mentális képal-

kotása erős, képzelete nagyon aktív. Jól kiigazodik műszaki rajzokon, szabásmintákon és bútor-összesze-

relési útmutatókon.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire a festőkre, szobrászokra, divattervezőkre, iparmű-

vészekre, műszaki rajzolókra, építészekre, kertépítőkre.

4. Mozgásos (testi) intelligencia

A testi intelligencia jellemzője a harmonikus mozgás, az a képesség, amikor valaki képes a testét haté-

konyan és ügyesen irányítani különböző fizikai képességeit használva. Hatalmas jelentősége van ennél 

az intelligenciafajtánál a szem – kéz koordinációnak és a megfelelő időzítésnek. A mozgásos intelligenci-

ájú emberre jellemző, hogy kiváló a kézügyessége, könnyen épít dolgokat, és nagyon sokféle sporthoz, 

tánchoz van érzéke.

Gyerekként és felnőttként egyaránt szívesen játszik “építős” játékokat, mint például a lego vagy a ho-

mokvárépítés. Jellemző, hogy szeretnek sütni-főzni, díszíteni, kreatív kézműves dolgokat létrehozni, sze-
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relni, kisgyerekként mindenhová felmászni. Fontos életükben a mozgás, több fajta sportágat is kipróbál-

hatnak, és szinte minden mozgásos tevékenységükre jellemző a könnyedség és tehetség.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire a sportolókra, edzőkre, táncművészekre, szerelők-

re, szakácsokra, fodrászokra, autóversenyzőkre, pilótákra.

5. Zenei (ritmus) intelligencia

Zenei intelligencia alatt a zene és ritmus létrehozásának, fenntartásának és értékelésének képességét 

értjük. Ezen típusú ember képes idegen dallamokat első hallásra megjegyezni és hibátlanul visszaadni. 

Szereti a zenét, kiváló a ritmusérzéke, és sokszor hangszeren is játszik. Nagyon jól képes megjegyezni 

mondókákat, amelyekhez jellegzetes ütem tartozik.

Sok esetben jár együtt ez az intelligenciafajta érzelmekkel, és kapcsolódhat a matematikai intelligenci-

ához is.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire a zenészekre, zeneszerzőkre, zenetanárokra, éne-

kesekre, zenekritikusokra, hangszerkészítőkre, hangszeres előadóművészekre.

 6. Természeti intelligencia

Ez a fajta intelligencia határozza meg és értékeli mindazt, ami a természetből ered. Az a fajta képesség, 

amellyel megkülönböztetjük és osztályozzuk a természeti jelenségeket, a növény- és állatfajokat.

A kiemelkedő természeti intelligenciájú gyerek a természet jelenségein keresztül látja és érti meg a kör-

nyezetét. Gyakran állatokkal játszik, szeret a kertben vagy az erdőben bóklászni. Követ, virágot, bogarat 

gyűjt, megfigyeli őket, osztályozza a hasonlóságokat, a különbségeket. Felnőttként is sokat járja a termé-

szetet, szeret túrázni, növényeket – ásványokat gyűjteni, szereti és ismeri az állatokat.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire a kertészekre, botanikusokra, biológusokra, állat-

gondozókra, környezetvédőkre, állattenyésztőkre, túravezetőkre.

 7. Társas (interperszonális) intelligencia

Az interperszonális intelligenciájú embert magas empátiás képesség jellemzi, gyorsan felismeri és meg-

érti mások érzelmeit, vágyait, motivációit. Ezzel a képességgel könnyen képes az együttműködésre, jól 

tud motiválni és hatékonyan vezetni másokat. Gyorsan kiépíti a bizalmat, hatékonyan kommunikál, átlát-

ja az emberi kapcsolatok útvesztőit is.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire a tanárokra, óvónőkre, cégvezetőkre, üzletkötőkre, 

tanácsadókra, pszichiáterekre, gondozókra, szociális munkásokra.

 8. Személyes (intraperszonális) intelligencia

A személyes intelligenciájú ember jól ismeri önmagát, erősségeit- és gyenge pontjait egyaránt, felismeri 

és kézben tartja saját érzelmeit. Összhangban van saját gondolataival, és elsődleges számára, hogy bel-

sőleg motivált legyen, nincs szüksége külső megerősítésre. Képes célokat kitűzni és tanulni saját kudarca-
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iból. Szívesen dolgozik egyedül, saját ritmusában, saját maga által kialakított körülmények között. Sokat 

gondolkodik a világ és a dolgok értelmén, saját helyén a világban, küldetésén.

Ezen intelligencia dominanciája jellemző többnyire a pszichológusokra, tanácsadókra, írókra, költőkre, 

filozófusokra, képzőművészekre.

 

Az intelligenciafajták ezen osztályozása remek eszköz, hogy feltérképezzük saját- és gyermekeink erős-

ségeit, de azt ne feledjük el, hogy az intelligenciák soha nem működnek elszigetelten, ilyen kategorikus 

szétválasztásukra a mindennapi életben nincsen lehetőség! Hiszen még egy olyan hétköznapi tevékeny-

ség, mint az autóvezetés során is egyszerre többféle intelligenciát használunk: mozgásos (mozdulatok 

összehangolása), társas (figyelünk a többi autósra, gyalogosokra is), térbeli (ismeretlen környéken is el 

kell igazodnunk) intelligenciát.

Viszont amellett, hogy mindegyik fajta intelligenciára szükségünk van, jó tudni, hogy melyik az a 2-3 

terület, amiben igazán erősek vagyunk. Mert nem az a fontos, hogy mi éppen a divatos, a „menő”, hogy 

mit vár el az éppen aktuális oktatási rendszer vagy a társadalom, hogy éppen kit kiáltanak ki okosnak és a 

legjobban fizető szakmának. A fontos az, hogy megtaláljuk a magunk erősségeit, azokat fejlesszük legin-

kább, hiszen csak így építhetjük ki azt a belső biztonságot és önbizalmat, ami minden siker és boldogulás 

forrása. 
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4. melléklet: Emberkék a fán (Blob tree)
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A német tréninghez kapcsolódó mellékletek

1. Melléklet: SMART- Célok
S – specifikus/konkrét

M - mérhető

A – akcióorientált

R - reális

T – időhöz kötött

(Tipp: Nézz videókat is a YouTube-on a témáról!)

Példa: 

„Sportosabbá válni” 

S → Mivel? - Kocogással

M → Mennyi ideig? – 1 óráig

A  →  Kivel? Anna, Tóbiás és én (együtt nagyobb buli)

R  → Mi a megfelelő helyszín? – a városi parkban

T  → Mikor? – októberig minden vasárnap délután 3-kor
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2. melléklet- SMART-Célok
(alkalmazási sablon)

Mi a célom? ___________________________________________________________________

Ki részese a célomnak? _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Specifikus/konkrét

___________________________________________________________________________

Mérhető

___________________________________________________________________________

Akció-orientált

___________________________________________________________________________

Reális

___________________________________________________________________________

Időhöz kötött
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3. melléklet - Történettábla videóforgatáshoz
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4. melléklet: A Riemann-Thomann modell önkitöltős tesztje

Hogyan működik?

A következő lapokon az önértékeléseddel kapcsolatos állításokat fogsz találni. Mindegyik állításnál 

spontán értékeld, hogy milyen mértékben vonatkozik rád. A következő értékelési kulcsot használd:

Nem igaz rám = 0 pont

Részben igaz rám = 1 pont

Tökéletesen igaz rám  = 2 pont

A teszt kitöltése alatt fontos, hogy spontán válaszolj az állításokra. Hallgass az érzéseidre, ha nem vagy 

biztos a válaszodban. Annak érdekében, hogy az eredmény minél inkább illeszkedjen rád, rendkívül fon-

tos, hogy őszintén válaszolj. Kérjük, ne aszerint válaszolj, amilyennek szeretnéd látni magad, hanem ami-

lyen valójában vagy. Ne aggódj, a válaszaidat csak te láthatod majd, mások nem. A teszt lehetővé teszi, 

hogy meghatározd a körülbelüli otthon-területedet, amennyiben spontán, hosszas gondolkodás nélkül 

válaszolsz. Vedd figyelembe, hogy a kérdések és az állítások nem járni körül minden viselkedési formát, 

ezért csupán nagyjából tudja belőni az otthon-területed. Ennek a tesztnek a célja az, hogy elgondolkod-

tasson és további önvizsgálatra késztessen.

Szám
Pontok

0 - 2
Állítás

1. Támaszkodhatsz rám: amikor megígérek valamit, azt meg is teszem.

2.
Amikor személyes problémáim vannak, az első dolog, amit teszek, az, hogy 
beszélek valakivel.

3.
Amikor minden le van fixálva és előre meg van határozva, korlátozva érzem 
magam. A munkámban szintén sok szabadságra van szükségem, ahol spontán 
lehetek és improvizálhatok.

4.
Nem nyílok meg gyorsan idegeneknek. Emiatt sokszor hidegnek és távolság-
tartónak tűnök.

5. Az életemben igyekszem minél nagyobb rendben tartani a dolgokat.

6.
Szeretek segítséget kérni az emberektől. Probléma esetén is meg tudok bízni 
az emberekben.

7.
Szeretek a figyelem központjában lenni, elvarázsolni másokat a személyisé-
gemmel.
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8.
Jól tudom érvényesíteni az érdekeimet. Ennek köszönhetően nem tudnak egy-
könnyen kihasználni.

9.
Bosszant, amikor bejelentés nélkül állítanak be hozzám, amikor új, váratlan 
dolgok jelennek meg az életemben és amikor az emberek eltérnek a korábban 
meghozott döntéseiktől.

10.
A meghitt, bizalmas kapcsolatok megerősítenek. Számomra nagyon fontos az 
érzelmek kimutatása egy őszinte emberi kapcsolatban.

11. Változatosság nélkül szürke és monoton lenne az életem.

12.
A semleges, neutrális állásfoglalás az események kapcsán nagyon fontos szá-
momra.

13.
Kevesebb valószínűséggel veszek részt olyan szituációkban, amelyeknek a ki-
menetele nehezen megjósolható.

14.
Számomra nagyon fontos, hogy támaszkodhassanak rám az emberek és hogy 
támogassam őket.

15.
Amikor a dolgok sablonossá válnak körülöttem, tudom, hogy itt az ideje új 
irányt vennem.

16.
Kellemetlenül érzem magam, ha másoktól függök. Ezért azt részesítem előny-
ben, ha magamért felelhetek.

17.
Pontosság, megbízhatóság és a játékszabályokhoz való ragaszkodás az, ami 
fontos nekem.

18.
Még konfliktushelyzetekben is igyekszem jól cselekedni. Ha kell, szívesen adok 
fel az igényeimből, hogy elkerülhessem a balhét.

19.
A váratlan eseményekre remek kihívásokként tekintik. A rugalmasság az egyik 
nagy erősségem.

20. Szeretek objektív, békés légkört teremteni egy vita során.

21.
A munkastílusomat a rendszerezés, a tervezés, a strukturáltság és a célokhoz 
való ragaszkodás jellemzi.

22.
Ritkán tudok szemtől szemben kritikát megfogalmazni mások számára. Ilyen-
kor attól tartok, hogy a kapcsolat teljesen megszakadhat.

23.
Mivel jó emberismerő vagyok, könnyen megnyerek másokat még akkor is, ha 
mérgesek rám.

24. Könnyen lépek ki a gondolataimból és könnyen mutatom ki az érzelmeimet.
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Vezesd át a pontokat a válaszaid alapján és add össze az egy oszlopban szereplőket:

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

Összeg

Állandóság Közelség Változás Távolság

Most pedig jelöld meg az összesített pontok alapján, hogy hol állsz a 4 alapirányultság koordinátarend-

szerében: állandóság, közelség, változás és távolság.
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Riemann-Thomann kooridnátarendszer 
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