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Országjáró

Megfelel-e a hazai online pályaorientációs rendszer 
a fi atalok kihívásainak? Milyen speciális eszközökkel 
igyekszik megszólítani őket? Tud-e adekvát válaszo-
kat adni az aktuális élethelyzete alapján talán legfon-
tosabb célcsoport, az Y és Z generációk kérdéseire?

A témakör fontosságát mutatja, hogy az elmúlt évben 
jelentős változások történtek több, a pályaorientációt 
érintő területen, gondoljunk akár a köznevelési vagy 
a szakképzési törvényre, akár a felsőoktatás változá-
saira, amelyek a fi atalok jövőbeli életpálya-építésének 
szemszögéből is meghatározóak.

A következőkben a különböző generációk (kiemelten 
az Y és a Z generáció) jellemzőit mutatjuk be, valamint 
a Nemzeti Pályaorientációs Portál korosztály-specifi -
kus szolgáltatásait, melyek választ adnak az új generá-
ciók kihívásaira.

A generációk közötti eltéréseket, legyen szó akár ér-
tékrendről, akár hozzáállásról, az elmúlt években kü-
lönböző kifejezésekkel illették. 
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Jelen cikk a különböző generációk (kiemelten az Y és a Z generáció) jellemzőit mutatja be, valamint a Nem-
zeti Pályaorientációs Portál korosztály-specifi kus szolgáltatásait, amelyek választ adnak az új generációk 
kihívásaira. Konklúziójában arra mutat rá, hogy a fejlesztés alatt álló portál vonzereje, hogy minden gene-
ráció esetében, minden életszakaszban be lehet kapcsolódni a portál funkcióinak használatába.

1. ábra. A generációk változása (forrás: saját szerkesztés)

Egy elterjedt csoportosítás szerint (Marc McCrindle, 
Emily Wolfi nger)1 az első elnevezett generáció az úgy-
nevezett Veterán generáció (az 1925 és 1945 között 
születettek). Ők idősebb korukban kerültek először 
kapcsolatba digitális eszközökkel; számukra a számí-
tógép-használat már önmagában is kihívás, nehezen 
tudnak megbirkózni az információs társadalom kihí-
vásaival.

Őket követte az úgynevezett „baby-boom” nemzedék, 
a 2. világháború után születettek, 1964-ig bezáróan, 
akik életük derekán találkoztak az internettel.

Ezután az X generáció, az átmeneti, más szóval a 
hírnöknemzedék következett (1965–1979), akiknek az 
internet már kamaszkoruktól kezdve egyre nagyobb 
szerepet kapott a munkahelyi és a magánéletükben 
egyaránt. Általánosságban megbízhatóság, kontrol-
láltság, elmélyült szakmai igényesség, magas motivá-
ció, kooperativitás és karrierizmus jellemzi őket. 

Tovább haladva a sorban az 1980 és 1995 között szü-
letett Y-generáció következik, illetve a még fi atalabb 
Z-generáció (1996-tól). E két utóbbi generáció egyik 
legfontosabb ismertetőjele, hogy kisgyermekkoruk 
óta, vagy már egészen születésüktől kezdve abban a 

1 http://korunk.org/letoltlapok/Z_RKorunk2010november.pdf
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világban mozognak, „amelyet egyre inkább meghatá-
roznak a különböző digitális technológiák: ők tehát az 
IT-generáció.”2 (Sárvári, 2008)

2010 óta pedig a szociológusok elölről kezdték az ábé-
cét a nemzedékek elnevezésében, és a legfi atalabbakat 
már az α (Alfa) generáció névvel illetik. 

A szakirodalomban és a kortárs kutatásokban az Y 
generáció fent olvasható megítélése mellett egy merő-
ben más képet is találunk: az öntudatos munkavállaló 
és önmegvalósító Y generációtól eltérően ezek a véle-
mények egy passzív, kiábrándult és perspektíva nélküli 
generációt vetítenek elénk.

2 http://www.uisz.hu/archivum/uisz_21_sagvari.pdf

Az Y generáció1 tagjai tudásuk megszerzéséhez 
elsődlegesen a világhálóra támaszkodnak (Nem az 
a fontos, hogy tudjak valamit, hanem, hogy tudjam, 
hol nézhetek utána!), sőt, feltétel nélkül bíznak az 
interneten olvasottakban és látottakban.

Ennek következménye, hogy jól eligazodnak az 
információrengetegben, így rendkívül széles körű, 
de gyakran csak felszínes ismeretekkel rendelkez-
nek. A sok impulzus miatt, ami a digitális térben éri 
őket, illetve a felerősödött verseny miatt, amit nap, 
mint nap éreznek, meglehetősen eseménydús életet 
élnek – és ez kihat a személyes kapcsolataikra is. 

Kapcsolatrendszerük és kapcsolattartási szoká-
saik is átalakultak azáltal, hogy számos találkozás 
a virtuális térben (közösségi oldalak, chat) történik, 
ahol a fi atalnak sokszor elég csak azt elárulnia magá-
ról, amit akar; nem szükséges mindent felvállalnia. 

Szüleik önállóságra és szabad véleménynyilvání-
tásra nevelték őket, így – az X generációhoz képest 
főleg – nagy szabadságfokkal és önbizalommal ren-
delkeznek, mások irányában is elfogadóbbak, nem 
törekszenek feltétlenül a tökéletesre.

A munkaerőpiacon betöltött szerepüket illetően 
az Y generáció tagjai számára fontos, hogy a ver-
seny állandó, és abban „piacképesnek” kell marad-
ni. Ennek megfelelően az idegen nyelvek ismerete, a 

1 Ezen rész megírása Tari Annamária (2010): Y generáció. Jaff a Ki-
adó és Kereskedelmi KFt., illetve Savage és tsai (2006): Making sense 
of Generation Y. The world view of 15-25-years-olds. Church House 
publishing. könyvek alapján történt.

tanulmányutakon való részvétel olyan magától ér-
tetődő a számukra, mint az X generációnak az érett-
ségi. A munkahelyre történő belépési feltételek mi-
nél magasabb szintű teljesítésének igénye mellett, 
a munkahelyhez való hozzáállásuk is jelentősen 
eltér az előző generációktól. Az Y generáció tag-
jai közül sokan a munkaerőpiacot egy dinamikus 
térnek tekintik, ahol van lehetőség akár többször 
is munkahelyet váltani, új kihívásokat keresni és 
megismerni egy-egy új területet. A munkakörülmé-
nyek terén nyitottak a virtuális kapcsolatok irányá-
ba: megszokott, hogy a (külföldi) vezetőtől online 
vagy telefonon kapják (idegen nyelven) a feladatai-
kat, havonta csak párszor találkoznak, és telefon- 
vagy videókonferencián tartják a megbeszéléseket. 
A munkahelyi virtuális kapcsolattartásnak lehet az 
egyik következménye, hogy egy konfl iktus kialaku-
lásával vagy a feszültség növekedésével számukra a 
munkahelyváltás tűnhet megoldásnak. Munkájuk 
ugyanis egy eszköz − az anyagi háttér megterem-
tésének eszköze − ahhoz, hogy életükben általában 
örömöt és harmóniát leljenek. Nagyok az elvárásaik 
a munkahellyel szemben: az igazodjon az ő életvite-
lükhöz – nem az életvitelüket kívánják a munkához 
alakítani. Magukban bíznak legfőképpen – saját 
képességeikben és tudásukban –, minden mással 
szemben szkeptikusak, így a változástól sem félnek, 
hamar döntenek és cselekszenek, legyen szó egy 
kapcsolatról vagy egy munkahelyről.

A negyedik magyarországi nagymintás ifj úságkuta-
tás3 a korábbi évekhez hasonlóan a 15–29 évesekre rep-
rezentatív mintán, 8 ezer fő megkérdezésével zajlott. 
Az eredmények szerint „ebben a változékony világban 
a fi atalok nehezebben köteleződnek el, kevésbé kötnek 
házasságot, kevésbé vállalnak gyermekeket, bizonyta-
lanok a továbbtanulással, a munkával, a „menni vagy 
maradni” kérdésével kapcsolatban, bizonytalanok 
értékválasztásukban és kevésbé biztosak a jövőjük-
ben.”4 E szerint a negatívabb kép szerint az Y generáció 
sokszor áthidalhatatlannak érzi a vágyai és a valóság 

3 http://kutatopont.hu/fi les/2013/09/Magyar_Ifj usag_2012_
tanulmanykotet.pdf
4 http://kutatopont.hu/szolgaltatasok/tarsadalomkutatas/
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közötti szakadékot, s csalódottság, szorongás, létbi-
zonytalanság jellemzi őket.

Az Y generációról festett eltérő képek arra fi gyelmez-
tetnek minket, hogy bár erről a generációról egysége-
sen elmondható az, hogy a technológia fejlődését egy 
organikus folyamatként élik meg, és az életüket már 
aligha tudnák elképzelni az IT-eszközök és az általuk 
nyújtott szolgáltatások nélkül, azért az is biztos, hogy 
ennek a generációnak a reális megítélése az ilyen egyol-
dalú hozzáállásnál összetettebb megközelítést igényel. 

Az Y generáció után, az 1996 és 2010 között született 
Z-nek – más források szerint R-nek (responsibility), 
vagy D-nek (digitális), illetve 9/11-nek – nevezett nem-
zedék tagjai az igazi digitális bennszülöttek; közülük 
sok gyerek már „profi ” technikai felhasználónak szá-
mít. Ők azok, akik már születésüktől fogva testesítik 

meg a világ első globális nemzedékét: „a globális falu 
első gyermekei, akik ugyanazon a zenén, ételen, mozi-
fi lmen, és divatirányzaton nőnek föl. Ez a nemzedék a 
legkisebb létszámú, a legoktatottabb, a legkisebb csa-
ládba született, a legidősebb anyák nevelik és a leghosz-
szabb várható élettartammal rendelkezik.”5 

Az Y és Z generáció között tehát eltéréseket is talá-
lunk, ám jelentős közös vonásuk, hogy a világról al-
kotott képük kialakításában és a tájékozódásukban 
elsősorban az interneten fellelhető információkra 
támaszkodnak. Ezért fontos a számukra, hogy az ön- 
és a pályaismeret bővítéséhez, valamint az aktuá-
lis munkaerő-piaci információk megszerzéséhez is 
rendelkezésükre álljon olyan online felület, amely az 
adatok hitelességén, valamint a szolgáltatások szak-
szerűségén túl megjelenésében is megfelel az elvárá-
saiknak.

Mindezek tükrében a Nemzeti Pályaorientációs 
Portál fejlesztésének egyik jelentős kihívása, hogy ki 
tudja elégíteni a többgenerációs igényeket. 

A színes választék, a vonzó design és a közösségi 
funkciók mellett a hangsúly a személyre szabott le-
hetőségeken van. A fejlesztés alatt álló NPP minden 
korosztály számára olyan tartalmakat kínál, amely fi -
gyelembe veszi a generációs különbségeket. A funkci-
ók között szerepelnek a különböző önismeretet bővítő 
eszközök, az olyan kérdőívek, amelyek a mai általános 
és középiskolások (Z-generáció) számára lehetővé te-
szik az érdeklődési és a kompetencia területek önér-
tékelését, s e mellett megtalálhatóak a felnőtt korosz-
tály számára készült kompetenciával, érdeklődéssel 
és foglalkoztathatósággal összefüggő felmérő eljárá-
sok is: melyeket mind az Y, mind az X generáció tagjai 
használhatják. 

A foglalkozásokat bemutató eszközök tekintetében 
olyan korszerű fi lmek jelennek meg a portálon, ame-
lyeket minden generáció élvezhet, valamint foglalko-
zás olyan leírásaival is találkozhatnak a felhasználók, 
amelyek az általános iskolások, valamint az ennél 
idősebbek számára is elérhetőek, az utóbbiak számá-
ra e-book formájában is.

5 http://www.hrportal.hu/hr/z-generacio-a-jovo-munkavallaloi-20111102.html
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Manapság az elektronikus portfolió főként a szak-
emberek munkájában használatos. Az életpálya-ter-
vezés módszertanában azonban célszerű, ha ez az 
eszköz már a fi atalabbak számára is felkínálja az élet-
pálya-tervezési készségek fejlesztését azzal, hogy a 
legfontosabb, célcsoport-specifi kusan közölt pályain-
formációkat integráló portálon lehetőség nyílik saját 
online portfólió használatára. Az e-portfólió ugyanis 
egy helyen gyűjti össze mindazokat az információkat, 
dokumentumokat, melyeket a fi atalabb felhasználók 
érdekesnek találnak továbbtanulási vagy szakmavá-
lasztási döntéseik vonatkozásában. További előnye, 
hogy a történések követésére is alkalmas: tartalmazza 
mindazokat az útvonalakat, melyeket bejárt a felhasz-
náló, és amelyek későbbi életpályájának szempontjá-
ból meghatározóak lehetnek, hiszen mutatják azokat 
a fontos lépéseket, melyek relevánsnak bizonyultak 
egy-egy döntési pont esetében.

A fejlesztés alatt álló portál vonzereje, hogy minden 
generáció, minden életszakaszában bekapcsolódhat a 
portál funkcióinak használatába, és arra is lehetőség 
nyílik, hogy a szülők, illetve a pedagógusok támogassák 
gyermekeiket, diákjaikat az információk közötti ön-
álló tájékozódásban, azok értelmes alkalmazásában. 
Az infokommunikációs módszerek minél hatékonyabb 
használata pedig minden generáció számára az önme-
nedzselés fejlesztésének lehetőségét is jelenti szakmai 
pályafutása során.

The National Career Guidance’ webpage − 
supporting generations
The article delineates diff erent generations’ 
characteristics (especially the X and Y). Addi-
tionally displays the Nemzeti Pályaorientációs 
Portál’ webpage extended services that respond 
to the new generations’ challenges. 
Briefl y said the article points out what makes 
this continuinly developed webpage so unique. 
Its distinctiveness contains in being accessible 
for every generation  at any age and any lifepath.
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