
8 Életpálya-tanácsadás 

Országjáró

szolgáltatásainkat. Tanácsadóink kérdőívekkel és 
egyéni beszélgetésekkel támogatták a tanulókat pá-
lyaválasztási döntésük meghozatalában. A „Szakma 
mozi” keretében minden helyszínen szakmákat be-
mutató kisfilmeket nézhettek meg az érdeklődők.

Partnerszervezeteink ebben az évben is csatlakoz-
tak a börzékhez, ezáltal is emelve közös megjelené-
sünk szakmai színvonalát. 

Partnereink voltak:
• TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt 

és a Nemzeti Pályaorientációs Portál
• Új Nemzedék Plusz Budai Kontaktpont Iroda
• Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
• Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara 

Helyszíneink voltak:
2014. szeptember 23–26. 
Újpesti Kulturális Központ – Középiskolák 24. Börzéje

2014. október 7-8. 
Nagy Imre Általános Művelődési Központ 
− II. Továbbtanulási Börze

2014. október 9.  
Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház – Sulibörze

2014. október 9.  
Pestújhelyi Közösségi Ház − Képzési Börze

2013. november 6. 
Budapesti Művelődési Központ – „Na, mi a pálya?” 
Képzési, továbbtanulási és pályaorientációs Börze

Németh-Tóth Edit
munkavállalási tanácsadó
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Munkaügyi Központ, Befektetés 
Ösztönzési és Szolgáltatási 
Osztály
szolgáltatási főreferens

A szerző

Dr. Pásku Judit:
„Nekem például mihez van tehetségem?”
– A pályaorientáció és a tehetséggondozás 
kapcsolódási pontjai

A pályaorientáció társadalmi feladatának új-
rafogalmazása és a tehetséggondozás ki-
szélesítő koncepciója szükségszerűen vezet 
azokhoz az átfedésekhez, amelyek alapján a 
pályaorientáció és a tehetséggondozás kap-
csolódási pontjairól beszélhetünk. Melyek ezek 
a kapcsolódási pontok, és milyen határ húzha-
tó – húzható-e – a tehetséggondozás és pálya-
orientáció között? Írásunkban e kérdések meg-
válaszolásához kínálunk támpontokat.

A címben szereplő kérdés Lázár Ervin Szegény  
Dzsoni és Árnika című meseregényében hang-
zik el annak a kisembernek a szájából, aki a 
ket tős meseszövésben az író partnere. Talán 
a válasz sem érdektelen témánk szempont-
jából: „Majd ha megnősz, kiderül.”  

– Az emberek nem tudják magukról, hogy miben 
ügyesek?

– Nagyon sokszor nem tudják. Mással foglalkoznak, 
mint amihez tehetségük van.

– Pedig mindenkinek van valamihez tehetsége?
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– Igen. Mindenkinek.
– Ez biztos?
– Egészen biztos.
– Nekem például mihez van tehetségem?
– Majd ha megnősz, kiderül.

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika

A pályaválasztási tanácsadói gyakorlat számára 
sem ismeretlen az efféle tehetség iránti tudakozódás. 
A pályatanácsadói tevékenység kapcsolata a tehet-
séggel nyilvánvaló volt már a kezdetektől. A tanács-
adásra érkező gyerekek gyakorta fogalmazták meg 
igényüket annak feltárására, hogy miben tehetsége-
sek. A tanácsadók pedig gyakran szembesültek a si-
keres munkavégzés, a kiemelkedő teljesítmény vagy 
a kreatív tehetség prognosztizálásának problémáival 
(Herskovits, 2013).

Talán nem is véletlen, hogy az oktatás aktuális tör-
vényi szabályozásában szinte egyszerre jelent meg 
a pályaorientáció, mint kiemelt fejlesztési terület és 
nevelési cél, valamint a tehetséggondozás, mint köte-
lező érvényű feladat. Ez is jelzi, hogy a „mindenkinek 
megtalálni a maga legjobb oldalát” elve hangsúlyo-
san érvényesül a törvény-
alkotói szándékban, illetve 
az is, hogy a társadalom 
minél szélesebb rétegei, 
minél nagyobb eséllyel 
kapcsolódhassanak be a 
minőségi tehetséggondo-
zásba. 

A pályaorientáció társa-
dalmi feladatának újrafo-
galmazása és korosztá-
lyi kiszélesítése mintegy 
másfél évtizedre nyúlik 
vissza az elemzők szerint 
(Borbély-Pecze, 2010). 
A feladat és az érintettek 
körének bővülése szük-
ségessé tette új fogalmak 
bevezetését: indokolt lett a 

pályaválasztás helyett a teljes életpálya-kísérő pálya-
orientáció, a pályaérettség helyett a pályaalkalmaz-
kodás, a pályaválasztási tanácsadás helyett pedig az 
életpálya-tanácsadás fogalmát használni. A mai élet-
hosszig tartó tanulás koncepciójához illeszkedve a 
közoktatás terepén megvalósuló pályaorientáció így 
csak egy, bár jelentős állomás az életpálya-tanács-
adási szakfeladatok ellátásának teljes rendszerében. 

Hasonlóképp kiszélesedést látunk a tehet ség-
gondozás területén, több értelemben is. Egyrészt 
a figyelem az egészen ritka és kivételes teljesítmé-
nyekről, a géniuszok tanulmányozásáról a minél 
több tehetséges fiatal azonosításának és fejleszté-
sének irányába mozdul el (Subotnik és mtsai, 2011; 
Páskuné, 2014). Továbbá mutatkozik a kiterjesztés 
mind az adottságterületeken (perceptuális, intellek-
tuális, társas, mozgásos, vállalkozói/innovatív), mind 
a már kompetenciákká, szakértelemmé érett humán 
tevékenységterületeken (művészeti, üzleti, szociális, 
vállalkozói, technológiai, sport stb.). Ez utóbbi egy-
részt a támogatottak életkorának kitolódását jelenti, 
másrészt pontosan követi a munkaerőpiac erősen 
differenciálódó igényeit. Harmadrészt egyre több, a 
tehetségfejlődést mediáló és moderáló tényező kerül 
napvilágra, illetve a kutatások fókuszába. 

fotó: Polonkai Gizella
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A továbbiakban két integratív elméleti modellre hi-
vatkozva mutatjuk be a pályafejlődés és a tehetség-
fejlődés, a pályaorientáció és a tehetséggondozás 
szemléleti hasonlóságait, miközben rámutatunk a 
különbségekre is. 

Integratív modellek a pályaorientációban 
és a tehetséggondozásban

a) Determinánsok és katalizátorok

A pálya-, illetve tehetségfejlődést befolyásoló ténye-
zők bonyolult szövetének kibontására egyre több ku-
tatás irányul, és egyre több jó elméleti keretet kínáló, 
önmagában is fejlődő modell születik. Ezek jellemzője, 
hogy a tágabb és a közvetlen kontextust jelentő kör-
nyezeti és személyes hatótényezők számbavételén túl 
rámutatnak azok dinamikus kapcsolatára is.

A szociál-kognitív megközelítés modellje 

Az életpálya-építéssel, illetve közvetve a pályaori-
entációval kapcsolatos tényezőket integrálja Lent, 
Brown és Hackett (1994, 2000, 2006) szociál-kognitív 
megközelítésű modellje, melyben a karrier alaku-
lásának szempontjából központi fogalomként jele-
nik meg a karrier-építési én-hatékonyság (1. ábra). 
A karrier-építési én-hatékonyság élménye a tágabb 
idői perspektívában ható környezeti tényezők (kör-
nyezetben fellelhető foglalkozási szerepmodellek, 
támogató tapasztalatokhoz való hozzáférés, visz-
szahúzó erők stb.) és a személyes diszpozíciók 

meghatározta tanulási tapasztalatok előtörténete 
során alakul ki, s amely utána kifejti hatását a mun-
ka világának felfedezésében, az érdeklődési irányok 
formálódásában, a célok kijelölésében, a karrier-
tervek megvalósításában (Lent, Brown és Hackett 
2000; Kiss, 2009).

A modell a konvencióknak megfelelően (Super, 
1980) a környezeti változókat két alapkategóriára 
bontja. A tágabb idői perspektívában, közvetve érvé-
nyesülő tényezők (disztális) a tanulási tapasztalatokon 
át hatnak a pályaépítés szempontjából releváns én-
hatékonyság- és eredményelvárások kialakulására. 
A proximális környezeti események a pályadönté-
sek aktív szakaszában fejtik ki hatásukat. Noha ez 
utóbbiak kétségkívül direkt módon is meghatározzák 
a célok kitűzését és a kivitelező viselkedést, módo-
sító hatásuk érvényesül az érdeklődés−cél, valamint 
a céltételezés−kivitelezés viszonylatában is (Lent, 
Brown, Hackett, 2000). 

A modell számol továbbá a pályafejlődést befolyá-
soló objektív környezeti faktorok mellett az észlelt 
környezeti faktorokkal. Ez a megkülönböztetés felhív-
ja a fi gyelmet a környezet és a saját szerep egyéntől 
függő megkonstruálásának aktív folyamatára.

A tehetség megkülönböztető modellje

A tehetséggondozás gyakorlatához kapcsolódó, 
egyik legtöbbet hivatkozott integratív, folyamatelvű 
modell Gagnè Megkülönböztető Tehetségmodellje 

Személyes inputok

- Prediszpozíciók
- Nem
- Etnikai jellemzők
- Fogyatékosságok
- Egészségi állapot

Háttér

Környezeti hatások

Tanulási 
tapasztalatok Érdeklődési irányok Célkitűzések Választott akciók

Teljesítmény-
területek, szerzett
képességek, tudás

Közvetlen környezeti hatások
(Észlelt, támogató és akadályozó erők, 

a pályadöntések aktív szakaszában)

Én-hatékonyság
elvárások

Eredmény elvárások

1. ábra. Szociál-kognitív pálya-modell (forrás: Lent, Brown, Hackett, 1994, 2006)
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_____________________________________
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_____________________________________
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Személyek

Oktatási szolgáltatások
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__

__
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____________________________________________

Aktivitások Haladási 
jellemzők

Befektetések

ESÉLY/VÉLETLEN

(2. ábra), melynek többszörösen átdolgozott, 2008-as 
verziója nagy körültekintéssel rendszerezi a tehetség 
kibontakozásában szerepet játszó főbb hatásokat 
(Páskuné, 2011; Péter-Szarka, 2011). 

A megjelenített összetevők kísértetiesen hason-
lítanak a szociál-kognitív modellben szereplőkre. 
Gagnè a támogató tapasztalatokat − akárhonnan 
is érkezzenek (intraperszonális vagy környezeti) − 
olyan szignifi káns katalizátoroknak tekinti, amelyek a 
hajlamok, természetes képességek felől a specifi kus 
tehetségterületek felé tartó progresszív transzfor-
máció folyamatát előre mozdítják, illetve módosítják. 
A középre helyezett „fejlődési folyamat” egyértelmű 
állásfoglalás a teljesítmény irányába ható transzfor-
máció lényegi jellemzőjére, tudniillik, hogy ennek elő-
rehaladónak kell lennie és a teljesítmény irányába kell 
mutatnia. A modell magját képező transzformációt a 
szerző három összetevővel jellemzi: (1) a gyakorlás 
tárgyát képező aktivitás, amely meghatározott tar-
talommal és tanulási környezetben zajlik; (2) a tevé-
kenység intenzitását és mennyiségi jellemzőit kijelölő 

befektetések (idő, energia, anyagiak); (3) valamint az 
előrehaladás jellemzői, mint a fejlődés ritmusa, gyor-
sasága, sajátos fordulópontok.

Újabb elemzések egészen más szemszögből, a 
„tehetségföldrajz” fogalmát használva mutatnak rá 
ugyancsak arra, hogy a tehetség manifesztálódá-
sának előfeltétele a kedvező élethelyzet, amelybe 
azonban nem csak a megfelelő szociális, mentális 
miliő, hanem a kedvező biológiai prediszpozíciók és 
az előnyös személyiségjegyek is beletartoznak. Az 
élethelyzet tehát egy bonyolult egyenlőtlenségi rend-
szeren belüli pozíciót tükröz (Győri, 2010). 

b) A folyamatelv

A folyamatelv hasonlóképp fonja össze mindkét 
modellben a fi atalok támogatását a későbbi, felnőtt-
kori társadalmi szerepvállalással. Az, hogy a pályára 
való orientáció, az egyéni életút építése mennyire ha-
tékony, az nemzeti szinten a humánerőforrás-gazdál-
kodás kérdését érintheti. A pályaorientáció esetében 

2. ábra. Gagnè Megkülönböztető Tehetségmodellje (Gagnè, 2008 alapján Pásku, 2011)
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a karrierépítési én-hatékonyság támogatása így 
összekapcsolódhat a felnőtt munkavállalókkal és 
a munkanélküliekkel való foglalkozással (Borbély-
Pecze, 2010). A tehetségesek esetében a meg-
felelő aktivitásokhoz való hozzáférés biztosítása, 
valamint a befektetések növelése biztosíthat a jövő 
vezetőinek, innovátorainak, művészeinek és tudósa-
inak megfelelő szakmai keretet, amely által képesek 
a talentumukat olyan magas szintre fejleszteni, mely 
értéknövekedést eredményez a társadalom számára. 

c) A nem képességjellegű személyiségtényezők

A nem képességjellegű személyiségtényezők fi -
gyelembe vétele nem idegen sem a pályatanács-
adás, sem pedig a tehetség-tanácsadás gyakorlatá-
tól és elméleti megközelítéseitől (Lent és mtsai, 1994, 
2000; Gagnè, 1985, 1993, 2008; Super, 1980, 1976). 
Super a személyes determinánsok megjelölést al-
kalmazza, melyek a személy otthoni és a tágabb 
társadalom által módosított genetikus felépítéséből, 
adottságaiból adódnak, míg Lent és munkatársai az 
én-hatékonyság és a kognitív kiértékelés folyamata-
it tárgyalják körültekintően. Gagnè intraperszonális 
katalizátorokról beszél, amelyek jó esetben segítik, 
hogy kimagasló képességek birtokában a képessé-
gek színvonalának megfelelő teljesítmény szülessen. 
Ugyanilyen alapon kerülnek a kutatás fókuszába 
− a fenti koncepciók hátterén, vagy azoktól függet-
lenül − mindenekelőtt a motiváció, továbbá − ennek 
alárendelten vagy önállóan − az érdeklődés, az én- 
hatékonyság, az értékek és az akarat fogalmai.

Mind Gagnè, mind a szociál-kognitív pályamodell 
a személyes jellemzők jelentőségét a környezeti 
hatások érvényesülésében külön hangsúlyozza. Az 
intraperszonális és környezeti katalizátorok részle-
ges átfedése a tehetségmodellben arra utal, hogy 
a személyen belüli faktorok jelentősen megszűrik a 
környezeti hatásokat. Noha néhány környezeti hatás 
közvetlenül is befolyásolja a tehetségfejlődés folya-
matát, azonban e katalizátorok többsége az egyén 
szükségletein, érdeklődésén, személyiségén átszűr-
ve fejti ki hatását. A szociál-kognitív modell „észlelt 
környezeti hatások” fogalma ugyanezt az összefüg-
gést implikálja.

A modellek által implikált különbségek a pálya- és te-
hetségfejlődésben 

A két modell közötti egyik legmarkánsabb különb-
ség, hogy a tehetségmodellbe beépítésre került 
egy normatív szűrő, melynek következtében a mo-
dell azok fejlődéséhez és gondozásához nyújt kon-
ceptuális keretet, akik egyrészt a korosztályuk fel-
ső 10%-ába kerülnek bármilyen kérdéses adottság 
birtoklása alapján („adottságtartományok”), vagy 
az adott tevékenységterületen ténykedők felső 
10%-ba sorolhatóak teljesítményük alapján („tehet-
ségterületek”). 

A másik különbség a két modell által hasonlóan 
nevesített modellalkotó elemek elrendezésében van. 
Míg a tehetségmodell központi eleme a fejlődési folya-
mat, amely, mint jeleztük, egy az adottságoktól a telje-
sítmény irányába ható szisztematikus törekvés, addig 
a pályafejlődési elmélet központjában a pályaépítési 
én-hatékonyság áll. Bár a hasonló tényezők, valamint 
a személyes és a környezeti determinánsok/katalizá-
torok bevonása a modellekben hasonlóan jelölik ki az 
intervenció lehetséges pontjait, de ez a pályaorien-
táció esetében nem társul a kimagasló teljesítmény 
elérésének egyértelmű céljával. A pályaorientáció 
elsődleges célja a szociál-kognitív modell alapján, 
hogy hozzásegítse a fi atalokat, hogy felfedezzék sa-
ját képességeiket, felkutassák érdeklődési területei-
ket és elérjék az én-hatékonyság érzését (Bryant és 
mtsai, 2006). Ennek érdekében pedig képet kapjanak 

fotó: Polonkai Gizella
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személyiségjellemzőikről és lehetőségeikről, illetve 
megtanuljanak célok mentén gondolkodni. 

Következmények a tehetség- 
és pályatanácsadás részben 
eltérő kihívásaira

Mára  a tehetség- és a pályatanácsadói gyakorlat 
egyaránt messze túlmutat a foglalkozásválasztás és 
a továbbtanulási döntés megsegítésén. A tanácské-
rők problémái egyre inkább szükségszerűvé teszik, 
hogy életviteli és életvezetési tanácsadás keretében 
gondolkodjunk.

Mindezen túl a tehetséges fi ataloknak szóló pályata-
nácsadói gyakorlat rámutatott arra is, hogy a korosz-
tályi jellemzőkből adódó hasonlóságok mellett szá-
mos jellegzetes specifi kus problématerület is felmerül, 
amely a tanácsadói kompetenciák körének bővítését 
is kiköveteli (Herskovits, 2013). Ha a felszínen megje-
lenő és expliciten megfogalmazható, a környezet szá-
mára is jól látható problémákban gondolkodunk, akkor 
a következő jellegzetes tünetcsoportokat különíthetjük 
el a köz- és felsőoktatás teljes rendszerében:

• a szerkezetváltó gimnáziumokban történő tovább-
tanulás döntési dilemmái;

• a kiemelkedő képességeik alapján elvárt teljesít-
ményhez viszonyított alacsony iskolai teljesítmény;

• a minden területen jól teljesítő iskolai tehetség pá-
lyaválasztási éretlensége és kapcsolódó problé-
mái: pánik vagy közöny;

• a több területen is tehetséges fi atal döntési konf-
liktusa;

• az átmenet komplex problémái a felsőoktatás, illet-
ve a doktori tanulmányok befejezése és a munka 
elkezdésének határán;

• a beilleszkedési és pszichés problémák;
• az anyagi támogatás hiánya, a hozzáférési lehető-

ségek szűkössége, illetve azok észlelése.

Újabb, a tehetséges serdülők számára nyújtott 
személyiségfejlesztő program során célirányosan 
kutatott tehetségproblematikák alapján olyan tipi-
kus problémakonstellációkat azonosítottak (Bagdy, 
Kövi, Mirnics, 2014), amelyeket − a hangsúlyos 

ve zető tünetnek megfelelően − a következőképp 
neveztek el a szerzők: perfekcionisták, zárkózottak, 
útkeresők, problémákkal terheltek. Az egyes jel-
legzetes konstellációk a mélyben eltérő mértékben 
meghúzódó motivációval, identitással és önértéke-
léssel, valamint szociális készségekkel kapcsolatos 
problémákat, továbbá különböző tartalmú affek-
tív, megküzdési és tanulási problémákat takarnak. 
A problématípusok egyéni jellegzetességeket elfedő 
bemutatása mellett a szerzők mindvégig hangsúlyoz-
zák, hogy a lelki, személyiségi fejlesztésben nem le-
het módszertani „egyenruhával” dolgozni. „Ha ismer-
jük az egyéni >>méreteket<<, személyre szabottan, 
méretesen tudunk – remélhetően hatékony – segít-
séget, támogatást nyújtani” (Bagdy, 2014, 100. o.).

Írásunkban a pályaorientáció és a tehetséggondo-
zás kapcsolódási pontjainak számbavételéhez kínál-
tunk támpontokat. Az átfedés lehetősége óhatatlanul 
felmerül a tehetséggondozás kiszélesítő gyakorlatá-
nak és a pályaorientáció életpálya-tanácsadási szak-
feladatok tágabb rendszerében való felfogásának 
következtében. A szemléleti hasonlóságot a pályaori-
entáció és a tehetséggondozás folyamatszerűsége, 
az egyén élményigényének és a pálya, illetve a te-
hetségterület követelményeinek illesztése, valamint a 
személyes, nem képességjellegű tényezők fi gyelem-
bevétele jelentik. A különbség a tehetséggondozás-
ban érintettek körének meghatározásában, valami-
lyen normatív kritérium kijelölésében ragadható meg, 
amely értelmezhetővé teszi a kivételes, ritka jelzők 
használatát. S talán még ennél is hangsúlyosabb a 
teljesítmény irányába ható szisztematikus törekvés 
középpontba állítása a tehetséggondozás gyakorla-
tában. Ez utóbbi, lényegi különbség vezet a tanács-
adói gyakorlat számára specifi kus problématerületek 
és tanácsadói kompetenciák megfogalmazásához. 
Végül utolsó gondolatként szeretnénk hangsúlyozni, 
hogy a modern pályatanácsadói és tehetség tanács-
adói gyakorlat egyaránt abban a szellemben működik, 
amely szerint nincsenek „semmirekellők”. Vagyis hi-
szünk abban, hogyha nem is tehetséges mindenki va-
lamiben, de mindenkinek van egy legtehetségesebb 
oldala. Mindkét tanácsadói gyakorlat törekvése, hogy 
megtalálja az egyénhez illeszkedő önmegvalósítási 
formákat. 
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Országjáró

What are the common points of career 
guidance and talent development?
Reformulating the social task of career guidance 
and reviewing the current concept of talent de-
velopment will inevitably lead to overlap one an-
other that leads to defi ne their common ground. 
What are these common points and where is the 
dividing line between career guidance and talent 
development? This article offers some ideas and 
answers on these issues.

Dr. Pásku Judit
munka- és pályatanácsadó 
szakpszichológus
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