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Szakmai folyóiratunk 6. lapszámában kiemelt szerepet kap a pályaorientáció 
különböző szektorokban működő tevékenységrendszerének bemutatása, többek között 
figyelmet szentelünk a köznevelési intézmények, a pedagógiai szakszolgálatok és az 
iskolapszichológusok pályaorientációs munkájának. Emellett, szokásunkhoz híven, 
beszámolunk az elmúlt időszak legfontosabb projekt-eseményeiről.

Országjáró rovatunkban Kapcsáné Németi Júlia és Szitó Imre foglalja össze a pedagógiai 
szakszolgálatok feladatait a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás területén, 
fókuszba helyezve a pályaorientációs szakterületi protokollt és az intézményrendszer által 
alkalmazott minőségi kritériumokat a feladat-ellátásra vonatkozóan. Továbbá Németh-Tóth 
Edit a Magyarországon menedéket kérő, és migráns fiatalok részére kialakított fővárosi 
pályaorientációs programról ad rövid tájékoztatást, amely a Református Misszióközpont és 
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ szakembereinek együttműködésében 
valósult meg.

A Portré rovatunkban bemutatjuk N. Kollár Katalint, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pszichológiai és Pedagógiai Kar Iskolapszichológia Tanszékének vezetőjét, a magyar 
iskolapszichológia meghatározó alakját, aki kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért 2013-ban 
Eötvös József-díjban részesült. Széleskörű tevékenysége kiterjed az Iskolapszichológiai 
Módszertani Bázis vezetésére is, amelynek keretében hangsúlyosan megjelenik az életpálya-
tanácsadás témaköre.

A nemzetközi események közül soron lévő ELGPN hálózati munka keretében megvalósított 
ülésről adunk részletes áttekintést a Nemzetközi körképben, amely Rómában került 
lebonyolításra 2014 októberében.

A Jó gyakorlatok rovatunkban hírt adunk egy, a tehetséges fiatalok számára szervezett 
személyiségfejlesztő táborról, amely a Tehetséghidak Program keretében valósult meg.  
A programban közreműködött Füzi Virág, a tábor szakmai vezetője, tréner, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Pszichológiai és Pedagógiai Kar Iskolapszichológia Tanszékének 
oktatója.

Az Adatok és Tények rovatunkban Dr. Földes Petra a TÁMOP 3.3.12 „Ifjúság.hu a sikeres 
nemzedékért” című projekt Bázisiskolai Programjában 40 középiskolában végzett kutatás-
fejlesztési tevékenység alapján foglalja össze a pedagógusok szerepének fontosságát az 
iskolai pályaorientációs munkában.

Megtisztelő figyelmükre továbbra is számítunk!

Szerkesztői Köszöntő
Kedves Olvasó!

A szerkesztőség nevében:
Török Réka

főszerkesztő
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2015 januárjától a Nemzetgazdasági Minisztérium 
intézményrendszerében folytattuk tovább fejleszté-
seinket. 

Az egyéni életpálya-tervezés folyamatában kulcs-
fontosságú, hogy a diákok és felnőttek részére meg-
bízható és állandó információs rendszer álljon ren-
delkezésre, amely segíti a tanulási út és a karrier 
tervezését. Ezt a célt szolgálja a Nemzeti Pályaorien-
tációs Portál, amelynek megújítását vállaltuk a pro-
jekt keretében.

Az utóbbi negyedévben megkezdtük az önismereti 
és pályainformációs eszközeink – kisfilmek, foglal-
kozás-bemutató leírások, munkaadói anyagok, kér-
dőívek, adatbázisok - előkészítését a Portálon való 
megjelentetésre, miközben folyamatosan teszteljük 
az elkészült funkciókat, és elkészítjük a célcsoportok 
szerinti szakmai tartalmakat.

A képzési tevékenységünk területén kimagasló 
eredményeket tudhatunk magunkénak. A Pályaori-
entációs és Nemzeti Pályaorientációs Portálfel-
használó képzésünket közel 2700 fő végezte el már-
ciusig, az összes megye képviseletével. A képzésen 
részt vett kollégák magas elégedettségről számoltak 
be, több képzési csoport valós együttműködést alakí-
tott ki a térségében dolgozó kollégájával, amely elő-
segíti a majdani pályaorientációs konzulensi hálózat 
létrejöttét.

Kutatási tevékenységünk keretében sor került 
a Pályaorientációs konzulens képzésünkkel össze-
függő hatékonyság mérésére, valamint a létrejövő 
életpálya tanácsadói hálózat lehetséges működési 
feltételeinek vizsgálatára. A kimenetei, bemeneti mé-
rés eredményeit összefoglalva a képzés sikeres el-
végzésével a résztvevők tudásszintje a probléma-fel-
ismerés és osztályozás; a megfelelő beavatkozás; a 
konzultáció vezetése; a pályaorientációs intézmény-
rendszer; a Nemzeti Pályaorientációs Portál; a pá-
lyaorientációs konzulens hivatás, kompetencia és 
szerepkör valamint a szakmai protokoll ismeretének 
területén szignifikánsan növekedett. A résztvevők 

a támOp-2.2.2-12/01 kiemelt projekt összefoglalója 
– 2015 első negyedév

Első kézből

török réka
munka- és pályatanácsadó 
szakpszichológus
Nemzetgazdasági Minisztérium 
TÁMOP 2.2.2 – 12 
Projekt-végrehajtási Osztály
osztályvezető

a szerző

megítélése szerint a képzés döntően jól megfelelt 
előzetes elvárásaiknak, elősegítve a tudásmegosz-
tást, a szakmai kapcsolatok alakítását, hozzájárult az 
elköteleződés, a konzulensi tevékenység és a háló-
zati munka iránti szándék fejlesztéséhez.

A megyei munkaügyi szervezet munkatársai ebben 
az időszakban is támogatták toborzási tevékenysé-
günket, amelynek eredményeként a képzési csopor-
tok szervezése zökkenőmentesen halad. Ezúton is 
köszönjük minden intézmény és kolléga együttműkö-
dését!

Kérjük, kövessék figyelemmel fejlesztéseinket a jö-
vőben is!

fotó: Polonkai Gizella
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény és a szakszolgálatok működéséről szóló 
15/2013. számú EMMI rendelet hatályba lépése1 je-
lentősen átrendezte a köznevelés intézményeihez 
kötődő továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
feladatainak ellátását. 

A jogi szabályozás értelmében a strukturálisan át-
alakuló pedagógiai szakszolgálati feladatok2 körében 
kötelezővé vált minden megyében és a fővárosban 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás meg-
szervezése. Korábban a pedagógiai szakszolgálatok 
számára ennek a szakterületnek a kialakítása csak 
lehetőségként jelent meg. Emiatt az ország csak né-
hány pontján és a fővárosban valósult meg a tanulók 
számára e tanácsadói tevékenység nyújtása. Az egy-
mástól elszigetelten működő szakmai szervezeti egy-
ségek nem tették lehetővé, hogy a pályaválasztási 
tanácsadás gazdag forrásanyaga ellenére egységes 
koncepcióval rendelkező szakmai tevékenységgé for-
málódjon a tapasztalatok alapján. 

1  15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmé-

nyek működéséről

2  A pedagógiai szakszolgálatok által kötelezően ellátandó feladatok 

a köznevelési törvény alapján:

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás;

- fejlesztő nevelés;

- szakértői bizottsági tevékenység;

- nevelési tanácsadás;

- logopédiai ellátás;

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás;

- konduktív pedagógiai ellátás;

- gyógytestnevelés;

- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás;

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Az új szerkezet lehetőséget teremt arra, hogy ki-
alakuljon egy olyan egységes ellátási forma, amely 
mind szemléletében, mind minőségi alapon szerve-
ződő működési gyakorlatában alkalmas lehet az or-
szág bármely köznevelési intézményébe járó tanulót 
elérni. 

A pedagógiai szakszolgálatokban kialakuló tovább-
ta nulási, pályaválasztási tanácsadó szolgáltatás 
mű  ködési struktúráját a szakszolgálati rendeletben 
meghatározott feladatok alakítják oly módon, hogy 
a tevékenység megyei székhelyintézményben, vagy 
megyei illetékességű tagintézményben, a főváros-
ban, tagintézményben szerveződnek. A pályavá-
lasztási tanácsadás feladataira − jogszabályi felha-
talmazással − külön tagintézmény is szerveződhet. 
A szerkezeti felépítést bemutató ábrán azok az intéz-
mények is láthatók, amelyek további hasznos és fon-

Országjáró
kapcsáné németi júlia – szitó imre:
lehetőségek a pályaorientációs tanácsadás 
kialakítására a pedagógiai szakszolgálaton belül

A pedagógiai szakszolgálati feladatok körében kötelezővé vált minden megyében és a fővárosban 
a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás elérhetővé tétele. A szakszolgálat keretei között kidolgo-
zott protokoll megadja a szolgáltatások működési kereteit. A jövőben szükséges lehet a rendelkezésre 
álló szakemberek számának növelése a tanulói létszámnak megfelelően.

1. ábra: A pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati feladatának 
helyzete
forrás: Burányné Rákóczi Emese szerkesztése a Továbbtanulási, 
pályaválasztási ta nácsadás pedagógiai szakszolgálati tevékenységi 
területre kifejlesztett protokollhoz

2	  
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A TÁMOP 3.4.2/B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése) 
projekt keretében a tíz szakszolgálati tevékenységre vonatkozóan kidolgozást nyert egy általános és 
közös szempontrendszert megfogalmazó alapprotokoll3, mely az alapelvek szintjén útmutatóként 
szolgált a pedagógiai szakszolgálat szakterületi protokolljainak létrehozásában. Ezen alapelvek és a 
szakterületi specifikumok figyelembe vételével, ugyanezen projekt támogatásával elkészült a 
továbbtanulási, pályaválasztási szakszolgálati tevékenység szakterületi protokollja.4 Az alapprotokollal 
összhangban a következő alapelvek mentén találhatók szakmai iránymutatások a szakterületi 
protokollban:  

1) A szakszolgálati tevékenység definíciója – a protokoll bevezetéseképpen a szakszolgálati 
tevékenység rövid meghatározása történik.  

2) A szakszolgálati tevékenység célcsoportja - a szakterületen fellelhető kliensek körülírását 
tartalmazza az életkor és problématípus szerint, de egy társas-ökológiai szemléletű, 
rendszerelvű leírásban itt jelenik meg a szülő, a pedagógus, szakterületen kívüli szakemberek 
és segítő szervezetek is, mint kliensek. 

3) Infrastrukturális feltételek, eszközigény – e feltételek között szerepel az épület- és 
helyiségigény, a bútorzat, IT eszközök, állapotmegismerő és fejlesztő eszközök. 

4) A szakszolgálati szakemberek kompetenciái – a szakemberek kompetenciáinak köre 
pszichológusok esetében főként az európai pszichológus diploma megszerzéséhez 
szükséges5 kompetenciákra támaszkodik, gyógypedagógusok és pedagógusok esetében a 
pedagógus portfólió feltöltéshez már elkészült Szakszolgálati útmutató6 kritériumrendszere 
használható fel.  

5) A feladatellátás általános folyamatmodellje – a folyamatmodell 5 fő lépéssort nevez meg 
(Észlelés/Referálás; Szűrés; Állapotmegismerés; Beavatkozás; Kontroll) az ellátás 
folyamatában, amelyben a szűrés elhelyezkedhet a referálás előtt is, ha a szakember aktív 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Torda	  Ágnes	  –	  Nagyné	  Réz	  Ilona	  (2013)	  Alapprotokoll,	  EDUCATIO	  Nkft,	  Budapest	  
4	  Burányné	  Rákóczi	  Emese	   -‐	  Kun	  Richárdné	   (2014)	  Továbbtanulási,	  pályaválasztási	   tanácsadás	  szakszolgálati	   tevékenységi	  
területre	  kifejlesztett	  protokoll,	  EDUCATIO	  Nkft,	  Budapest	  
5	  Bartram,	  D.	  –	  Roe,	  R.	  A.	   	   (2005)	  Definition	  and	  Assessment	  of	  Competences	   in	  the	  Context	  of	  the	  European	  Diploma	  in	  
Psychology.	  In:	  European	  Psychologist	  Vol.	  10(2)	  93–102.	  p.	  
6	   Torda	   Ágnes,	   Szabó	   Győzőné,	   Horváthné	   Moldvay	   Ilona	   (2014)	   Kiegészítő	   útmutató	   a	   pedagógiai	   szakszolgálati	  
intézményekben	  pedagógus-‐munkakörben	  foglalkoztatottak	  részére,	  Oktatási	  Hivatal,	  Budapest	  
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– a szakemberek kompetenciáinak köre pszicho-
lógusok esetében főként az európai pszichológus 
diploma megszerzéséhez szükséges5 kompeten-
ciákra támaszkodik, gyógypedagógusok és pe-
dagógusok esetében a pedagógus portfólió fel-
töltéshez már elkészült Szakszolgálati útmutató6 
kritériumrendszere használható fel. 

5) A feladatellátás általános folyamatmodellje – a fo-
lyamatmodell 5 fő lépéssort nevez meg (Észlelés/
Referálás; Szűrés; Állapotmegismerés; Beavat-
kozás; Kontroll) az ellátás folyamatában, amely-
ben a szűrés elhelyezkedhet a referálás előtt is, 
ha a szakember aktív kezdeményezéssel közelít a 
kliensekhez csoportos szűrés révén, de követheti 
is a referálást a szűrés, ha a szülő, intézmény ke-
resi fel a gyermek/tanuló problémája miatt a szak-
embert. 

5  Bartram, D. – Roe, R. A.  (2005) Defi nition and Assessment of 

Competences in the Context of the European Diploma in Psychology. In: 

European Psychologist Vol. 10(2) 93–102. p.

6  Torda Ágnes, Szabó Győzőné, Horváthné Moldvay Ilona (2014) Kiegé-

szítő útmutató a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-

munkakörben foglalkoztatottak részére, Oktatási Hivatal, Budapest

tos segítséget nyújtanak a továbbtanulás előtt álló, 
pályakereső diákok számára is. 

A pedagógiai szakszolgálatok pályaválasztási ta-
nácsadó szolgáltatásainak kiépítésében, kiterjesz-
tésében fontos feladat, hogy helyi szinten olyan 
együttműködő kapcsolatrendszereket építsen, mű-
ködtessen intézmények, szakemberek között, amely-
lyel segítenek a képzési és foglalkoztatási döntések 
előkészítésében.

A TÁMOP 3.4.2/B Sajátos nevelési igényű gyere-
kek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése) projekt 
keretében a tíz szakszolgálati tevékenységre vo-
natkozóan kidolgozást nyert egy általános és közös 
szempontrendszert megfogalmazó alapprotokoll3, 
mely az alapelvek szintjén útmutatóként szolgált a 
pedagógiai szakszolgálat szakterületi protokolljai-
nak létrehozásában. Ezen alapelvek és a szakterületi 
specifi kumok fi gyelembe vételével, ugyanezen pro-
jekt támogatásával elkészült a továbbtanulási, pálya-
választási szakszolgálati tevékenység szakterületi 
protokollja.4 Az alapprotokollal összhangban a követ-
kező alapelvek mentén találhatók szakmai iránymu-
tatások a szakterületi protokollban: 

1) A szakszolgálati tevékenység defi níciója – a pro-
tokoll bevezetése képpen a szakszolgálati tevé-
kenység rövid meghatározása történik. 

2) A szakszolgálati tevékenység célcsoportja – a 
szakterületen fellelhető kliensek körülírását tartal-
mazza az életkor és problématípus szerint, de egy 
társas-ökológiai szemléletű, rendszerelvű leírás-
ban itt jelenik meg a szülő, a pedagógus, a szak-
területen kívüli szakemberek és segítő szervezetek 
is, mint kliensek.

3) Infrastrukturális feltételek, eszközigény – e felté-
telek között szerepel az épület- és helyiségigény, 
a bútorzat, IT eszközök, állapotmegismerő és fej-
lesztő eszközök.

4) A szakszolgálati szakemberek kompetenciái 

3  Torda Ágnes – Nagyné Réz Ilona (2013) Alapprotokoll, EDUCATIO Nkft, 

Budapest

4  Burányné Rákóczi Emese - Kun Richárdné (2014) Továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati tevékenységi területre 

kifejlesztett protokoll, EDUCATIO Nkft, Budapest

fotó: Polonkai Gizella
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6) A szakmai és szakmaközi kommunikáció – az 
elsődleges kliensen túl a szülőkkel, nevelési-ok-
tatási intézményben dolgozó pedagógusokkal, 
a szakszolgálati munkatársakkal és más szak-
emberekkel kialakított és fenntartott kapcsolatok, 
kommunikációs módok felvázolása történik itt. 

7) A szakmai munka támogatása - a továbbképzé-
sek, a rendszeres team-munka, a szupervízió, 
a szaktanácsadás kérdéseire születnek válaszok 
a tartalom kifejtése során.

8) A szakmai munka minőségbiztosítása - e téma-
körön belül az önmenedzselt minőségbiztosítás 
és a külső személyektől, szakemberektől, intéz-
ményektől eredő minőségbiztosítás elemeinek ki-
fejtését tanulmányozhatjuk.

9) A szakszolgálati munka adminisztrációja - a papír-
alapú és az elektronikus adattárolás, tervek, folya-
matleírások és esetösszegzés különféle változa-
taival ismerkedhetünk meg.

A protokoll a minőségi munkához szükséges felté-
telek megteremtésének kritériumait - a szakszolgálati 
pályaválasztási tanácsadás intézményi sztenderdjét, - 
a szakembert egyénileg felelőssé tevő minőségi szem-
pontok közreadásával együtt vázolja fel.  Ez utóbbiak 
közül csak néhány elemet emelnénk ki. A tanácsadás 
karakterét alapvetően a beavatkozás javasolt formái 

és azok tematikája szolgáltatja. A pályatanácsadás és 
a pályaorientáció, mint segítő beavatkozás főbb for-
mái a protokoll ajánlása szerint: a) információnyújtás, 
tájékoztatás személyesen, telefonon vagy e-mailben, 
illetve egyéb internetes felületen, b) out-reach (elérő) 
programok: pályaorientációs napok, iskola- vagy mun-
kahelyi látogatások, c) egyéni vagy csoportos tanács-
adás, konzultáció, önismereti és pályaismereti foglal-
kozás. Az önismereti és pályaismereti foglalkozások 
során fejlesztendő készségeket Gravina és Lovsin7 
alapján összegezzük, melynek területei: 

1. önismeret és én-hatékonyság (személyes erőssé-
gek és gyengeségek, érdeklődési körök és érté-
kek ismerete, pozitív énkép kialakítása); 

2. tanulási és karrierlehetőségek felkutatása (infor-
máció megtalálása, feldolgozása és alkalmazása, 
a szociális környezet felfedezése); 

3. életpálya-specifi kus kompetenciák (életpályával 
kapcsolatos döntések meghozatala, személyes 
életpálya-terv kialakítása, átmenetek kezelése 
az iskolából a továbbtanulás vagy a munkaerő-
piac felé).

7  Gravina D., Lovšin M. (2012) Career Management Skills: Factors in 

Implementing Policy Successfully,Concept note commissioned by ELGPN. 

Jyvaskyla (Finland), The European Lifelong Guidance Policy Network 

(ELGPN).

fotó: Polonkai Gizella
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A fentiekben felvázolt segítségnyújtási formák-
kal és a hozzájuk kapcsolódó tematikával a szak-
szolgálati pályaválasztási tanácsadási protokoll a 
tanácsadó szakmát érintő, más olyan országos fej-
lesztést megvalósító projektek (pl. a TÁMOP 2.2.2-
12/1 kiemelt projekt) célrendszeréhez kapcsolódik, 
mely a tanulók életpálya-vezetési készségeinek és 
pályaorientációjának fejlesztését az ország egészé-
re kiterjedő hálózatban, a szakszolgálati intézményi 
fejlesztéssel párhuzamosan kívánják megvalósítani.  
„A kiemelt projekt célja8 egy olyan országos pályaori-
entációs rendszer kialakítása, amely lefedi a teljes 
szakmai pályafutást, döntési pontokhoz illeszkedő 
szolgáltatásokat biztosít, és kiemelt fi gyelmet fordít 
a kritikus átmenetekre; széleskörűen hozzáférhető-
vé teszi az aktuális pályainformációs eszközöket; 
biztosítja az egységes színvonalú életpálya-tanács-
adási szolgáltatásokat; felkészíti a szakembereket; 
hálózatba szervezi a pályaorientációban érdekelt 
szektorokat.” 

A pályaorientációs tanácsadás szakszolgálaton be-
lül preferált jellemzőit írja le a szakterületi protokoll. 
A protokoll alapelvein túl az intézményi és szakmai 
működés alapvetései a következők:

a) A szakszolgálati munkában a szakember – kliens 
kapcsolat személyessége a döntő a szerepeken 
alapuló formalizált kapcsolatokkal szemben. Érték 
az egy szakember - egy kliens típusú foglalkozás, 
ha csoportos foglalkozások szerveződnek, ezek 
elsődlegesen kis létszámú csoportokban valósul-
nak meg és csak másodlagosan történnek iskolai 
osztálykeretben. 

b) Kis helyiségekre tagolt infrastruktúra szükséges 
a feladatvégzéshez, szemben az osztályterem 
nagyságú terekkel.

c) A tanulók jellemzőinek kivételessége, különleges-
sége, a tehetségazonosításban és a hozzá kap-
csolódó pályaorientációs tanácsadásban a tanuló 
„kettős különlegessége” nem rendkívüli, hanem a 
feladat természetéből adódó jellemző. A kivételes-

8  Török Réka – Katona Miklós: TÁMOP 2.2.2-12/1-2012-0001 (2013) „A 

pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése”  kiemelt 

projekt bemutatása, In:Szak- és Felnőttképzés,  Nemzeti Munkaügyi Hiva-

tal, Budapest II. évf. 9-10. sz. 36-38.o.

ség társas elfogadtatásának része a stigmatizált-
ság elleni küzdelem felvállalása a szakmai mun-
kában.

d) Az ellátás fókusza a kliens mindenkori probléma-
területére vagy egyedi fejlődési igényeire irányul, 
nem valamilyen egységes tantervszerű program 
beteljesítését szolgálja. Ezzel azonban nem is áll 
antagonisztikus ellentétben, csupán elsődleges a 
szolgáltatásban az egyénhez igazodó adaptivitás 
és másodlagos az egységes programnak történő 
szakmai megfelelőség keresése.

e) A kapcsolat hosszútávú fenntartása az önkéntes-
ségen alapul a kliens és a szakember között, a 
szolgáltatás igénybevételekor nem tankötelezett-
ségének tesz eleget a diák.

f) A fenti néhány összetevőből következik, hogy a 
kliensek érkezésének, bejelentkezésének, kap-
csolatban maradásának tervezhetősége alacsony 
szintű, a tevékenység kiszolgáltatott a váratlan 
elemeknek, mely a szakember és az intézmény 
részéről nagyfokú bizonytalanságtűrést és alkal-
mazkodást igényel.

g) Az alkalmazott módszerek és a kommunikáció mi-
nimalizálja az értékelést, ha értékelés jelenik meg 
a kommunikációban, ez fejlesztő értékelés hang-
súlyú a szummatív értékeléssel szemben.

fotó: Polonkai Gizella
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It has become a duty for Professional 
Pedagogical Services to provide vocational and 
career counselling all over the country. The 
regulations elaborated within the framework of 
the Professional Pedagogical Services set the 
frame of completion. In the future there might 
be a need for more counsellors regarding to the 
number of pupils.
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Szitó Imre 
pedagógiai szakpszichológus, 
szakmai tanácsadó
Educatio Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofi t Kft.

a szerzők

Kapcsáné Németi Júlia  
szakmai vezető 
Közoktatási Osztály
Inklúziós Pedagógiai Fejlesztések 
Irodája 
Educatio Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofi t Kft.

h) A személyes élmények önfeltárása, az élmények 
jelentésének átstrukturálása, annak támogatása 
elsődleges a tanácsadó munka során, mely titok-
tartási kötelezettségeket von maga után. Ezzel 
együtt a tájékoztatáson alapuló valamint a kész-
ségfejlesztő, a megoldásközpontú módszertani 
elemek és a hozzájuk társuló információmegosz-
tás más szakemberekkel, a szakmai munka részei.

Úgy véljük, a szakszolgálati munkavégzés fenn-
tarthatósága ezen implicit hiedelmek mindennapi és 
hosszútávú érvényesülése révén valósítható meg, 
mely a költséghatékonyság szempontjai felől közelít-
ve kérdőjeleket vet fel. A fentiekben felvázolt implicit 
hiedelmek egyfajta szakszolgálati profi lt jelenítenek 
meg, amelyekkel a jövőben szükséges összehangol-
ni megalapozott kapacitás-számítások alapján a ren-
delkezésre álló szakember létszámot a tanácsadást 
igénybevevők létszámával. 
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1 MENEKÜLT

Az ENSZ 1951. évi menekültegyezménye szerint a menekült olyan sze-

mély, aki állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti or-

szágán kívül tartózkodik, és megalapozottan tart attól, hogy visszatérése 

esetén faji, vallási okok, nemzetiségi hovatartozása vagy meghatározott 

társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai meggyőződése miatt 

üldözésnek lenne kitéve. Forrás: UNHCR

2 MIGRÁNS

Ez a gyűjtőfogalom a legtöbb olyan személyt magában foglalja, aki valami-

lyen okból bizonyos időre egy másik országba távozik (általában egyéves 

tartózkodás esetén beszélhetünk migránsról, vagyis például a turisták és 

az üzleti úton lévők nem tartoznak ide). Forrás: UNHCR

2003-ban a Határőrség 
Országos Parancsnokságá-
val együttműködési megál-
lapodást írt alá több egyház, 
köztük a magyarországi 
református Egyház is, 
hogy segítséget nyújtsanak 
a Magyarországon mene-
déket kérő és az idegen-
rendészeti központokban 
elhelyezett külföldiek tes-
ti és lelki szükségleteinek 
jobb kielégítése érdekében, 
valamint a szabad vallás-
gyakorlás feltételeinek javí-
tásában. 

A lelki gondozói látogatá-
sok során a szakemberek 
képet kaptak arról, hogy 
nem csupán a menekült-
ügyi eljárás idején, a be-
fogadó állomásokon töltött 
idő passzív várakozása je-
lent nagy nehézséget az 

érintettek számára, hanem a befogadó állomásokból 
való kiköltözés, az önálló életkezdés jelenti az igazi 
kihívást.

A Református Misszió Központ Menekültmissziója 
2007 óta működtet különböző, a társadalmi integrá-
ciót célzó projekteket a lakhatás, munkaerő-piaci 
integráció, az oktatás és a szakképzés területén. 
Minden projekt lényegi alappillérét képezi a ma-
gyar, mint idegen nyelv tanítása és az oktatási 
rendszert kiegészítő felzárkóztató képzés.

Országjáró
németh-tóth Edit:
menekült és migráns fiatalok pályaorientációja

A cikk a Magyarországon menedéket kérő1, és migráns fiatalok2 részére kialakított fővárosi  
pályaorientációs programról ad rövid tájékoztatást, amely a Református Misszióközpont és Budapest  
Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ szakembereinek együttes munkája alapján jött létre.  
Felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos a pályaorientációs folyamatban figyelembe venni a speciá-
lis célcsoportok igényeit. 

1. ábra: 2013. évi nemzetiség szerinti megoszlás ‒ Országos adat (kísérő nélküli kiskorú kérelmezők)
Forrás:  Dr. Lantai Csilla főosztályvezető-helyettes, Emberi Erőforrások Minisztériuma, előadás a 
2014.12.08-án megrendezett „Épségben és biztonságban – Mit tehetnek az európai államok az kísérő nélküli 
és gondviselőiktől elszakított gyermekek mindenek felett álló érdekének tiszteletben tartásáért?” UNHCR és 
UNICEF által rendezett konferencián.

afgán 181
algériai 4
koszovói 30
marokkói 2
iráni 7

pakisztáni 29
szír 12
egyiptomi 1
eritreai 1
bangladesi 9

bissea új-guineai 1
nepáli 1
guineai 4
gambiai 1
palesztin 2

szenegáli 1
szomáliai 1
mali 1
ghánai 1
török 1

2013. évi nemzetiség szerinti megoszlás
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mivel a társadalmi integráció nem valósulhat 
meg munkaerő-piaci integráció nélkül, így pro-
jektjeikben is egyre intenzívebb hangsúlyt kapott 
a pályaorientáció, az álláskeresési technikák át-
adása, interjúhelyzetek szimulációja, szakmai 
gyakorlati helyek feltárása és komplex mentorál-
ási szolgáltatás keresése. 

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX törvény, 
valamint e törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. 
(XI.9.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1-jétől 
az elismert menekültek a menekültügyi hatósággal 
integrációs szerződést köthetnek, ami alapján a 
családsegítő szolgálatok kapcsolatban állnak a me-
nekültekkel és őket az integrációs szerződésben, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatáro-
zottak szerint a társadalmi beilleszkedésükben, va-
lamint további tevékenységekben segítik.

A kísérő nélküli kiskorúak 2011 óta a gyer-
mekvédelmi rendszer által biztosított ellátás-
ban részesülnek, így elhelyezésük elsősorban a 
fóti Károlyi István Gyermekközpont KNK Ottho-
nában történik. A migráns fiatalkorú személyek 
gyermekvédelmi rendszerbe való integrálása azt 
jelenti, hogy a jogalkotó szemében elsősorban gye-
reknek számítanak, másodsorban migránsnak. 
A fóti gyermekotthon lakói budapesti oktatási intéz-
ményekben végzik tanulmányaikat. A legnépszerűbb 
intézmények a Than Károly Ökoiskola Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola, az Újpesti Bródy 
Imre Gimnázium, az „Esély” Kövessi Erzsébet Bap-
tista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium, és 
a Mándy Iván Szakképző Iskola.

A fővárosi szervezetközi együttműködések ka-
talizátoraként szolgált egy projekt, amely 2012 októ-
berében indult az Európai Bizottság támogatásával. 
A mistra projekt átfogó célja az volt, hogy szakpo-
litikai döntéshozókat, helyi hatóságokat, állami és ci-
vil kezdeményezéseket vonjon be olyan szakpolitikai 
integrációra és célzott beavatkozásokra (képzések 
támogatása, munkába állítás, kultúrák között köz-
vetítés, lakhatási politikák stb.) irányuló projektekbe, 
amelyek a bevándorlók, romák és más kisebbségek 
társadalmi befogadása terén európai szinten már si-
keresnek bizonyultak.

A MiStra projekt gyakorlati tevékenységi körét ké-
pezték kutatások, nemzetközi találkozók, helyi 
műhelymunkák, tanulmányi utak, és helyi fóru-
mok szervezése. A projekt négy város (Dublin, Ber-
lin, Bécs és Bologna)  jó gyakorlatainak átadását biz-
tosította négy másik város (Taranto, Burgas, Prága 
és Budapest) számára. 

A MiStra projekt során Budapest számára a berlini 
jó gyakorlatok átvétele vált lehetővé, az ottani part-
ner gsub Projektgesellschaft mbH által begyűjtött 
helyi tapasztalatokat bemutató tanulmány alapján3. 
A budapesti megvalósítók a migráns fi atalok pálya-
orientációját elősegítő berlini példák átvételére fó-
kuszáltak. 
3  http://www.mistraproject.eu/wp-content/uploads/2013/03/14_Mistra_

Berlin_research_good_practices.pdf

2. ábra: Érkező kiskorúak száma éves bontásban – Országos adat
Forrás: Belső anyag
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A MiStra projekt eredményeiről beszámoló kis-
fi lmből4 kiderül, hogy a projekt a helyi partnerség 
kialakításán túl a célcsoport számára jelentőséggel 
bíró eredmények is születtek. A fi lmben nyilatkozik 
például egy Budapesten érettségizett afgán fi atal-
ember, aki az Iránban gyermekmunkásként szerzett 
varrodai tapasztalatait egy sikeres magyar kortárs 
divattervező mellett töltött szakmai gyakorlaton ka-
matoztatta. 

A MiStra projekt megvalósítása során a he-
lyi együttműködések kiépítésén volt a legnagyobb 
hangsúly, így kerülhetett sor arra is, hogy a jó gyakor-
latok hazai megvalósításának elősegítése érdekében 
együttműködési megállapodást kötött budapest 
Főváros kormányhivatala munkaügyi központja, 
a református missziói központ és a berlini gsub 
projektgesellschaft  mbH 2013 őszén a projekt ál-
tal kidolgozott mentortámogatási megállapodás for-
mája szerint5. 

4  https://www.youtube.com/watch?v=8huqguLLq4o

5 http://www.mistraproject.eu/wp-content/uploads/2013/03/Toolkit-

MISTRA_pdf1.pdf

Az együttműködési megállapodás értelmében az 
együttműködő partnerek budapesti közigazgatási, ok-
tatásügyi, menekültügyi és civil partnerekkel közösen 
műhelytalálkozókon tanulmányozták a berlini gya-
korlatok részleteit, majd egy közös tanulmányúton 
vehettek részt Berlinben 2014 tavaszán, megtekintve 
a migráns fi atalok pályaorientációját elősegítő 
projekteket. 

A berlini mintában számos felhasználóba-
rát gyakorlatot ismerhettünk meg. A tanulmány-
úton látogatást tettünk a Berlin bevándorló negye-
deiben (Kreuzberg, Neukölln) működő speciális 
tanácsadó irodákban (Job Point, Learning Shop), 
amelyek működésének alapja a mobil ifjúsági 
tanácsadó szolgáltatás  alkalmazása, ötvözve 
az utcai szociális munkát a pályaorientációs tevé-
kenységgel, bevándorlási tanácsadással, állás-
keresési technikák és drogprevenciós tanácsadói 
munkával6. Itt a kifejezetten migráns hátterű fi a-
talok számára biztosítanak lehetőséget szakmai 
gyakorlatra. Megismerkedhettünk egy nagyon ered-
ményes pályaorientációs tréning módszertanával 
is, amely nyelvi akadályokkal küzdő fi atalok számára 
élményalapú, nyelvi tudást kevésbé igénylő techniká-
kat kínál.

Ebben a szakmai munkában és a berlini tanul-
mányúton Budapest Főváros Kormányhivatala Mun-
kaügyi Központ vett részt a migránsok számára 

6 ht tp: //www.gsub.de/projekte/ lebenslanges- lernen/ lernladen R-

neukoelln/

3. ábra: A programban részt vevő fi atalok származási ország szerinti 
megoszlása
Forrás: Belső anyag

Pályaorientációs és munkaerő-piaci 
csoportos tanácsadás a Közösségi Házban

 Afganisztán
 Szíria
 Irak
 Ghána

 Szomália
 Mongólia
 Egyiptom
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megvalósuló pályaorientációs program felelő-
seként, melynek részeként különféle, a csoport igé-
nyeihez igazodó speciális tanácsadói technikák se-
gítségével igyekszünk megismertetni őket a pályák 
világával, a magyarországi szakmák sajátosságaival, 
a magyar munkaerőpiaccal (üzemlátogatások, egyéni 
és csoportos tanácsadások keretében). Pályaorien-
tációs programunk igazodik a fővárosi hiányszak-
mákhoz, munkaerő-piaci elvárásokhoz, munkáltatói 
igényekhez, valamint összefogja mindazon állami, 
magán és civil szervezeteket, amelyek az érintettek 
minél szakszerűbb ellátását biztosítják.  

A programokat a migránsokkal napi szinten fog-
lalkozó szociális munkások készítik elő, hirdetik 
meg és szervezik. A migránsok számára működte-
tett közösségi házban valósulnak meg a tanácsadási 
alkalmak, tolmácsok bevonásával. Mindez azért 
fontos, mert bár az érintettek számára ismertek a he-
lyi munkaügyi kirendeltségekkel való együttműködés 
előnyei, - a nyelvi akadályok miatt - a valódi szakmai 
előrelépés, munkába helyezés, vagy akár a szakkép-
zésekbe való bekapcsolódás lehetőségét eddig nem 
tapasztalhatták meg. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Köz-
pont által biztosított pályaorientációs programban 
jelenleg 42 fő vesz részt, akik szociális vagy pénzügyi 
akadályokkal, tanulási zavarokkal, a kulturális különb-
ségekből adódó nehézségekkel küzdenek, mert:

• más országból, más kultúrából érkeznek;
• eltérőek kommunikációs, viselkedési és vallási 

szokásaik;
• nyelvi felzárkózásuk hosszú és lassú folyamat, 

folyamatos segítséget igényelnek;
• eltérő oktatási rendszerű, tanulási technikákat 

alkalmazó országokból érkeznek;
• eltérő ábécét használtak, ezért a latin betűket is 

tanulniuk kell;
• az országok közötti oktatási ekvivalenciai egyez-

mények hiányosságai miatt a legtöbb migráns ko-
rábbi iskolai eredményeit nem fogadja el Magyar-
ország, ezért általában nem a korcsoport szerinti 
osztályokba kerülnek besorolásra, ami szintén el-
szigeteli őket;

• szüleik is ezekkel a problémákkal küzdenek; 
• a menekült vagy oltalmazott diákok sokszor poszt-

traumás stressz szindrómával küzdenek évekig 
Magyarországra érkezésük után is, a betegség 
negatív hatással van tanulási képességeikre és 
közérzetükre.

A pályaorientációs programon részt vevő cso-
portunk 66%-a (28 fő) jelenleg 6-12 osztályos fel-
zárkóztató képzésen vesz részt nyolc fővárosi kép-
ző intézményben, ahol szegregáció nélkül, a magyar 
diákok között tanulnak. Nyelvi nehézségeik, korosz-
tálybeli különbségek, eltérő bőrszínük, kulturális és 
vallási különbségeik mellett is megállják a helyüket, 
tanáraik, társaik elfogadják, és szeretik őket. Kö-
zülük 9 fő – akiknek nincs nyelvi nehézsége, mert 
folyékonyan beszélnek magyarul is – készül felső-
oktatási tanulmányok folytatására, 3 fő pedig OKJ-s 
szakmát tanul (pincér, pénzügyi ügyintéző, turiszti-
kai ügyintéző).

A 42 főből mindössze 10 főnek van magyarországi 
munkatapasztalata, ezt főleg külföldiek által üzemel-
tetett gyors büfékben, vagy diákmunka során szerez-
ték. Számukra és a diákok számára is folyamatosan 
biztosítjuk üzemlátogatások lehetőségét, hogy minél 
pontosabb képet kaphassanak a hazai munkáltatók-
ról, munkakörülményekről, szakmákról.

A pályaorientációs programban szívesen hasz-
náljuk a nemzeti pályaorientációs portál tanács-
adói felületét, de nem csak a célcsoport számára 

SzakMázz! 2014 Pályaválasztási Kiállítás
Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ



14 Életpálya-tanácsadás 

Országjáró

The article gives a short summary about the 
career guidance services for refugees and 
immigrants in Budapest that has been provided 
by the counsellors of the Refugee Mission of the 
Reformed Church and the Public Employment 
Agency. It also highlights the importance of 
considering the particular needs of the special 
target groups in career counselling process.

nyújtunk segítséget, hanem az őket segítő szakem-
ber partnereinknek is azzal, hogy részt vehetnek a 
„pályaorientációs konzulens és nemzeti pálya-
orientációs portál felhasználó képzésen”, ame-
lyet a TÁMOP 2.2.2.-12. Projekt-végrehajtási Osztály 
szervez.

A migráns fi atalok segítése eddig a civil szerve-
zetek által működtetett integrációt célzó projekteken 
keresztül valósulhatott meg. Fontos, hogy a cél-
csoport társadalmi integrációjának elősegítése 
érdekében az állami szolgáltatásokhoz is garan-
tált legyen a hozzáférésük, fi gyelembe véve a cél-
csoport sajátosságait.

Németh-Tóth Edit
munkavállalási tanácsadó
Budapest Főváros Kormányhivatala
Foglalkoztatási Főosztály
humánszolgáltatási szakreferens

a szerző

Üzemlátogatás 
Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ
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Füzi Virág:
tehetséges fiatalok személyiségfejlesztő tábora1

tábora1

A Kiemelt tehetségek segítése alprojekt célja a te-
hetséges fiatalok személyiségfejlesztése, felismerve 
azt, hogy a tehetséges gyermekeknek, fiataloknak 
nem csak szakmai fejlesztésre van szükségük. Tehet-
ségüket ki kell aknázniuk, együtt kell élniük kivételes 
adottságaikkal, fejlődniük kell, el kell viselniük a tehet-
ség kibontakozásával járó többlet terheket. A program 
külön figyelmet szentel azoknak a fiataloknak, akiknél 
a kiemelkedő tehetséghez olyan lelki, magatartási és 
kommunikációs problémák párosulnak, amelyek ön-
maguk vagy környezetük számára problémát jelente-
nek. A kiemelt tehetségek gondozásának érdekében 
indított Személyiségfejlesztő Program keretében a 
fiatal tehetségek 50 órás egyéni fejlesztő folyamatban 
részesültek, amely 30 óra egyéni és 20 óra csoportos 
foglalkozásból állt, a féléves programot pedig egy kü-
lönleges nyári tábor zárta.

a személyiségfejlesztő tábor célkitűzése

Tábori programjainkkal olyan inspiráló élményeket 
terveztünk nyújtani a tehetséges fiataloknak, ame-
lyek hozzájárulhatnak önismeretük, személyiségük 
fejlődéséhez. A specifikus tehetségfejlesztés mellett 
a személyiség egészének – az érzelmi, az intellek-
tuális, a művészi, a szociális adottságoknak – fej-
lesztését állítottuk a középpontba. Mindezeken túl 
célunk volt olyan közösséget építeni, amiben a fiata-
lok megtalálják helyüket és jól érzik magukat, megis-

1  A cikk a Géniusz Könyvek sorozatban megjelent Fény és Árnyék című 

kötetének személyiségfejlesztő táborról szóló fejezete alapján készült.

merkedhetnek más, hasonló korú, színes egyéniségű 
tehetségekkel. A tábor során a fiatalok a tehetségte-
rületüknek megfelelő vagy éppen teljesen új alkotói 
folyamatokba kóstolhattak bele, valamint személyi-
ségfejlesztő tréningeken ízelítőt kaphattak arról, ho-
gyan is fejleszthető pszichológiai módszerekkel az 
önismeretük. Pszichológus szakemberektől tanulhat-
tak technikákat például a sikerek és kudarcok keze-
lésére, asszertivitásuk fejlesztésére, önbizalmuk nö-
velésére, az indulatok mérsékelésére és erősségeik 
kibontakoztatására.

A Személyiségfejlesztő Tábor két 6 napos turnus-
ban valósult meg 2013 augusztusában. Az első tur-
nusban 24-en, a másodikban 32-en vettek részt.  
A tábor helyszínéül az érintetlen természet ölén el-
terülő Csattogóvölgyi Pihenőházak szolgáltak, a Du-
nakanyar közelében.  A táboroztató csapatot fiatal, 
serdülőkkel bánni tudó, táboroztatási tapasztalattal 
rendelkező, komplex módon gondolkodó kreatív pszi-
chológusok és tanárok alkották.

A tábori koncepció és programok összeállításánál 
a gazdagító programok gyakorlatát vettük alapul. Így 
a kreativitás, felfedező tevékenység, érzelmi és tár-
sas készségek mozgósítása, változatos és komplex 
feldolgozási módok mentén alakítottuk ki a progra-
mot. A közösségépítés és szociális készségfejlesztés 
szempontjait figyelembe véve ügyeltünk arra, hogy 
többféle csoportbontásban minél több emberrel, hely-
zetben tevékenykedhessenek együtt a résztvevők. 
Fontosnak tartottuk a strukturált csoportos fejlesztő 

A kiemelkedő tehetségek személyiségfejlesztő tábora a Tehetséghidak Program kiemelt tehetségek 
segítését célzó Személyiségfejlesztő Programján belül valósult meg 2013 nyarán, a MATEHETSZ  
(Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) gondozásában. A Dunakanyar melletti völgyben a 
táborozók 6 napot tölthettek együtt az élménydús táborban, ahol próbára tehették alkotói készségei-
ket, kipróbálhatták magukat új tehetségterületeken, együtt dolgozhattak tehetséges társaikkal inspiráló  
környezetben, valamint olyan pszichológiai készségeket sajátíthattak el, mint az asszertív kommuni-
káció, az érzelemkifejezés, az időgazdálkodás, a relaxáció, a társas készségek és empátia, a sikerek 
és kudarcok kezelése. A fiatalok kérdőíves visszajelzései alapján kiderült, hogy a tábor a legnagyobb 
arányban a szociális készségek fejlesztése és az érzelmek kezelése terén fejtette ki pozitív hatásait. 
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tréningek beillesztését, amelyek a kommunikáció, 
időgazdálkodás és relaxáció készségeinek elsajá-
títására összpontosultak. És mivel kiemelkedő gon-
dolkodó, alkotó tehetségeket vártunk a táborba, teret 
adtunk annak is, hogy valódi alkotó folyamatban mu-
tathassák meg magukat, mindezt együttműködésben, 
egy közös produktum létrehozásával. Ezek a projekt-
munkák egyfajta próbatételt jelentenek a fi atalok 
számára, ahol megmutatkozhat a kreativitás, tudás, 
érzelemkifejezés művészi formája, és egyben az al-
kotás folyamatát együttműködésben tanulják meg 
(tervezés, megszervezés, források előteremtése, idő-
strukturálás, döntéshozás). A tábori program a dél-
előtti projektmunkák (3 óra, reggel 9-12) és a délutáni 
személyiségfejlesztő tréningek (2,5 óra, 14-16:30) 
köré szerveződött, ezeket egészítették ki a további 
közösségi és lazító programok. A következőkben be-
mutatjuk a tábor életének legfontosabb eseményeit 
és a személyiségfejlesztő munka folyamatát.

tábori parlament és csapatépítés

A tábor első napján, nem sokkal az érkezést köve-
tően a fi atalokat együttműködésre, és felelősségvál-
lalásra nevelve közösen, egy „tábori parlament” lét-
rehozásával alakítottuk ki a tábor szabályait, a közös 
tábori élet együttműködésének elveit. A táborozók 
nagy lelkesedéssel formálgatták a közös szabályo-
kat, amelyek a tolerancia, az elfogadás, és az egy-

másra fi gyelés tükrében születtek meg. A táborhely 
biztonsági szabályait közösen átgondolva könnyedén 
beleillesztettük a technikai eszközök, telefonok hasz-
nálatával kapcsolatos szabályokat. Szigorú, de be-
tartható rendszert ajánlottak fel a táborozók, amely jól 
működött a tábor ideje alatt. 

Az együttélés szabályainak megvitatását követte a 
csapatépítés, amely megadja a tábor alaphangulatát, 
közel hozza egymáshoz a gyerekeket, és a táboroz-
tatók is megismerkedhetnek a fi atalokkal. A feladatok 
a kisszámú verbális, ismerkedős feladat mellett főleg 
mozgásos elemekre épültek. 

alkotó projektek 

a projektek célja az alkotás, közös munka élmé-
nyének megtapasztalása, produktum létrehozása. 
A fi atalok dráma, szobrászat és kreatív írás közül vá-
laszthattak, és a tábor délelőttjein együtt dolgoztak. 
A tábor végére az elkészült munkákból előadás, ki-
állítás és táborújság született.

A DRÁMA PROJEKT során 5 nap alatt, improvizá-
ciós alapokról elindulva egy mini előadást hoztak létre 
a fi atalok. Az alapvető célkitűzés az volt, hogy a tábor 
ideje alatt a résztvevők egy számukra jelen idejű kül-
ső-, vagy belső konfl iktushelyzetet jelenítsenek meg. 
Egy-egy általuk kiválasztott vers segítségével; kérdé-
seket megfogalmazva, beszélgetve járjuk körül eze-
ket a helyzeteket; drámajátékok és dramatizált analóg 
helyzetek eljátszásával közelebb kerüljenek a helyze-
tek feloldásához. A versek és saját élmények kapcsán 
az alábbi témák bukkantak fel a beszélgetéseken, 
amelyeket dramatikusan dolgoztunk fel: érzések kimu-
tatása, krízishelyzetek,  magányosság és kirekesztett-
ség, sértettség, motiválatlanság, büszkeség és gőg, hit 
és hitetlenség, hit és vallás, félelem a céltalanságtól, 
szeretet fokozatai, divatok és divatdiktátorok, közös-
ségi nyomás, facebook és más közösségi portálok, 
döntéshelyzetek, szenvedély, szerelem, emlékezetes 
álmok, depresszív hangulat, öngyilkosság.

(részlet Papp Dániel beszámolójából)2 

2  A beszámolók a tehetségtábor szakmai beszámolói alapján készültek, 

melyeket a Füzi V., Kövi Zs. (2014): Kiemelkedően tehetséges fi atalok 
Csúcshódítás
Forrás: A szerző saját felvétele
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A KREATÍV ÍRÁS PROJEKT tábori foglal kozá-
sain ismerkedős és kommunikációs játékokkal kezd-
tünk, átbeszéltük a legfontosabb sajtóműfajokat, majd 
belevetettük magunkat a mélyvízbe: nekiálltunk egy 
táborújságot készíteni. A közös munka  során megta-
pasztaltuk, hogy miképpen kell újságot tervezni, szer-
keszteni, írni, korrektúrázni, tördelni és piacra dobni. 
A tábor két turnusa alatt 2 fantasztikus táborújságunk 
jelent meg: a „Csatt” és a „Gacho”.

A projekt vezetőjeként célom volt az írás megszeret-
tetése, a gyerekek kreatív energiáinak felszabadítása. 
Szándékomban állt, hogy a közös projektmunkákban 
felfedezzék a közös alkotás örömét és erejét, a csa-
patmunka sajátos dinamikájával. Volt, akiben lángra 
kellett lobbantani a kreativitás fáklyáját, másoknak csi-
szolni a stílusán, és olyan is volt, akit meg kellett erő-
síteni abban, hogy az írást tekintve jó úton jár. 

(részlet Szőnyi Gyula beszámolójából)

SZOBRÁSZAT PROJEKT

A kézműves illetve szobrászati foglalkozások során 
a plasztikai ábrázolást az önkifejezés mellett egy kö-

személyiségfejlesztő tábora. In: Bagdy E., Kövi Zs., Mirnics Zs. (szerk.): 

Fény és árnyék. A tehetségerők felszabadítása. Géniusz Könyvek, Magyar 

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest. 238-266. könyvfeje-

zet is tárgyal.

zös nyelvként alkalmaztuk, néha más művészeti ágak 
bevonásával is, ami segíthet egymás megismerésé-
ben.  A tábor során a fi ataloknak alkalmuk volt több-
féle anyaggal megismerkedni, a tábor végén közös 
kiállítást rendeztünk a létrejött munkákból. A közös al-
kotás élménye nem csak szórakoztató lehet, hanem 
remek önismereti kaland is egyben, amely közösség-
teremtő hatással bír. Összességében igen sikeresnek 
mondható munkák születtek a turnus végére, melye-
ket módunkban állt bemutatni közösségi házunkban, 
egy közös kiállítás formájában. Bár nem a produktu-
mokon volt a hangsúly, mégis fontosnak tartottam, 
hogy mindenki büszkén reprezentálhassa „magát”, il-
letve azt az önkifejezési és közösségi alkotóélményt, 
amelyet a munkafolyamat révén tapasztalt.

(részlet Kereszty Soma beszámolójából) 

személyiségfejlesztő tréningek

a tábori tréningek célja a tehetségeket érintő cél-
zott személyiségfejlesztés, pszichoedukáció, vala-
mint a készségfejlesztés volt. A Személyiségfejlesz-
tő Program előzetes tapasztalatai és a tehetséggel 
kapcsolatos szakirodalom alapján a tehetségfejlesz-
tés szempontjából a kommunikáció, az asszertív vi-
selkedés, a relaxáció és az időgazdálkodás kész-
ségeinek fejlesztését választottuk ki. Délutánonként 
képzett pszichológusok által vezetett személyiség-

Szobrászkodás
Forrás: A szerző saját felvétele
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fejlesztő tréningen vehettek részt a fi atalok, forgó 
rendszerben: időgazdálkodás, művészetterápiás 
relaxáció, valamint kommunikációs és asszertivitás 
tréningeken.

IDŐGAZDÁLKODÁS TRÉNING

A tábori időgazdálkodás tréningen teszteket és kér-
dőíveket töltöttünk ki, melyekből ki-ki megtudhatta, 
mennyire halogató, milyen a tanulási bioritmusa, mi-
lyen a személyes időtérképe és önszervezési profi lja. 
Ezután konkrét módszereket tanultunk a hatékonyab-
ban időkihasználásért és a halogatás leküzdéséért, 
valamint megtanultunk betartható rövid és hosszú 
távú terveket készíteni. 

(részlet Mersdorf Anna beszámolójából)

MŰVÉSZETTERÁPIÁS FOGLALKOZÁSOK

A csoportok célja, hogy a fi atalok megtapasztal-
hassák a nonverbális kifejezések felszabadító és 
közösségformáló erejét, az ellazulás kreativitást elő-
segítő hatását. A két és fél órás foglalkozás során a 
mozgás és ellazulás, a hangok és a csend, a kifelé 
és a befelé fordulás kettőségének megtapasztalá-
sa mellett a fi atalok az érzelmek kifejezésének egy 
akvarellfestést használó művészetterápiás mód-
szerét ismerhették meg. A módszer központi ele-
me, hogy nem a tudatos formaalkotáson van a 
hangsúly, hanem egy ösztönösebb, érzéseket 
követő megélésen. A foglalkozásokon a fi atalok 
megtapasztalhatták a relaxáció és művészetterápia 
„gyógyító hatását” mely elősegíti a kitárulkozást, 
elengedést, befogadást, külvilágra, közösségi élet-
re hangolódást és az empatikus készség fejlődését.

(részlet Surányi Zsuzsa beszámolójából)

ASSZERTIVITÁS TRÉNING

Kiemelkedően fontosnak tartottuk a tehetséges, 
sokszor szociális helyzetekben, az előzetes felméré-
sek alapján, nehezen boldoguló gyermekek számára 
az agressziómentes, de mégis önérvényesítő kom-
munikáció elsajátítását, amely segítségével meg-
tanulják saját igényeik kielégítését oly módon, hogy 

Tréning
Forrás: A szerző saját felvétele

1. ábra Személyiségfejlesztő tábor hatásai (Bagdy és mtsai: Fény és Árnyék. A tehetségerők felszabadítása. Géniusz Könyvek, 258.oldal)
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agresszív-, a passzív-, és manipulatív kommunikációs stílus jellemzőit, okait, az azt körülölelő 
társadalmi hiedelmeket. A nonverbális kommunikációt csak egy rövid feladaton át érintve a tréning fő 
hangsúlya a gyakorlati, számukra is mindennapos helyzetek átalakításán volt.  
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közben mások szükségleteire is tekintettel vannak. 
A fi atalok a 2,5 órás kiscsoportos munka során sok-
szor korábbi ismereteikre, tapasztalataikra támasz-
kodva foglalták össze az agresszív-, a passzív-, és 
manipulatív kommunikációs stílus jellemzőit, okait, az 
azt körülölelő társadalmi hiedelmeket. A nonverbális 
kommunikációt csak egy rövid feladaton át érintve a 
tréning fő hangsúlya a gyakorlati, számukra is min-
dennapos helyzetek átalakításán volt. 

(részlet Ruisz Anna beszámolójából) 

a tábori program értékelése

A fi atalok kérdőíves visszajelzései alapján az 
1. ábrán láthatjuk, hogy a tábor a legnagyobb arány-
ban a szociális készségek fejlesztése és az érzelmek 
kezelése terén fejtette ki pozitív hatásait. 

A kérdőív összes kérdését megvizsgálva feltártuk, 
hogy mely változók tekintetében adtak a legtöbben 
nagy pozitív változásra utaló választ. Ezt mutatja a 
2. ábra.

Láthatjuk, hogy a fi atalok a legnagyobb arányban a 
kommunikációs készség fejlődésére vonatkozóan ír-
ták azt, hogy a tábor sokat segített. Továbbá, a fi atalok 
döntő többsége a hangulatuk pozitív irányú változásá-
ról, illetve barátkozóbbá válásukról, barátok szerzésé-

ről számolt be, és a többség szerint a tábor sokat se-
gített ezekben.

Összességében tehát a tábor minden résztvevő 
számára tudott valamilyen szintű személyiségfejlesz-
tő hatást nyújtani. 

Tábortűznél
Forrás: A szerző saját felvétele
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születtek, és tartalmas időtöltést tapasztaltak meg a fiatalok. A programok elérték a kívánt céljukat, a 
fiatalok kitartóbbá, jobb csapatjátékossá váltak. Rajongással kötődtek a táborhoz, és kifejezték 
szándékukat, hogy ha lenne jövőre, szeretnének jönni. Nekünk, táboroztatóknak is intenzív, 
élménydús másfél hetünk volt, sokat gazdagodtunk a tehetséges fiatalokkal való foglalkozásban. 
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a szerző
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The Personal Development Camp for highly 
talented teenagers was realized in the summer 
of 2013 within the confi nes of Talent Bridges 
Progamme, which is coordinated by the As-
sociation of Hungarian Talent Support Organi-
zations. In the valley by the Danube campers 
spent 6 amazing days together, they chal-
lenged their creative skills, tried themselves in 
new fi elds of talent, worked together with other 
talented peers in an inspiring environment, and 
learnt such psychological skills, as assertive 
communication, expression of emotions, time 
management and self-effectiveness, relaxa-
tion, social skills and empathy, handling suc-
cesses and failures. According to the campers 
questionnaire feedback we can see, that the 
most positive impact of the summer camp were 
social skills development and the development 
of emotional control.

A tábor a visszajelzések alapján eseményekben 
gazdag és önismereti élmény is volt, ahol barátságok 
születtek, és tartalmas időtöltést tapasztaltak meg a 
fi atalok. A programok elérték a kívánt céljukat, a fi a-
talok kitartóbbá, jobb csapatjátékossá váltak. Rajon-

gással kötődtek a táborhoz, és kifejezték szándéku-
kat, hogy ha lenne jövőre, szeretnének jönni. Nekünk, 
táboroztatóknak is intenzív, élménydús másfél hetünk 
volt, sokat gazdagodtunk a tehetséges fi atalokkal 
való foglalkozásban.

A csapat
Forrás: A szerző saját felvétele
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milyen főbb eredményeket emelne ki 
szakmai életpályája során?

A pályámat egyetlen munkahelyen töltöttem, ahol 
ma is tanítok, de ez a több mint harminc év sok vál-
tozatosságot jelentett a tevékenységem alakulásá-
ban. Pályám elején a tanítást a pszichológia sza-
kosok, majd a tanár szakosok képzésével kezdtem, 
ami mind a mai napig nagyon hangsúlyos az oktatói 
tevékenységemben. A pszichológia oktatásán be-
lül a szociálpszichológiától nagyon hamar eljutot-
tam annak alkalmazott területéhez, az iskolai szo-
ciálpszichológiához és az iskolapszichológiához, az 
utóbbi időben pedig alapvetően az iskolapszicholó-
gia területén oktatom a pszichológus hallgatókat. 
Én vezetem a tanácsadás- és iskolapszichológia 

specializációt, ami a bolognai kétlépcsős képzés 
keretében a pszichológia MA-nak az egyik általunk 
kínált programja. Ezt megelőzően már az osztatlan 
pszichológusképzésnek is volt egy iskolapszicho-
lógia programja, amit én vezettem sok-sok évig. 
A bolognai képzés azt a változást hozta, hogy az 
eddig függetlenül elvégezhető szakirányok helyett 
most a hallgatóink a tanácsadás és az iskolapszi-
chológia szakirányt együtt végzik. Azért volt külö-
nösen érdekes számomra az iskolapszichológia és 
a tanácsadás „házassága”, mert volt egy tárgy, ami-
re nekem nagyon fájt a fogam, ez pedig a pályata-
nácsadás. Mindig úgy éreztem, hogy ez hiányzik az 
iskolapszichológusok képzéséből. Ez egy nagyon 
széles, részletes program volt a tanácsadáson be-
lül. Egyébként is a szakirány választás azt jelentette, 
hogy egyet kötelező volt választani, de egy másikat 
is lehetett. Így nagyon sok olyan hallgató volt, aki 
a tanácsadás és iskolapszichológia párosítást vá-
lasztotta, mert ez egy természetes társulás volt. Így 
ezek a hallgatók tanultak pályatanácsadást, de volt, 
aki ebből kimaradt, és ezt mindig hiánynak érez-
tem. Úgy gondoltam, hogy e nélkül a tudás nélkül én 
nem mennék be iskolapszichológusként az iskolába. 
Ezért nagyon örültem, hogy ez a kötelező párosítás 
révén szerves része lett a képzési programnak.

Portré
tóth ágnes:
interjú az iskolapszichológiáról n. kollár katalinnal, 
az Eötvös loránd tudományegyetem pszichológiai 
és pedagógiai kar iskolapszichológia tanszékének 
vezetőjével

dr. N. Kollár Katalin
tanszékvezető, habil. egyetemi 
docens
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Iskolapszichológia Tanszék

N. Kollár Katalin a magyar iskolapszichológia meghatározó alakja. Kiemelkedő oktató-nevelő munká-
ja és pedagógus élethivatás melletti elkötelezettsége miatt 2013-ban Eötvös József-díjban részesült, 
amely az oktatási miniszter által adományozott állami elismerés. Fő kutatási területei: iskolapszicho-
lógia, pedagógiai szociálpszichológia és alkalmazása a gyakorlatban, tanárképzés és a tanári pálya 
pszichológiai kérdései, a tanulók társas kapcsolatai. Szakmai tevékenysége keretében vezeti az Is-
kolapszichológiai Módszertani Bázist, amelynek fő feladatai közé tartoznak az iskolapszichológusok 
szakmai támogatása, rendszeres szakmai programok szervezése, az iskola- és óvodapszichológia 
helyzetéről adatgyűjtés és az iskolapszichológiai módszerek országos szinten történő gyűjtése és fej-
lesztése. Tagja a Magyar Pszichológiai Társaság Etikai Bizottságának és az Alkalmazott Pszichológia 
és a Gyermeknevelés című folyóirat szerkesztőbizottságának. N. Kollár Katalint szakmai életpályája 
kiemelt eredményeiről, valamint az iskolapszichológia és a pályatanácsadás kapcsolatáról kérdeztük.
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Én vezetem a Pedagógiai szakpszichológus szak-
irányú továbbképzést, ami óvoda- és iskolapszicho-
lógia szakpszichológusokat képez. Ebben a pálya-
tanácsadás jelentős szerepet kap a képzés során. 
Amennyiben a képzésben résztvevőknek már volt 
valamilyen előképzettsége, akkor itt már alkalom 
nyílik a tapasztalatokról is beszélni, így megmutatva 
az alkalmazás sokszínűségét. 

Az iskolapszichológiához szorosan kapcsolódik az 
Iskolapszichológiai Módszertani Bázis, aminek a ve-
zetése ötödik éve a feladatom. Ennek kiemelt célja 
az iskolapszichológusok szakmai támogatása és az 
iskolapszichológusokról történő adatgyűjtés is. Ez lát-
szólag egyszerű kérdésnek tűnik, de korántsem az. 
A minisztériumi adatszolgáltatás keretében kaptunk 
adatokat arról, hogy az adott iskolában van-e iskola-
pszichológus és a foglalkoztatás teljes állásban törté-
nik-e vagy sem, de sajnos ebben az adatszolgáltatás-
ban nincsenek benne az óvodák. Azonban nem csak 
emiatt nem látjuk jelenleg, hogy milyen az országos 
helyzetkép, hanem azért sem, mert nagyon sokan 
dolgoznak több intézményben, részmunkaidős állás-
ban, ami több esetben nehézséget okozhat. A TÁMOP 
4.1.2 B pályázat támogatásával hamarosan véget ér 
az országos iskolapszichológus koordinátor képzés, 
aminek köszönhetően jelenleg már az összes koordi-
nátorral kapcsolatba kerültünk és az ő segítségükkel 
az idén tavasszal meg tudjuk indítani az adatgyűjtést.

Sokat dolgozom a pedagógus szakvizsgás kép-
zésben és a fejlesztő pedagógus képzésben is. 
Hogy a kérdezés fókuszába állított pályaválasz-
tás szerepéről beszéljek, azt nem merném állítani, 
hogy ezekben a képzésekben markánsan benne 
van a pályaválasztás, mint téma. Maga a fejlesztő 
pedagógus szakma egy olyan szakma, aminek a fi-
lozófiájához az a szemlélet tartozik hozzá, hogy a 
fejlesztő pedagógus azzal foglalkozik, hogy mi a 
gyenge pontja a gyereknek, de ettől függetlenül még 
ő egy teljes értékű ember. A pályaválasztás kérdé-
séhez nem csak azt a kérdést kell megválaszolni, 
hogy a gyermek miben gyenge, abban is támogat-
ni kell, amiben jó. Nagyon fontosnak tartom, hogy a 
gyerekekre egyénileg oda kell figyelni és a motivá-
lásukhoz meg kell mutatni nekik, hogy melyek azok 
a célok, amelyekért érdemes leküzdeni például egy 
olvasási problémát vagy egy számolási nehézséget. 

az iskolapszichológusi hálózatban  
milyen kiemelt szerepe van az életpálya- 
tanácsadásnak?

Az iskolapszichológus egyik alapvető feladata a 
pályaválasztási érettség segítése. Ezt egy hosszú 
folyamatnak képzeljük el, aminek három szereplő-
je van. Egyrészt a pedagógusok segítése: hogyan 
ápolja a gyerekek tehetségterületeit, hogyan figyel-
jen fel arra, hogy milyen érdeklődése van a gyerek-
nek, és ezt hogyan lehet támogatni. Mind a tanár-
nak, mind az iskolapszichológusnak nagy szerepe 
van abban, hogy a gyereket ne terheljük meg annyi-
ra, hogy az a fejlődését gátolja. Tehát egy egyénre 
szabott bánásmód kialakítása a fontos, amit az isko-
lapszichológusok részéről alapvetően a pedagógus 
konzultációval lehet hatékonyan támogatni. Más-
részt fontos feladat magának a gyermeknek a segí-
tése: osztálykeretben, érzékenyítő foglalkozásokon 
még viszonylag korán − 6. vagy 7. osztályban − illet-
ve a tanácstalanabb diákoknak csoportos fejlesztés 
vagy egyéni tanácsadás formájában. A harmadik 
szereplő a szakszolgálati pályatanácsadó. Nemré-
giben készült el mind az iskolapszichológia, mind a 
pályatanácsadás protokollja, amelyek nagyon cél-
szerűen a két szakember együttműködését írják elő. 
Ha azt nézzük, hogy egy járásban körülbelül 10 is-
kolára jut egy pályatanácsadó, akkor úgy tudjuk el-
képzelni a hatékony munkát, hogy mindenképpen be 
kell vonni a munkába az iskolapszichológusokat is. 
A preventív munka ezen a területen nagyon fontos, 
ami alatt azt értem, hogy nem akkor kell pályát vá-
lasztani, amikor kitöltjük a papírokat. Mindenképpen 
úgy gondolom, hogy a pályaválasztás csak hosszú 
idő alatt lehet megalapozott.

A különböző iskolákban eltérő szerepe van az élet-
pálya-tanácsadásnak. Attól függően, hogy valaki hol 
van, az iskolának milyen a profilja, milyen gyerekek 
járnak oda, kaphat ez különböző súlyt. Ha egy na-
gyon elit, tagozatos gimnáziumot veszünk, ott is kell, 
hogy szerepe legyen a pályaválasztásnak, de nem 
kell olyan messziről indítani a pályaorientációs mun-
kát, mert ott a gyerekeknek van már irányultsága bi-
zonyos területek felé. Alapvetően nem az a kérdés, 
hogy mi legyen belőlük, hanem hogy a lehetőségek 
közül melyiket érdemes választani. Elég nyilvánvaló 
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náluk, hogy a felsőoktatás felé visz az útjuk. Igazán 
ott kezdődik az izgalmas kérdés, amikor valaki álta-
lános iskolából nem érettségit adó iskolába megy, 
vagy érettségit adó iskolába, de utána tudja, hogy 
nem a felsőoktatás felé vezet az útja. A szakmavá-
lasztásban még nagyobb a tanácstalanság, mint az 
értelmiségi pályáknál, mert kevesebb az ismeret, és 
a földrajzi elhelyezkedésnek megfelelően nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni arra, hogy milyen lehetőségek 
elérhetőek. Aki egyetemen folytatja a tanulmányait, 
elmehet az ország másik felébe is, hiszen kollégiu-
mi elhelyezésre is van mód. De egy 14 éves, akinek 
a környékén csak bizonyos szakmák érhetők el, az 
sokkal kevésbé mobilis. Náluk sokkal inkább előjön 
a pályaválasztásnál az a szempont, hogy a képzé-
sek egymásra épülését is meg kellene nekik mutat-
ni. Például nem baj, ha szakácsnak tanul a gyerek, 
mert egy esti képzéssel megszerezheti az érettségit, 
ami pedig ugródeszka lehet egy újabb szakma meg-
tanulásához. Ezt menedzselni kellene a gyerekek ol-
daláról is. Azt látom, hogy még az értelmiségi szülők 
is tájékozatlanok a továbbtanulás lehetőségeivel és 
menetével kapcsolatban. Egyrészt nagyon bonyolult 
lett a sokféle képzés rendszere, másrészt nagyon ke-
vés az információ. Emiatt nem tudja a gyerek, hogy 
milyen lehetőségeket mulaszt el. Például gyakran vá-
lasztják azt, hogy egy olyan intézménybe is beadják 
a jelentkezésüket, ahova biztosan felveszik őket, de 
igazán nem ezt tartják jónak. Lehet, hogy ilyen hely-
zetben a hosszú távon jó megoldás az lenne, hogy 

várni kellene, és egy évvel később újra megpróbálni 
oda, amit igazán szeretne valaki. Tehát elmondható, 
hogy a biztos stratégia arra, hogy hogy jut el optimális 
módon a kívánt szakmához, nem mindig egyértelmű 
a gyerekeknek. Azt gondolom, hogy ebben az iskola-
pszichológusnak nagyon nagy lehetőségei vannak: a 
gyerekekkel együtt kimunkálni, hogy honnan szerez-
zen ismereteket a megfelelő pályaválasztáshoz.

milyen hangsúlyt kap a pedagóguskép-
zésben a pályatanácsadás? 

Szívem szerint nagyon nagy szerepe lenne. 
A legújabb tanárképzésben kifejezetten pályavá-
lasztási kurzus egyáltalán nincs. Korábban volt egy 
választható pszichológiai blokk, amiben kínáltunk 
pályatanácsadást is. Nagyon népszerű volt, a diákok 
nagyon fontosnak érezték. Azt tapasztaltam, hogy 
meglepő módon még maguk az ELTE-re járó tanár 
szakos diákok is nagyon kevés támogatást kaptak a 
pályaválasztásuk témájában.

A jelenlegi képzésben nagyon erősen visszaszo-
rult a pszichológia és a pedagógia tárgyakra fordít-
ható idősáv, emiatt az összes választható tárgyat 
meg kellett szüntetni ahhoz, hogy helyette a képzés 
során minden olyan pszichológiai és pedagógiai is-
meretet át tudjunk adni, ami feltétlenül szükséges a 
tanári felkészüléshez. 

Bár pályaválasztási kurzus jelenleg nincs, három 
nagy tárgyunkban markánsan benne van ez a szem-

fotó: Polonkai Gizella
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lélet. Az első egy fejlődés- és személyiségpszicho-
lógiai tárgy, amiben olyan értelemben van ez benne, 
hogy a tanároknak meg kell tanulniuk, hogy a gyerek 
egy fejlődésben lévő ember, akinek az optimális fej-
lődését kell támogatni. Az erősségeket kell keresni, 
és a tehetségeket kell támogatni. A második blokk a 
szociál- és egészségpszichológia, ami társas kap-
csolatokkal, társas készségekkel és a gyerekek cso-
portban való kezelésével foglalkozik, ami talán köz-
vetlenül kevésbé érinti a pályaválasztást, de érinti azt, 
hogy nemcsak a kognitív képességekre kell figyelni, 
hanem arra is, hogy a gyerek szociálisan mennyire 
ügyes. Meggyőződésem, hogy rengeteg olyan pálya 
van, ahol a szociális ügyesség legalább olyan fontos, 
mint hogy valaki jól tud-e összeadni vagy helyesen 
tud-e írni. Azért fontos ez a blokk, mert szemléletet 
és eszközöket is ad arra, hogyan lehet a társas kész-
ségeket fejleszteni, hogyan lehet egy személyesebb 
tanár-diák kapcsolatot kialakítani, ami pedig alapja 
lehet annak, hogy a diák meg is ossza a problémáit. 
A tanár nagyon sokszor segítség lehet a pályaválasz-
tásban. A szülőknek sokszor van egy markáns el-
képzelése, hogy mit szeretnének, mi legyen a gyere-
kükből, a tanár viszont három lépéssel messzebbről 
és így tágabb megközelítéssel tudja nézni, és sokkal 
több oldaláról látja a helyzetet, például össze tudja 
hasonlítani a többi gyerekkel, és ezáltal jobban meg 
tudja ítélni, hogy mennyire lesz sikeres az adott terü-
leten. Nem csak a felvételi esélyeket értem ez alatt, 
hanem, hogy magán a pályán milyen eséllyel lesz si-
keres. Egy szülő sosem objektív, nem feltétlenül po-
zitívan elfogult, bár ez is probléma, de lehet, hogy az 
ellenkező irányban téved, mert az adott gyerekét a 
család többi gyerekéhez méri. Ha például tehetséges 
a gyereke, de a többi gyerek a családban még tehet-
ségesebb, akkor ki van kiáltva nem tehetségesnek, 
miközben lehet még átlag feletti is a teljesítménye. Ha 
a tanár jól kommunikál a gyerekkel és a szülővel is, 
akkor befolyással is tud lenni arra, hogyan is alakul a 
pályaválasztása.

A harmadik terület, ahol érintjük a pályaválasz-
tás kérdését a kognitív tantárgyunk, ami tanulással, 
motivációval, tanuláshoz szükséges képességekkel 
foglalkozik. Ez azt is megtanítja, hogy ki mitől lehet 
sikeres a tanulásban és mitől nem. A tantárgyban 
két terület is van, ami a pályaválasztást közvetve se-

gítheti. Egyrészt tanulásmódszertant tanítunk: akkor 
lesz valaki sikeres, ha tud tanulni, jó módszerei van-
nak hozzá és ezt segítheti a tanár. Másrészt fontos, 
hogy a diáknál felismerjük azokat a tanulási részké-
pesség problémákat, amelyek speciális segítséget 
igényelnek, és ezek korai felismerés esetén kevésbé 
fogják gátolni a pályaválasztást.

Van még olyan tárgy, amiben közvetlenül is fog-
lalkozunk azzal, hogy a pályaválasztást hogyan le-
het segíteni tanárként. Ez a kérdéskör a pedagó-
giai szociálpszichológia gyakorlatában van benne.  
Itt foglalkozunk konkrétan azzal, hogy egy pedagó-
gus mit tehet a pályaválasztás elősegítése ügyében, 
de ez gyakorlatilag egy másfél órás szeminárium, 
ennyire futja a rendelkezésre álló csekély időből. 
Arra elég, hogy bogarat ültessünk a leendő taná-
rok fülébe, hogy ez az ő feladatuk is. Igazából, amit 
tenni tudunk, az egy olyan szemlélet átadása, hogy 
a pályaválasztás egy fontos téma és személyes ér-
deklődéstől függően elmélyülhet a téma bővítése.

az iskolapszichológusi módszertani  
bázisban megjelenik-e ez a téma?

Az Iskolapszichológusi Módszertani Bázis többfé-
le feladatot lát el. Egyrészt adatokat gyűjt, másrészt 
van egy szakmai, fejlesztő, módszertani feladata is, 
amellyel szakmailag segíti az iskolapszichológusi 
szakmát. A kezdetektől fogva nagyon sok módszer-
tani anyagot gyűjtöttünk össze, amely segíti, hogy 
egyáltalán milyen módszerekkel dolgozzon az isko-
lapszichológus. Ehhez kapcsolódik egy módszertani 
füzet sorozat, amely jelenleg is szépen bővül. Most 
éppen azon dolgozunk, hogy a 35. kötet is megje-
lenjen. A 23. kötet a pályaválasztási érettség fejlesz-
téséről szól, kiváló gyakorlati ötletekkel.

Havonta egyszer vannak rendszeres találkozóink 
az ország különböző pontjain dolgozó iskolapszicho-
lógusokkal, ami fél napos program gyakorlati szak-
emberek és gyakorlat-közeli elméleti szakemberek 
vezetésével, amelyet egy műhelybeszélgetés követ. 
A kollégák rendszeresen járnak ezekre a rendezvé-
nyekre, amely kiváló alkalom szakmai fejlődésre és 
egymással történő találkozásra. 

Időről időre van pályaválasztási téma is az isko-
lapszichológusok számára szervezett Iskolapszi-
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N. Kollár Katalin has a leading role in the 
Hungarian educational psychology. For her 
outstanding work as an educator and life-
long commitment as a teacher she was 
awarded Eötvös József-prize by the Minister 
responsible for Education in 2013. Her research 
interest includes educational psychology, 
application of social psychology in schools, 
psychological aspects of teaching and social 
relationships between students. Her responsi-
bility also includes the teacher training program 
at ELTE University. As part of her profession-
al work she leads the Methodological Group 
of School Psychology, which is the biggest 
professional platform of the Hungarian school 
psychology, its work contains the professional 
mentoring of school psychologists, organizing 
events and trainings on regular basis, as well 
as collecting data about the work of school 
psychologists and improving the techniques and 
the methodology available in the field. She is 
member of the Ethics Committee of the Hungarian 
Psychological Association and also member of 
the drafting committee of two Hungarian profes-
sional journals: “Alkalmazott Pszichológia” and 
“Gyermeknevelés”. We asked N. Kollár Katalin 
about her outstanding professional career, and 
the relationship between school psychology 
and career guidance.  

chológiai Módszertani Bázis szakmai találkozókon. 
A témák a kollégákat érintő és a gyakorlatban fel-
merülő problémák köré szerveződnek. A pálya-
választás kérdésköre nagyon foglalkoztatja őket. 
A közelmúltban is volt egy alkalmunk, ahol az egyik 
gimnázium iskolapszichológusa az általa kidolgo-
zott nagyon jó gyakorlatot mutatta be. Ez a program 
nemcsak azért figyelemre méltó, mert preventív mó-
don segítette a diákokat.  Az volt benne a szép, hogy 
a szülőket mozgósította a program tartására. Nem 
magát a pályaválasztási döntést segítette, hanem 
pályaismeretet bővítő program volt. A szülők voltak 
az információk forrásai, ami egy nagyon ügyes kez-
deményezés tágabb iskolai szempontból is. 

milyen kutatások zajlanak az iskola-
pszichológia szakirányon vagy a tanár-
képzésben a témában, vannak-e a témát 
feldolgozó szakdolgozatok? 

Pályaválasztással kapcsolatos szakdolgozat jel-
lemzően a tanácsadás szakirányon belül van. 
Rendszeresen vannak olyan szakdolgozati témák, 
amelyeket alapvetően a pályatanácsadás kurzusok 
– például a Pályatanácsadás elmélete és gyakorlata 
című tantárgyak – ösztönöznek. Ez kötelező kurzus, 
a tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon. 
Az iskolapszichológia szakképzésen is rendszere-
sen előfordulnak ilyen témájú szakdolgozatok.

A kutatások területén egyrészt módszertani ku-
tatás, módszertani anyagok fejlesztése zajlik. Más-
részt van egy tanárképzéssel, tanári pályával kap-
csolatos kutatás, ami olyan kérdéseket kutat, hogy 
ki miért választja ezt a pályát, és hogy kell hatéko-

Tóth Ágnes
okl. közgazdász, 
okl. közgazdász tanár
Nemzetgazdasági Minisztérium 
TÁMOP 1.3.1-12 
Projekt-végrehajtási Osztály
projekt koordinátor

a szerző

nyan tanárt képezni. Ebben van egy kihívást jelentő 
terület, amit még nem művelünk igazán, még csak 
egy szakdolgozat erejéig kóstoltunk bele: ez a tanári 
alkalmasság. Lehet-e mérni, hogyan lehet mérni a 
tanári alkalmasságot, illetve mit kellene mérni ennek 
kapcsán. A tanszéken a kollégák érdeklődése alap-
ján még nagyon sokféle kutatás zajlik különböző té-
mákban: alternatív iskolák, iskolaválasztás motiváci-
ójának vizsgálata, tanulási problémák és az ezekkel 
küzdők fejlesztése és fejleszthetősége, előítéletek-
kel kapcsolatos kutatások.
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nemzetközi körkép
Nemzetközi körkép
Úti beszámoló az Európai pályaorientációs 
szakpolitikai Hálózat római üléséről

2014. október 21-22. között Rómában került meg-
rendezésre az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai 
Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network, 
ELGPN) a 2013-2014-re vonatkozó munkaprogram 
szerinti, tizenhatodik Plenáris Ülése és hatodik Poli-
cy Review Cluster (PRC) Ülése. A rendezvényen a 
nemzeti delegációt Dr. Lukács Éva Fruzsina (NMH, 
PRC1-be delegált tag) képviselte.

Az ülést Ms. Ismene Tramontano (ISFOL) nyitotta 
meg, aki kiemelte az olasz Munkaügyi és Társada-
lompolitikai Minisztérium, valamint az olasz Oktatási, 
Egyetemi és Kutatási Minisztérium közreműködését 
az esemény létrejöttében. Ms. Marianna D’Ange-
lo a Munkaügyi és Társadalompolitikai Minisztérium 
képviselője bemutatta az Ifjúsági Garancia Program 
olaszországi eredményeit. Kiemelte, hogy az Európai 
Unión belül Olaszország kapta a legtöbb financiális 
támogatást a program megvalósításához, amihez je-
lentős hazai forrás is társult. Ms. Speranzina Ferraro 
az Oktatási, Egyetemi és Kutatási Minisztérium kép-
viselője a korai iskolaelhagyás megelőzését szolgá-
ló, szisztematikus megközelítést mutatta be, melyben 
kiemelt szerepet kap az életpálya-tanácsadás is. Az 
életpálya-tanácsadás kapcsán jó gyakorlatként emlí-
tette, azt a nemzeti fórumot, amelyben a szakminisz-
tériumok, az ISFOL, szociális partnerek, szakértők 
és a régiók képviselői a módszertan és a szakpolitika 
megújításán fáradoznak.

Dr. Raimo Vourinen, az ELGPN koordinátora el-
mondta, hogy a 16. Plenáris Ülés és 6. Policy Review 
Cluster Ülés célja kettős, egyrészt az egyes PRC mun-
kacsoportokban elvégzett feladatok lezárása, más-
részt a 2015-ös munkaprogramra való felkészülés. 

Mr. Koen Nomden az Európai Bizottság Oktatási és 
Kulturális Főigazgatósága nevében videókonferenci-
án mondta el, hogy az életpálya-tanácsadás szakpoli-
tikai területe az Európai Parlamenti választásokat kö-
vetően átkerült az Európai Bizottság Foglalkoztatási 
Főosztályához, Marianne Thyssen biztos portfóliójá-
ba. Kiemelte, hogy most először jelenik meg a portfó-
lióban önállóan a képességek, készségek témaköre, 
amely jelentős hatással lehet az életpálya-tanács-
adásra is.  

Dr. Pedro Moreno da Fonseca arról az európai 
uniós szintéren használt mérőeszközről adott be-

számolót, amelyet a nem formális és az informális ta-
nulás, tudás elismerésének vizsgálatára fejlesztettek 
ki a CEDEFOP keretein belül. A kutatás eredményei 
alapján 2010 óta a nem formális és informális úton 
megszerzett ismeretek és tudás elismerésének ará-
nya tizenhat országban növekedett, öt országban a 
2010-es szintnek megfelelő volt, míg négy ország-
ban csökkent. A legtöbb országban az elismerés és a 
képzési keretrendszer összeköttetése kapcsán folyik 
az egyeztetés valamilyen formája. 

Az ülésen Dr. Raimo Vourinen bejelentette, hogy 
az ELGPN honlapján (www.elgpn.eu) már elérhetőek 
a következő termékek: ’Progress Report 2013-14’ 
(„Előrehaladási jelentés 2013-14”), valamint az ’ Evi-
dence Base on Lifelong Guidance: A Guide to Key 
Findings for Effective Policy and Practice’ („Tény-alap 
az életpálya-tanácsadásban: Útmutató a hatékony 
szakpolitikával és gyakorlattal kapcsolatos legfonto-
sabb kutatási eredményekhez”). 

A Plenáris Ülés során a tagállamok az Európai 
Irányelvekre (’Guidelines’) újabb változatát vélemé-
nyezték, valamint a Hálózat 2015 utáni jövőjével kap-
csolatos lehetőségekkel kapcsolatos véleményüknek 
adtak hangot. 

A PRC 1 munkájának összegzéseként, Michel LeF-
ranc, a munkacsoport vezetője kiemelte azt a két bel-
ső munkaanyagot, amelyet külső szakértők bevoná-
sával készített el a csoport az életpálya-tanácsadás 
megjelenéséről a tanárképzésben, valamint a szol-
gáltatások finanszírozásáról. 

Az ELGPN 17. Plenáris Ülés és 7. Policy Review 
Cluster Ülése 2015. március 3-5. között Rigában ke-
rül megszervezésre.

A Hálózatról bővebb információt talál a Nemzeti 
Pályaorientációs Portálon: 
http://eletpalya.munka.hu/elgpn

A Hálózat előző rendezvényeiről készült beszámo-
lókat az Életpálya-tanácsadás folyóirat korábbi szá-
mainak Nemzetközi körkép rovatában olvashatja:
http://eletpalya.munka.hu/eletpalya-tanacsadas- 
folyoirat
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adatok és tények

Az egyszeri és végérvényes pályaválasztás aktusa 
rég a múlté; a munkaerő-piacon fiatalok és időseb-
bek részéről egyaránt élethosszig tartó karrierterve-
zésre és életpálya-építésre van szükség. Bár a hazai 
szakirodalomban is jelen vannak a pályaorientációs 
tevékenység átértelmezését sürgető hangok (Borbély 
– Gyöngyösi – Juhász, 2013), a konkrét megvalósí-
tásra, implementációra vonatkozó kezdeményezések 
mindeddig töredékesek maradtak, az iskolák túlnyo-
mó részéhez egyáltalán nem jutottak el. 

A különböző korábbi fejlesztések (Szakiskolai Fej-
lesztési Program, Dobbantó Program), és a HEFOP 
3.1.1 keretében fejlesztett, kiváló színvonalú Életpá-
lya-építés programcsomag kevéssé ismertek a pe-
dagógusok szélesebb tömege előtt1. Programunkkal 
kifejezett célunk volt, hogy a célcsoportunkba tarto-
zó, érettségit adó középiskolák számára szélesebb 
körben is alkalmazható eszközrendszert fejlesszünk, 
és hogy a 40 iskolában szerzett tapasztalatok alap-
ján implementációs javaslatokat tegyünk a különböző 
adottságokkal bíró intézményekben történő felhasz-
nálásra.

a programról

Az életpálya-építést támogató pedagógiai munká-
ra 90 órás továbbképzés keretében készítettük fel a 
jelentkezőket. A 3x30 órás felkészítő képzés temati-
kája az önismeret, pályaismeret és munkaerő-piaci 

1  Ez a megállapítás saját tapasztalaton alapul: gyakorló pedagógusok 

tanárképzési kurzusain több száz tanárnak tettem fel kérdést; a körülbelül 

20 fős csoportokból általában 2-3 fő hallott a kompetencia-alapú program-

csomagokról, de közülük is sokan inkább a szaktárgyukhoz kapcsolódó 

tananyagot ismerik.

ismeretek, valamint az iskolai implementáció temati-
kája köré szerveződött. Már a felkészítő képzés során 
törekedtünk arra, hogy felhívjuk a figyelmet a háló-
zati együttműködés, a tapasztalat-megosztás fon-
tosságára. Ezért a képzési csoportokat úgy állítottuk 
össze, hogy azokban az azonos régióból érkező kol-
légák dolgozzanak együtt, és az utolsó, iskolai imple-
mentációt feldolgozó képzési blokkot 3x10 óra iskolai 
műhelymunka keretében, a részt vevő intézmények-
ben szerveztük meg. Vagyis a pedagógusok egymás 
intézményébe látogatva, egymásnál hospitálva mé-
lyítették el a program megvalósításával kapcsolatos 
tudásukat, és szereztek közös, csoportosan értel-
mezhető és továbbgondolható tapasztalatot. Ebben 
a munkaformában a továbbképzést vezető trénerek 
feladata átértelmeződött; a hospitált órák előkészíté-
sének és megbeszélésének támogatásával elkezdő-
dött a programot végigkísérő mentorálás folyamata.

A tanárok órai munkáját a program számára kifej-
lesztett, hat témakört feldolgozó négy-négy alkalomból 
álló foglalkozástervek (Önismeret, Kulcskompetenci-
ák, Pályaismeret, Munkaerő-piaci ismeretek, Döntési 
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folyamatok, Cselekvési terv), valamint egy 300 elem-
ből álló, online, négy szempont – típus, időigény, hely-
igény, életkor – szerint szűrhető gyakorlatgyűjtemény 
segítették. A programot támogató honlapon2 további 
– többek között szabadidős programok, táborok ter-
vezését és a szakirodalmi tájékozódást segítő – hát-
téranyagok is találhatók. Törekedve a minél teljesebb 
támogatásra, valamint a korábbi és a párhuzamos 
fejlesztések erőforrásainak kiaknázására, a Hasznos 
linkek menüpontban igyekeztünk hozzáférhetővé tenni 
más programokban fejlesztett eszközöket, így különö-
sen a Nemzeti Pályaorientációs Portál szolgáltatásait. 

A két iskolai félévből álló bevezetési folyamatot a 
továbbképzésen trénerként megismert szakembe-
rek mentori és szervezetfejlesztői támogatása kísér-
te végig. A folyamatról a megvalósító tanárok és a 
mentorok, szervezetfejlesztők is strukturált feljegy-
zéseket készítettek, melyek a programot kísérő kva-
litatív vizsgálat tárgyát képezik. Ezen kívül kérdőíves 
vizsgálattal is mértük a program hatását. Ennek ke-
retében bemeneti és kimeneti méréseket végeztünk 
a résztvevő tanárok és diákok, valamint kontrollcso-
portként a megvalósító iskolák nem résztvevő taná-
rai és diákjai körében3. 

Kutatás-fejlesztési tevékenységünkben4 arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy megfelelő eszközrendszer és 
támogatás mellett hogyan tud beépülni az életpá-
lya-támogatás a tanárok hétköznapi munkájába és 

2  A taneszközök minden érdeklődő számára elérhetőek 

a http://bip.ujnemzedek.hu/ oldalon.

3  A komplex, kvalitatív és kvantitatív adatfelvételeket is tartalma-

zó mérés-értékelési folyamatot a Bázisiskolai Program stábjával való 

együttműködésben szakértői team végezte. A munkacsoport vezetője 

Dr. Pillók Péter, munkatársai Gyorgyovich Miklós, Kovács Szilvia, Mészáros 

Zoltán. A bemeneti kérdőíveket 2305 bevont diák és 168 bevont pedagógus, a 

kimenetit 1984 bevont diák és 93 bevont pedagógus töltötte ki. Kontrollcso-

portként a bemeneti mérésnél 617 diák és 106 tanár, a kimenetinél 781 diák 

és 69 tanár válaszait elemeztük.

4 A kutatás-fejlesztési program a TÁMOP 3.3.12-12-2013-0001. sz. 

„Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés 

a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése 

érdekében” című projekt Bázisiskolai Programja keretében valósult meg. 

A 40 iskolában, mintegy 200 tanár és 4000 diák részvételével zajló 

program szakmai vezetője Dr Bártfai Edit volt, a fejlesztésben szakértőként 

Dr Földes Petra, Kaszás Judit és Pethő Melinda vett részt.

az iskola tevékenységébe5. Az induló továbbképzés 
lelkes fogadtatása optimistává tett, és cikkünkben 
azt igyekszünk bemutatni, hogy optimizmusunk a 
kutatási eredmények tükrében is igazolódni látszik. 
Az életpálya-építés támogatása olyan cél, amellyel a 
pedagógusok könnyen azonosulni tudnak, motiváltak 
a hozzá tartozó módszerek elsajátítására, implemen-
tálására és továbbadására, ezáltal az életpálya-épí-
tés jelenléte az intézmény teljes pedagógiai kultúrá-
jára jótékonyan hat.

az életpálya-építést támogató pedagógus

Amikor a pedagógusok életpálya-támogató tevé-
kenységéről beszélünk, semmiképpen nem az a cé-
lunk, hogy a pedagógusszerepbe változatlan formá-
ban beemeljük az – elsősorban egyéni tanácsadásra 
épülő – életpálya-tanácsadói kompetenciát és gya-
korlatot. Sokkal inkább az, hogy az iskola világá-
ból és a pedagógusszerepből adódó lehetőségeket 
kiaknázva, a tanári szerephez adekvát feladatrend-
szert alakítsunk ki, és fejlesszük az ennek ellátásá-
hoz szükséges kompetenciákat. Az életpálya-építést 
támogató tanár a tevékenységét osztályokban vagy 
másképp szervezett diákcsoportokban végzi: olyan 
csoportos foglalkozásokat vezet, amelyek segítik a 
diákokat reális önismeretük és pozitív énképük ki-
alakításában és erősítésében, a tervezéshez és dön-
téshez szükséges kompetenciáik, valamint a munka-
erő-piacon való érvényesüléshez szükséges kompe-
tenciáik fejlődésében. 

5  Ebben a feldolgozásban a program életpálya-programelemének be-

mutatására szorítkozom; a program teljes felépítéséről – így a vállalkozói 

és a művészeti programelemről – a program honlapján tájékozódhatnak: 

http://bip.ujnemzedek.hu/

Csoportfoglalkozás iskolai környezetben
Forrás: Belső anyag (BIP)
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Az életpálya-támogató tanárnak képesnek kell len-
nie arra, hogy segítségével a diákok minél szélesebb 
körű tapasztalatokat szerezzenek az iskolán kívüli vi-
lágról, a munkaerő-piac működéséről, bekapcsolva a 
folyamatba az intézmény társadalmi környezetének 
szereplőit (szülők, cégek, civil szervezetek stb.). Felké-
szültnek kell lennie arra, hogy megfelelő projekt-mód-
szertannal, a diákok tevékenységére építve készítse 
elő, bonyolítsa le és értékelje a találkozásokat.

A középiskolai tanulmányok lezárásához kapcso-
lódó döntési folyamatot segítő tevékenységek során, 
az életpálya-támogató tanár vezetésével, a diákok 
előzetes ismereteikhez és érdeklődésükhöz illeszke-
dő módon dolgozzák fel a lehetséges karrier-utakhoz 
tartozó továbbtanulási és munkaerő-piaci ismerete-
ket, és együtt keresnek támpontokat a lehetőségek 
közötti választáshoz. Ebben a közös munkában épp 
olyan fontos a tanár irányító szerepe, mint az a pó-
tolhatatlan erőforrás, hogy a folyamatban megjelen-
nek a kortárscsoport visszajelzései, horizontális úton 
szerzett információi és sajátos szempontjai is. Ahhoz, 
hogy ezekben a helyzetekben a tanár képes legyen 
helytállni, részben megfelelő ismeretekkel, részben 
csoportvezetői, facilitátori kompetenciával kell ren-
delkeznie.

Változó attitűdök

A kutatás-fejlesztés során arra voltunk kíváncsiak, 
hogy mennyire sikerült erre a komplex tevékenység-
re felkészíteni a pedagógusokat. A kérdőíves vizs-
gálatban az attitűdök változását a tanári szereppel 
kapcsolatos állításokkal mértük. Az 1. ábrán külön-
böző tevékenységek és ismeretek megítélése látha-
tó abból a szempontból, hogy a megkérdezett pe-
dagógus szerint ezek mennyire tartoznak a tanári 
munkához. Látható, hogy a legtöbb tétel esetében 
nőtt a programban részt vevő tanároknak az adott 
feladattal kapcsolatos nyitottsága. Szignifikáns nö-
vekedés három olyan tétel esetében látható, melyek 
az iskolán kívüli világhoz köthetők (az iskolán kívüli 
sikerek számon tartása, az iskolán kívüli érdeklődés 
ismerete, a tanuló társas kapcsolatainak ismerete). 
Ezek a tételek (kiegészítve a családi háttér ismere-
tével) épp azok, amelyeknek az induló megítélésé-
ben az elfogadottsága konszenzusosan alacsony 
volt; a bevont tanárok bemeneti, tehát program előtti 
válaszai és a nem bevontak válaszai megegyeztek 
abban, hogy ezeket a tevékenységeket kevéssé te-
kintik a tanári munka részének. A tanuló iskolán kí-
vüli világának ismerete tehát egybehangzóan nem 
tartozik (tartozott) a pedagógus feladatai közé. 1.	  ábra:	   „Ön	  szerint	  mennyire	  tartoznak	  az	  alábbiak	  a	  tanári	  munkához”	  (sorrend:	  

bevont	  tanárok	  kimeneti	  eredményei	  szerint)	  

 

1. ábra: „Ön szerint mennyire tartoznak az alábbiak a tanári munkához?” (sorrend: bevont tanárok kimeneti eredményei szerint)



30 Életpálya-tanácsadás 

adatok és tények

tek saját magukkal a fenti ismereteik, tevékenységeik 
kapcsán. Minden egyes tételnél a saját szerepükkel 
kapcsolatos elégedettség növekedését tapasztaltuk, 
ami szignifikáns volt a pályaválasztás támogatása, a 
tanulók társas készségeinek fejlesztése, az életkorra 
jellemző problémahelyzetekben való segítségadás 
és a tanulás tanítása terén. Mindez azt idézhette 
elő, hogy az attitűdváltozással együtt a viselkedés is 
megváltozhatott: a tanárok módszereket és eszközö-
ket kaptak, és így – a kvalitatív elemzésünk alapját 
képező reflexióik alapján – eredményesebbnek érzik 
saját tevékenységüket a felsorolt területeken. 

Változó intézmény-percepció

Érdekes változáson ment át az intézmény meg-
ítélése a résztvevő pedagógusok részéről (2. ábra). 
Lehetséges, hogy a program hatására valóban vál-
tozott az intézmény működése, ez azonban az ösz-
szesen egyéves folyamat és a program nagysága 
(intézményenként átlagosan 4-6 fő) tükrében ne-
hezen elképzelhető. Sokkal inkább arról lehet szó, 
hogy a résztvevő pedagógusok proaktív magatartása 
megmutatta a valódi mozgásteret; az alábbi diagra-
mon azt látjuk, hogy míg tartalmi, módszertani kér-
désekben a bemenetinél nagyobbnak, addig fizikai, 

Azt gondoljuk, hogy az életpálya-építés támogatá-
sának a tanuló személyiségének komplex megis-
merésén kell alapulnia, ezért örvendetes számunk-
ra, hogy e tekintetben látványos változást hozott a 
program; hozzátéve, hogy a családi háttér ismereté-
nek igénylésében nem látunk számottevő változást, 
ami a program további fejlesztésének egyik fontos 
irányát is kijelöli.

Az iskolán belüli világra vonatkozó tételek ese-
tében azt látjuk, hogy csekély a változás (a bevont 
tanárok válaszai a bemenetnél is olyan magas érté-
ket mutattak, hogy abban az értéktartományban már 
nehéz érvényes javulást mérni). Ugyanakkor ezek a 
tételek is alkalmat adnak a program szempontjából 
releváns következtetések levonására: itt ugyanis azt 
látjuk, hogy a bevont tanárok válaszai már az indulás 
pillanatában sokkal pozitívabbak, mint a nem bevont 
tanároké, vagyis a programba jelentkezők nyitottsága 
a diákok iskolán belüli tevékenységével kapcsolatos 
érdeklődésben tükröződik (ez iránt jobban érdeklődő 
pedagógusok jelentkeztek/kerültek a programba, be-
lőlük válnak majd az életpálya-támogató tanárok).

Ahhoz, hogy a program hatását mérni tudjuk, azt is 
megkérdeztük a tanároktól – mind a bemeneti, mind 
a kimeneti mérés során –, hogy mennyire elégedet-

2.	  ábra:	   „Milyen	  eszközökkel	  támogatja	  az	  Ön	  intézménye	  a	  kulcskompetenciák	  (a	  
tantárgyakon	  átívelő	  ismeretek	  és	  képességek)	  fejlesztését?”	  (sorrend:	  „bevont	  

tanárok	  (kimeneti)”	  szerint)	  
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2. ábra: „Milyen eszközökkel támogatja az Ön intézménye a kulcskompetenciák (a tantárgyakon átívelő ismeretek és képességek) fejlesztését?” 
(sorrend: „bevont tanárok (kimeneti)” szerint)
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technikai, anyagi tekintetben a kezdeti megítéléshez 
képest kisebbnek érzékelik a mozgásteret a megva-
lósító tanárok. Az iskola, mint intézmény tehát kész 
a tanári aktivitás eszmei támogatására, de kevésbé 
képes hozzárendelni a megfelelő erőforrásokat (erről 
a kvalitatív vizsgálataink is további gazdag anyagot 
szolgáltatnak).6 Figyelemre méltó ezen a diagramon 
az a jelenség is, hogy a programba bevont tanárok 
a bemenet mérési időpontjában minden tekintetben 
sokkal pozitívabbnak látták az intézmény által nyújtott 
lehetőségeket, mint nem bevont kollégáik, amely alá-
támasztja a programmal kapcsolatos nyitottság és a 
pozitív attitűd korábban, más szempontból már látott 
együttjárását.

Az iskola és saját szerepük percepciójának változá-
sához további érdekes adalék, hogy a megvalósító ta-
nárok a program végén jobbnak látják a saját iskoláju-
kat, mint a bekapcsolódás pillanatában: míg a program 
kezdetén 13,8% gondolta az intézményét a környék 
legjobb iskolájának, ez az arány a kimeneti mérés ide-
jére 21,3%-ra emelkedett. Ugyanígy változott a saját 
szerep megítélése is: a program végén 4%-kal többen 
gondolják, hogy a legjobb pedagógusok között tart-
ják őket számon a tantestületben, és 5%-kal többen 
azt, hogy jó pedagógusnak tartják őket; ezzel szem-
ben csökkent azok aránya, akik azt gondolják, hogy a 
többiek átlagosnak tartják őket, vegyes a megítélésük 
vagy nem tudják őket megítélni. A program tehát jelen-
tős, pozitív változást hozott az intézményi működés és 
a saját szerep megítélésében is. Mivel a pozitív énkép 
összefüggésben áll a motivációval és ezen keresztül 
a magasabb teljesítménnyel (Oláh-Bugán, 2000), a 
programnak ez a „mellékhatása” semmiképp sem le-
becsülendő. A felértékelődésben a megélt sikereknek, 
a programban részt vevő fiatalok fejlődésének, válto-
zásának jelentős szerepe lehet. Az egyik megvalósító 
tanár portfóliója szerint: „A kamasz először döbben rá, 
hogy a felnőtt világ elkerülhetetlen, s már nem is akarja 
azt késleltetni, hanem bátran – képességeinek tudatá-
ban – feláll s szembenéz azzal. A bázisiskolai program 
teljesítése után diákjaim szemében ezt látom.”

6  A nehézségek sorában a megvalósító tanárok gyakran említették, hogy 

a foglalkozások és programok eszközigényének költsége őket terhelte 

(a programban erre sajnos nem volt forrás, ami további hasonló fejleszté-

sek tervezéséhez jelent tanulságot).

miben áll a változás?

A fenti idézetben tükröződik, hogy a program egé-
szében, összhatásában működik; ahhoz azonban, 
hogy tetten érjük, milyen csatornákon közvetítődtek és 
jutottak el a tanárokhoz a Bázisiskolai Program értékei 
és módszerei, mélyebb vizsgálódásra van szükség. A 
program megvalósító tanárokat mind a két félév végén 
arra kértük, hogy egy strukturált portfólióban mutas-
sák be a félév során elért eredményeiket, és egy tíz 
kérdésből álló Félév-értékelő reflexióban értékeljék 
az adott félév tapasztalatait. Ezek elemzésével sike-
rült azonosítani azokat az értékeket, melyek a tanárok 
percepciójában a programot meghatározzák. 

Tanítási stílus, tanulói aktivitásra építő 
tanítási módszerek

Az egyik kiemelt jelentőségű hatás – ahogyan a 
kérdőíves vizsgálatban is láttuk7 – a tanulói részvéte-
len alapuló tanítási módszerek eredményességének 
megtapasztalása, a strukturált, élményalapú felada-
tokban rejlő potenciál felismerése. A játékok fejlesz-
tő hatását kiaknázva, azokat sokan nemcsak a szo-
ciális kompetenciák fejlesztésére használják, hanem 
motiváló hatásukat felismerve, a szaktárgyi oktatásba 
is átemelték, és ezzel szaktanárként is sikeresebbé 

7  A kimeneti mérés tanúsága szerint jelentősen nőtt azok aránya, akik 

viszonylag gyakran (hetente, vagy havonta 2-3 alkalommal) használnak 

tevékenységközpontú módszereket, differenciált tanulásszervezést, illetve 

kooperatív módszereket, és kisebb mértékben, de a többi általunk felsorolt, 

tanulói aktivitásra építő módszert használók aránya is nőtt. A játékok, él-

ménypedagógiai módszerek eredményességének megítélése ötfokú ská-

lán 4,57, a tevékenységközpontú módszereké 4,4 volt.

Szófelhő a Bázisiskolai Programról
Forrás: Belső anyag (BIP)
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váltak. „Az élmény alapú oktatási módszer volt a leg-
nagyobb hatással rám. Én magam is tapasztaltam a 
képzés során a mentoroknak köszönhetően, hogy ez 
is egy lehetséges tanítási-tanulási technika, újszerű, 
érdekes, izgalmas, biztosítja a jó hangulatot és vál-
tozatosabbá teszi a tanórákat.” „A legtöbb játék kis 
változtatással szakórán is alkalmazható. Én főleg a 
frontális tanítást részesítettem előnyben, de ezen vál-
toztatnom kell. Magamhoz képest egyre több játékos 
feladatot próbálok kitalálni az órákra.”

A diákok viselkedésváltozása, kapcsolat 
a diákokkal és a diákok között

A módszertani változás természetes módon hoz-
ta magával a tanulói viselkedés változását, köszön-
hetően annak, hogy a megváltozott módszereket a 
tanárok – nagyon tudatosan – elsősorban a csapat-
építés, az együttműködés javításának szolgálatába 
állították, felismerve, hogy az életpálya-építés támo-
gatásában az egyik alapvető feladat az önismeret és 
a szociális kompetenciák fejlesztése, ez pedig csak 
együttműködő, mindenki számára biztonságos cso-
portban lehetséges. A diákok közötti, valamint a pe-
dagógus és a tanítványai közötti kapcsolat javulása 

önmagában is eredmény, ami javítja a klímát és ezzel 
hatékonyabbá teszi a tanulási folyamatot8. Ugyanak-
kor, a tanári reflexiók alapján, számos olyan, témánk 
szempontjából is fontos kulcskompetencia fejlődése 
is tükröződik ebben a folyamatban, mint az együtt-
működési készség, a konfliktuskezelés vagy a kom-
munikáció. „Számomra azok a pillanatok voltak a leg-
meghatározóbbak, amikor azokat a tanulókat láttam 
önfeledten tevékenykedni a csoporton belül, akik más 
körülmények között egyáltalán nem, vagy csak mini-
mális mértékben vesznek részt az osztály életében.” 
„Egy rendkívül sok gonddal küszködő osztályt kap-
tam. Sok volt a magatartási probléma, a serdülőkor 
összes tünetével. A program segítségével megta-
nultak a gyerekek kommunikálni egymással, rájöttek 
arra, hogy valójában kik is ők, mennyi érték rejlik ben-
nük. Játékos formában megismerték önmagukat, ké-
pesek lettek célokat kitűzni maguk elé, és meghatá-
rozni az utat, amin eljuthatnak ezekhez. Megtapasz-
talták, hogy közösen könnyebb az előttük álló aka-
dályokat legyőzni. Bíznak önmagukban, társaikban 
és bennem. A program által nyújtott rengeteg játékos 
foglalkozás hatására remek osztályközösséggé for-
málódtak, figyelnek egymásra és egyre gyakrabban 
vannak sikerélményeik a tanulásban és más közös-
ségi megmérettetéseken. Szervezőkészségük olyan 
magas szintre fejlődött, hogy minden nehézség nél-
kül véghezviszik a rájuk bízott feladatokat, méghoz-
zá úgy, hogy figyelnek arra, hogy mindenkire arányo-
san jussanak a terhek. Nagyon örülök, hogy ebben a 
programban részt vehettünk, mert rengeteget jelen-
tett az osztályomnak.”

multiplikáció

A programfejlesztés koncepcionális eleme volt, 
hogy egy-egy résztvevő intézményből többen csatla-
kozzanak a programhoz; részben azért, hogy a meg-
valósítás során egymást támogatni tudják, részben 
pedig azért, hogy „kritikus tömeget” alkotva, az in-
tézményen belül láthatóvá tegyék a programot. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy a spontán multiplikáció el-
indult; a kérdőíves vizsgálat is arról tanúskodik, hogy 

8  Az iskolai klíma és a teljesítmény összefüggéseiről lásd Buda Mari-

ann-Péter-Szarka Szilvia: Kreativitás és azon túl… A kreatív klíma mint 

lehetőség a 21. századi iskola számára. Iskolakultúra, 2014/3.
Forrás: Belső anyag (BIP)
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éven át tartó támogatói szerep megvalósítására,  
a programban tanultak gyakorlati alkalmazására.

9-10. osztályban alapvető célom a diákok támoga-
tása abban, hogy a szakmákról minél több és minél 
életszerűbb információt szerezzenek. Ebbe a tevé-
kenységbe bevonom a volt tanítványaimat is. Termé-
szetesen ezzel párhuzamosan az önismeret fejlesz-
tése, a közösségépítés, a csoportszerepekre való 
felkészülés is elengedhetetlen ebben az időszakban.

Az idei tanévben ennek már láthatóak pozitív jelei 
az osztályomban. Az osztálykirándulás megszerve-
zésétől a lebonyolításáig használtunk a programban 
található levezető, csoportkohéziós játékokat. Így egy 
jól sikerült kiránduláson vagyunk túl. A Velencei-tavi 
kirándulás során nagy érdeklődést mutattak a gyere-
kek a Pákozdi Katonai Emlékparkban, ahol a katonai 
pályával, hivatással ismerkedhettek meg. A kezde-
ti nehézségek ellenére igazi élményt nyújtott a sár-
kányhajózás, ahol az osztálynak közösségként kellett 
együttműködnie.

A szakmákat bemutató videókat (tanórákon) folya-
matosan néztük a gyerekekkel. Személyes, tanárok 
és szülők által tartott szakmabemutatókat rendez-
tünk, amit a későbbiekben tovább fogunk folytatni.  
A műhely- és gyárlátogatások továbbra is szerepel-
nek terveink között. Ezek a vállalkozás-, műhelyláto-
gatások a 10. évfolyam tavaszán valósulnak meg.

A játékos feladatokat, jókedvű, tréfás szituációs 
szerepjátékokat továbbra is segítségül fogom hívni 
az érdeklődés fenntartásához, a motiváció erősítésé-
hez. A plakátkészítést is folytatjuk tovább. Igyekszem 
a gyerekek készségeit a vizualitás területén is hasz-
nálni, a magabiztosságukat ilyen módon is erősíteni. 
Ehhez a mentoromtól jól használható módszertani ja-
vaslatokat kaptam (könyvborító, plakát, montázs).

A 11. évfolyamon terveim szerint már kisebb cso-
portokra válva, célirányosan, mindenkinek a „saját 
útján” igyekszem az egészen konkrét információkat 
megadni: Felsőoktatás? Technikusképzés? Munka 
világa? Törekedni fogok rá, hogy az életpálya-építés 
12. évfolyamra konkréttá váljon minden tanulóm szá-

a nem bevont tanárok többsége szerint a Bázisiskolai 
Program gyakori beszédtéma volt a tantestületen be-
lül, és az is láthatóvá vált, hogy több, a programban 
nem résztvevő kolléga használja a program online 
tudásbázisát. „A kollégáimmal, akik ugyancsak részt-
vevői a programnak, jól együtt tudok működni, sőt, né-
hány még ’kívülálló’ kolléga érdeklődését is felkeltette 
a tevékenységünk, a birtokunkban lévő anyagokat ve-
lük is megosztottuk.” „Szeretném, ha a kollégáimmal 
együtt kidolgoznánk a BIP integrálásának módját az 
iskola életébe. Kidolgozni és tartani belső továbbkép-
zési programokat, hogy széles körben elterjedjen ez a 
szemlélet, mert jónak tartom.”

A szekszárdi I. Béla Gimnáziumban a végzős diá-
kokat is bevonták a multiplikációba, alább a progra-
mot koordináló életpálya-támogató pedagógus levele 
olvasható:

Kedves Osztályfőnökök!

A bázisiskolai pályázatunkban egy tematikus osz-
tályprogram megvalósítására van szükség. Erre a 
diáknapon kerül sor 8:30 és 9:15 között. Az osz-
tályprogram célja a tanulók önismeretének és az 
önreflexió készségének fejlesztése. A foglalkozást 
a 12.B osztály tanulói tartják előzetesen kidolgo-
zott terv alapján. Remélem, a foglalkozást vezető 
diákok nagyon ügyesek lesznek, s az osztályotok 
egy tartalmas órát tölt el velük. Tőletek csak azt 
szeretném kérni, hogy legyetek ott velük, segítsé-
tek aktivizálni diákjaitokat. A foglalkozástervet mel-
lékeltem, ha meg szeretnétek nézni  :)

Előre is köszönöm segítségeteket!

a végeredmény: komplex életpálya- 
támogató program

Az alábbiakban idézett portfólió egy osztályfőnök 
négyéves, életpálya-támogató tevékenységének ter-
vét tartalmazza:

„A szakmai 9. osztályos osztályfőnökségem lehe-
tőséget ad számomra egy tudatosan felépített, négy 
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mára, én pedig tanácsadóként tudjam majd támogat-
ni a terveiket, választásukat.”

(Kissné Bocskay Zsuzsanna, a balatonfűzfői Öve-
ges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollé-
gium pedagógusának portfóliójából)

A felvázolt komplex tevékenységrendszer alkalmas 
arra, hogy az érettségi idejére a diákok jelentős része 
megfelelő önismeret, pályaismeret és a tudatos dön-
téshez szükséges információk és mérlegelési képes-
ség birtokában felkészültté váljon arra, hogy meghoz-
za a döntését a középiskolát követő karrier-lépésével 
kapcsolatban. Az életpálya-támogató osztályfőnök 
szaktanári munkája mellett és alapvetően pedagó-

giai kompetenciájával azonban nem lehet 25-30 fia-
tal személyes életpálya-tanácsadója. Erre azonban, 
ilyen előzmények után, valószínűleg nem is lesz szük-
ség; amennyiben a fent leírt csoportos életpálya-tá-
mogató tevékenységet az osztályfőnök jól végzi, 
csökkenhet azoknak a diákoknak a száma, akik egyé-
ni tanácsadást igényelnek és nőhet azok száma, akik 
már konkrét kérdéseket fogalmaznak meg a tanács-
adáson. Optimális esetben itt találkozik össze, egy-
mást támogatva, az életpálya-támogató pedagógiai 
eszközrendszer és az életpálya-tanácsadás. Ezek-
nek a szinergiáknak a kidolgozása a közeljövő fel-
adata, csakúgy, mint az, hogy a Bázisiskolai Program 
tapasztalatai alapján az iskolai életpálya-építési tevé-
kenységet az iskolák szélesebb körére kiterjesszük.
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