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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)
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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.

irOdalOmjEgyzék
• Buda Mariann - Péter-Szarka Szilvia: Kreativitás és 

azon túl… A kreatív klíma mint lehetőség a 21. századi 

iskola számára. Iskolakultúra, 2014/3.

• Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors – Gyöngyösi Katalin – Ju-

hász Ágnes: Az életút-támogató pályaorientáció a köz-

nevelésben. I-II. Új Pedagógiai Szemle 2013/5-6 és 7-8

• Oláh Attila – Bugán Antal (szerk. – 2000): Fejezetek a 

pszichológia területeiről. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 

(171-185.o.)

preparing teachers on career management skills 
In the program called „Bázisiskolai Program” within the framework of the „Ifjusag.hu for a successful 

generation [„Ifjusag.hu a sikeres nemzedékért”] project we carried out a research and a series of skills 
development activities for teachers in 40 secondary schools. 

During these activities or trainings we equipped teachers with tools and services like mentoring and 
organizational development. The first results of the evaluation process show that the philosopy of life-
long guidance helps to reframe the teachers’ role in career guidance and its policy marks new tasks for 
teachers.
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