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EFoP-3.9.2-16-2017-00043

térségi összefogás a Zselicben a humán
kapacitások fejlesztésére

Kiadó, szerkesztő:

sZoltIva tanácsadó szociális szövetkezet

Jelen kiadvány a “Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00043 azonosítószámú projekt keretén
belül készült, mely Kadarkút Város Önkormányzata, Csököly Község Önkormányzata, Rinyakovácsi Község Önkormányzata, Szilvásszentmárton Község
Önkormányzata és Zselickislak Község Önkormányzata összefogásában és a
SZOLTIVA Tanácsadó Szociális Szövetkezet támogatásával valósul meg.
A projekt részben azzal a céllal jött létre, hogy az öt település humán közszolgáltatásainak feltételeiben fejlődés váljon valóra. Másrészről fontos
szempont volt a tervezés során, hogy a lakosság számára olyan programok
legyenek elérhetőek, amelyek támogatják az egyének és a lakóközösségek
fejlődését egyaránt.
Kiemelt a gyermekek és a felnőttek ismereteinek bővítése. A megvalósuló
projektben kiemelt témakör az iskolai és munkaerőpiaci érvényesülés elősegítése annak okán, hogy a hátrányos helyzet kevésbé legyen befolyásoló
tényező az egyének életében. Ennek támogatása érdekében a kiadvány öszszegzi mindazon ismereteket és technikákat, amelyek hozzájárulnak a szükséges egyéni személyiség- és készségfejlesztéshez.
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Adottságtól a pályaorientációig…
Pályaorientáció, önismeret, énkép, készség, képesség, kompetencia, személyiség… Számos olyan fogalom, amelyek a munkaerőpiacon értékelési szempontként jelentkeznek. Be kell látni azonban, hogy a pontos jelentésükkel
kapcsolatban vannak hiányosságok amiatt, hogy a hétköznapokban napi
szinten nem használjuk őket. Viszont önmagunk megismerésekor és fejlesztésekor érdemes ezeknek az értelmezésére némi időt szánni. Íme néhány ok,
ami ösztönözhet ebben:
t Tiszában lenni önmagunk értékeivel előny olyanokkal szemben, akik számára ez nem fontos.
t Az érdeklődési kör felfedezésével könnyebb meghatározni azt a szakmát,
amelyben értékessé lehet válni és eredményeket elérni.
t A pályaorientáció folyamata támogat abban, hogy tudatosabban, ismeretek birtokában kerüljön sor pálya- és szakmaválasztásra.
t A munkaerőpiaci és bérelőnyök mellett a jóllét magabiztos megteremtése együttjár a jobb egészségi állapottal, az elégedettséggel, a társas
kapcsolatok minőségével.

Ahhoz, hogy ezek a kifejezések ne maradjanak megfoghatatlanok, célszerű
őket három csoportban közelebbről megismerni.
Az első csoportban szereplő fogalmak közvetlenül a személyiséggel vannak
összefüggésben:

ADOTTSÁG

JÁRTASSÁG
Megszerzett (szak)tudás, amit egy (szak)
ember személyes tapasztalattal és gyakorlással szerez meg egy (szak)területen. Például:
mentorálás, számítógépkezelés

▶
▶

Egy személy természetéből adódó, őt az életben támogató tulajdonság. Legfőbb ismérve, hogy nem tanulással, gyakorlással szerezhető meg alapvetően, hanem
veleszületett hajlamból fakad. Erre alapozottan fejleszthetők a készségek, jártasságok és a képességek, azaz a
személyiséget jellemző tulajdonságok. Például: türelem,
nyitottság

KÉSZSÉG

EGYÉN

▶

▶

KOMPETENCIA

KÉPESSÉG
A személyiség szellemi, kommunikációs,
szociális és cselekvési jellemzője, amely
nem az emberrel vele született, készen kapott valami, hanem az élet, a tevékenység
során alakul ki, majd fejlődik. Olyan magas
szintű tulajdonság, amelynél az egyén a
jártasságnál vagy a szokásnál bonyolultabb cselekvésre képes. Például: kockázatvállalás, folyamatirányítás

Az ismeretek, jártasságok, készségek,
képességek és személyiségjegyek
együttese, mely támogatja az egyént
egy meghatározott munka- vagy közösségi feladat ellátására. Például: titkársági munka, rendezvényszervezés

▶

A cselekvés (és tevékenység) ezen a szinten a tudat közvetlen ellenőrzése nélkül
történik. Tehát tanulás és gyakorlat eredményeként automatikus és nem akaratlagos. Például: problémamegoldás, logikus gondolkodás
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A második csoportba sorolt kifejezések az előbbiek ismeretében egy következő fejlődési szintet tárnak fel. Amint egy személy tudatában van saját
tulajdonságainak, képes lesz önmagáról másoknak reális képet vázolni. Ezt
támogatják az alábbiak:

ÉRDEKLŐDÉS
A személyiség érzelmi alapú
irányulása. Ez a fajta figyelem
az egyén érzésvilágából indul,
spontán vagy szándékosan
irányított. Végeredményeként
a személyiség és kíváncsiság
középpontjába került dolog között
kapcsolat keletkezik.

ÉNKÉP
Olyan tudatról van szó, amely
támogat önmagunk értékelésben,
amelyre szükség lehet egy élethelyzet
megítélésében, illetve önfejlesztésben.
Az énkép azonban nem csak saját
magunk által kialakítható, hanem a
környezetünk által is. A legkedvezőbb
körülmény akkor áll fenn, ha
önmagunkat úgy látjuk, mint ahogy
mások.

ÖNISMERET
Az érdeklődés
következményeként is
kialakulhat, hiszen annak
eredményeként önmagunkról
tudás keletkezik, azaz
ismertté válnak képességeink,
adottságaink, vágyaink, vagy
éppen céljaink.

Ezek az eszközök támogatnak abban, hogy a „mi vagyok én” állapotból eljuthassunk a „mi lehetek én” vagy „mit tehetek én” állapotba.
Nem szabad azonban azt feltételezni, hogy mindenki elsőre képes önmagát
teljes körűen megismerni. Manapság számos lehetőség nyílik arra, hogy személyiségünket felfedezzük és fejlesszük. Ennek okán kerül említésre egy harmadik csoportban még két kifejezés.

TANÁCSADÁS
Célorientált, problémamegoldó
tevékenység, amelynek alapvető célja
tudatosítani az egyénben egyedi értékeit,
eredményeit, pozitív képességeit, majd
ehhez kapcsolódóan meghatározni
képzési vagy elhelyezkedési irányait annak
érdekében, hogy képes legyen önállóan
döntést hozni.

PÁLYAORIENTÁCIÓ
Az egyén szintjén olyan folyamat, amely
során az igények és kompetenciák
összevetésre kerülnek mindazon
információval, amely kellő pontossággal
határoz meg egy foglalkozást.
Tanácsadás szintjén olyan folyamat,
amely a szakmaválasztás támogatása
mellett segítséget nyújt az egyéni
személyiség munka világába történő
tartós beillesztésében.
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Picit pontosabban a pályaorientáció fontosságáról…
Az eddigiek figyelembevételével
kerüljön most összegzésre, hogy
miben segíthet a pályaorientáció.
Általa
▶ a különböző szakmákkal kapcsolatos tájékozódás, keresgélés, a különböző szakmák közötti eligazodás válik valóra;
▶ a személyes kompetenciáknak,
készségeknek a feltárásával előkészítésre kerül az ember – pálya –
környezet megfeleltetése
▶ összhang jön létre az egyéni készségek, a társadalmi igények és a választott szakma között a környezeti
lehetőségek szem előtt tartásával;
▶ egy olyan folyamat valósul
meg, melynek eredményeképpen az egyén képes
döntést hozni legalább
egy életszakaszra vonatkozóan;
▶ tulajdonképpen négy témakörben
alakul ki
rálátás:

1. Önismeret,
2. Pálya/foglalkozás/szakmaismeret,
3. Munkaerőpiaci ismeret (munkaadók igényei, közvetlen környezetben kínálkozó lehetőségek),
4. Továbbtanulási lehetőségekre
vonatkozó ismeret.

Fontos kiemelni, hogy állandóan változó környezetünkben nem
feltétlenül egyszeri döntésre van
szükség. Az élethosszig tartó tanulás eredményeképpen a személyes
tulajdonságok fejlődése szakadatlan. Ezért életünk különböző szakaszaiban szükség lehet az énkép
vizsgálatára és a mindenkori alkalmazkodás érdekében pályamódosításra, önfejlesztésre. Miért ne
történhetne mindez úgy, hogy
saját értékeinkből indulunk ki?
Még akkor is, ha a környezetünkből
adódó körülmények behatárolják
lehetőségeket.

Az első lépés: Önismeret
Amikor feltesszünk a kérdést, hogy
ismerjük eléggé önmagunkat, akkor
képesek vagyunk erre egyértelműen
és azonnal válaszolni?

▶ az érzelmek szabályozásának
képessége;
▶ a pozitív énkép megalapozása
és fenntartása;
▶ a negatív érzelmi indíttatás viszszaszorítása;

Biztosan nem, de sokat tehetünk
azért, hogy valamennyivel könynyebb legyen a válaszadás.

▶ a személyiség pozitív és negatív
adottságainak kezelése;

SZEREPEINK

Rendkívül fontos tudatában lenni
saját korlátainkkal, lehetőségeinkkel és megtalálni a belső egyensúlyt.

Az egyes életszakaszainkban az emberi kapcsolataink okán különféle
(társadalmi) szerepeket veszünk fel:
▶ családi (gyermek,
menyasszony, férj stb.),

testvér,

▶ szakmai (álláskereső, gyakornok,
friss diplomás, asszisztens, szakmaember)
▶ közösségi (barát, lakótárs, közösségvezető)
▶ tulajdonsághoz kapcsolódó benső szerepek (a segítőkész én, a vallásos én, a lényeglátó én)

Ahhoz, hogy ezekben a szerepek
helytállhassunk, látnunk kell önmagunkat, társas készségeinket. Ehhez
nyújt támogatást:
▶ az önbizalom, az önérzet, az önértékelés és az önbecsülés;
▶ a tudatos önépítés képességének kialakulása;

▶ a túlzott önérvényesítés és a kisebbrendűségi érzés szabályozása.
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Önmagunk kutatásának fő célja:
saját értékeink felfedezése a másság, egyediség tudatának építésével és az egyenértékűség bizonyításával. Ennek érdekében
élethelyzetünkben tisztán látni kell:
▶ a kedvező adottságokat a közvetlen környezetünkben,
▶ az egyéni aktivitás(ok) irányait,
azaz az érdeklődési kör(öke)t,
▶ a célirányos fejlődést támogató
lehetőségeket.
Az ember igenis képes olyan értéket létrehozni, amely az életminőségére pozitívan hat és általa létrejövő motiváció egy jobb életmód
felé vezet.

Ezt támogatja annak ténye, hogy a
közvetlen, élményszintű tapasztalások alakítanak és fejlesztenek önismerettel és önregulációval rendelkező személyiségekké.

ÉRTÉKEINK
A kérdés jogos: mi is az érték?
A válasz megfoghatatlan: egyéni
megítéléstől függ.
Annyi bizonyos, hogy olyan elismerésről van szó, amely egy dolog
vagy személy jóságára, hasznosságára, fontosságára irányul. Ha értékként értelmezünk valamit, akkor
kétségkívül olyan tapasztalás van a
háttérben, amely örömet okozott.
Egy pozitív benyomásról van szó.
Az önismeret során megfogalmazni
saját értékeinket csak úgy lehet, ha
korábban már átéltük vagy visszajelzést kaptunk róluk, amely tudatosította bennünk őket.

Kutatott téma, hogy mely értékek
azok, amelyek képesek befolyásolni egy munkahely kiválasztásában,
megtartásában.
Általánosságban az értéket jelentenek:
▶ a munkatársak (csapat tagjának
és nem mellőzöttként egymás mellett lenni)
▶ a munka, amit végez (szabadság
a feladatok kiválasztásában, kiválóságra törekvés a saját szakterületen, továbbképzési lehetőség)
▶ a munkahely hangulata (munka-magánélet közötti egyensúly
biztosítása, kellemes környezet,
egészséges munkakörülmények)
▶ elismerés, dicséret és rendszeres
visszajelzés
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Ha jobban belegondolunk, akkor
ez a felsorolás viszonyítási alapként
tud szolgálni saját értékeink felfedezésében és haladhatunk tovább
önmagunkkal szemben feltett kérdések megválaszolásában:
▶ Csapatban szeretek jobban dolgozni vagy önállóan?
▶ Szükségét érzem, hogy pontos
iránymutatást kapjak egy feladat elvégzésében vagy ki tudom magam
alakítani a folyamatot?
▶ Elégedett vagyok azzal a tudással,
amivel rendelkezem vagy szükséges fejlődnöm ahhoz, hogy nélkülözhetetlen maradjak?
Ezek a kérdések is képesek rávezetni arra, hogy a munkában megélt,
munkával kapcsolatos értékek, illet-

ve önmagunk értékelése nagyban
meghatározza az életminőségünket, boldogságunkat. Ezért fontos,
hogy az olyan befolyásoló tényezők
mellett, mint a pénz, munkaidő,
egyéb juttatások, megfogalmazzuk
azokat az elvárásokat, amelyek értékrendüket helyezik előtérbe.
Szem előtt tartandó minden esetben, hogy a környezet által biztosított lehetőségek (például a
közvetlen környezetben kínálkozó
munkakörök, szolgáltatások iránti
kereslet) és az igények között egy
kompromisszumos megoldást kell
elsődlegesen megtalálni. Ebből lehet a későbbiek során továbbépítkezni, mert bármilyen helyzetben is
vagyunk éppen, merjünk álmodni
és célokat kitűzni magunk elé.
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VÁLTOZÁS
Ha nyilvánvalóvá válik személyiségünk és értékrendünk, akkor a pályaorientáció egyik következő lépcsőfokát jelenti a változáshoz való viszony feltérképezése.
Az iskolapadot elhagyva az élet számos bizonytalanság elé állítja az embert,
de ezt alapvetően nem kell rosszként értelmezni és megélni. A bizonytalanság a változás kísérője, de a változásra fel lehet készülni. A hangolódásnak
tulajdonképpen négy szakaszát tudjuk elkülöníteni:
Tudatosság: a változás
tudomásul vétele
például: új munkaköri
elvárás

Tettek: a változásban való
tevékeny részvétel
például: új elvárás miatt
továbbképzésre jelentkezés

Megértés:
nyitottság
a
változásra, „pro és kontra”
jellemzőinek megismerése
például:
az
új
elvárás
előnyeinek megtalálása

Elkötelezettség: a változás
elfogadása és értékelése a
javulás érdekében
például: az új elvárással
egyetértés

Tekintve, hogy a változás
állandó, ez a folyamat is
szakadatlan.
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Az önismeret mindenekelőtt felelősség, mely önmagunké és át nem
hárítható. Részletes önvizsgálathoz célszerű szakember segítségét
igénybe venni, de első lépésben a
közvetlen környezet is segítségre
lehet.

színnel be kell karikázni azt a számot, amely tulajdonságunk mértékét jelzi saját szemszögből)
2) Milyennek látlak téged? (Megbízható személyek segítségét kell
kérni, akik segítenek abban, hogy a
külvilág hogyan ítél meg)

Az önismeret első lépcsőfokához
íme egy egyszerű gyorsteszt, amelyet kétféleképpen kell kitölteni:

A teszt úgy kerüljön kitöltésre, hogy
a résztvevők nem látják egymásét,
hogy a végén történhessen meg az
összehasonlítás.

1) Milyennek látom magamat? (Kék
nyitott
aktív
őszinte
büszkeség
tájékozott
kedves
magabiztos
szórakoztató
érzékeny

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

zárkózott
passzív
őszintétlen
szerénység
tájékozatlan
morózus
bizonytalan
unalmas
érzéketlen

Mások véleményét egy ilyen teszt
során nem támadásként kell megélni. A cél, hogy képet kapjunk önmagunkról és ebben támogatást
kapjunk másoktól.

Tehetségesnek lenni valamiben…
Egy egyszerű szó, de mögötte számtalan fogalmi megközelítés húzódik. A pszichológia vagy a neveléstudomány más-más nézőpontból
vizsgálja és határozza meg. Viszont

t jó memória
t elvont gondolkodás

a sok elképzelés között vannak
egyezőségek, ilyen például az, hogy
a tehetség valamilyen kivételesség,
társadalmi hasznosság.
Több szempontból lehet valakit tehetségesnek értékelni.

kiemelkedő
általános
képesség

kiemelkedő
speciális
képesség

elkötelezettség

kreativitás

t érdeklődés
t kitartás

Tehetségesnek általában azokat tekintik, akik ezen négy területen egyaránt figyelemre méltó készséggel
rendelkeznek.

t jó nyelvérzék
t jó művészeti érzék

t egyediség
t probléma-érzékenység
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A példa kedvéért:
Tehetséges lehet az, aki képes több
idegen nyelvet magas szinten elsajátítani, azaz
▶ olyan memóriával rendelkezik,
amely több információt tud raktározni;
▶ olyan nyelvérzéke van, amely nem
akadályozza abban, hogy anyanyelvén kívül mást is elsajátítson;
▶ olyan kreativitás lakozik benne,
amely által egyszerűen tanul és
könnyen tolmácsol;
▶ olyan kitartással áll hozzá egyegy nyelv memorizálásához, amely
ritka.
Tehetséges lehet az, aki képes saját
ötletéből olyan vállalkozást létrehozni, amely biztos megélhetést tud számára biztosítani, azaz
▶ olyan gondolkodásmóddal
rendelkezik, amellyel fel
tudja mérni lehetőségeit

kiindulva saját képességeiből;
▶ olyan logikai érzékkel látja maga
előtt feladatait, hogy azok nem
okoznak nehézségeket végrehajtásuk során;
▶ olyan kreatív, hogy ötletét meg
tudja valósítani legyen az egy termék vagy szolgáltatás;
▶ olyan kitartó érdeklődése van
saját ötlete iránt, hogy azzal képes
folyamatosan motiválni önmagát a
minél jobb teljesítményre.
A tehetség egyedi, de környezetünk
által befolyásolt. Hatással vannak az iskolában szerzett ismeretek és tapasztalatok, a társas kapcsolatok, a család.
Bárki képes valamiben tehetséges lenni. Ez nem kiváltság, amely csak egyeseknek adatik meg.

A bennünk rejtőzködő egyedi érték kizárólag önismerettel fedezhető fel.
Ennek egyik legkézenfekvőbb módszere egy készséglista áttekintése, amely
alkalmas lehet életpályánkat meghatározásában is. Az alábbi lista a teljesség
igénye nélkül mutatja be a módszer lényegét:
Könnyed mozgás,
mozgásöröm

Sportok iránti
érdeklődés

Sportoló

Képzőművészeti érzék

Kézművesség

Ékszerész

Tudásvágy

Elhivatottság környezet
védeleméért

Jó emlékezet

Emberekkel való
foglalkozás

Logika,
következtetés

Érdeklődés gépészet
iránt

Eredetiség

Virágok szeretete

Ha elénk tárul, hogy van olyan
terület a mindennapjainkban,
amely a többihez képest érdekesebb, azzal érdemes mélyebben foglalkozni. Miért ne lehetne
tehetségünk által meghatározni
jövőbeli hivatásunkat, amely így
még örömforrás is lehet?

Kutató

Oktató

Autószerelő

Virágkötő
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Továbbtanulás, önfejlesztés lényege

▶ A továbbtanulásról a tanulók elősorban a szülőkkel való beszélgetésekből tájékozódnak.

Sokszor halljuk egymástól, hogy addig kell tanulni, amíg

▶ Ezekből a beszélgetésekből vegyes iránymutatások születnek.
Van olyan szülői tanács, amely szerint olyan szakmát kell választani a
gyermeknek, amivel

 t öBUBMB[FNCFS
 t MFOEàMFUWBOB[FNCFSCFO
 t CÓSKBB[FNCFSy
Igaz annak ténye, hogy a tanulásnak minden életkorban feltétele a
megfelelő testi és szellemi egészség. Ez azonban nem azt jelenti,
hogy ennek hiányában le kellene
mondani róla.
Az, hogy a továbbtanulás és az önfejlesztés mennyire fontos önmagunk
és környezetünk számára, egy kutatás is bizonyítja, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2017-ben
országosan végzett el. Kifejezetten pályaorientáció kapcsán
kérdezett meg közel 10 ezer
hetedik évfolyamos tanulót és válaszaik alapján
az alábbi megállapítások születtek:

t szívesen foglalkozna;
t jól tud majd keresni;
t szakmát és érettségit tud szerezni;
t diplomát kaphat.
▶ A diákok továbbtanulási terveire
jelentős mértékben hatnak életkörülményeik, a közvetlen környezetükből eredő benyomások.
t " T[FHÏOZ LÚSOZF[FUCFO GFMOÚWǮ
gyerekek tanulási, pályaválasztási
ambíciói sokkal alacsonyabb szintűek, mint a jobb módú családból származóké.
t " T[àMǮL ÏT HZFSNFLFJL UPWÈCC
tanulási céljai sokszor párhuzamba
hozhatók: a szülők leginkább gyermekük érdeklődése szerint adnak
tanácsot a továbbtanulással és a
pályaválasztással kapcsolatban, de
előfordul, hogy saját szakmájuk folytatását várják el.
t " T[àMǮL JTLPMBJ WÏH[FUUTÏHF TPL
esetben továbbörökítődik.
t "[ BMBDTPOZBCC WÏH[FUUTÏHǻ T[àlők többsége a saját végzettségénél
magasabb szintű képzést képzel el
gyermekének.

Mindezen következtetés csupán néhány azok közül, amelyek miatt nem
hagyható figyelmen kívül a családi környezetben tapasztalható erős ráhatás.
Éppen ezért a gyermekek számára elsődlegesen a szülők képesek példával
szolgálni.
„Felnőtt fejjel továbbtanulni???”
Lehetséges. Tény, hogy hosszú kihagyás után nehézségekkel kell szembe
nézni, de nem lehetetlen megvalósítani az önfejlesztést.
Első lépésben meg kell tervezni a tanulást, kizárni minden olyan feltételt,
amely akadályoz és kompromisszumos megoldást találni olyan esetekben,
amelyeket nem lehet elkerülni.
LEHETSÉGES AKADÁLY

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉG

Nem megfelelő oktatási környezet (az intézmény légköre nem támogató, nem segíti a
hiányzó ismeretek pótlását, nem rugalmas az
oktatásszervezés)

Ez napjainkban már nem kizáró ok. Egyre több módszer lát
napvilágot, amely ezeket a nehézségeket kiküszöböli. Az internetes lehetőségek mellett, egyre több otthontanulást segítő
módszer létezik.

Gyakori, hogy maga a tanuló viszonyul úgy A kor előrehaladtával csökken az önbizalom, alábecsültek a
önmagához, amely erősíti az ellenállást a képességek. A megoldás ebben az esetben kizárólag az emtanulással szemben.
ber önmaga: tudatosítani kell a képességet, a kitartást és az
elszántságot.
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A felnőttkori tanulás nem feltétlenül kedv kérdése. A leggyakoribb
okok az alábbiak:

TÁRSAS KAPCSOLATOK
KERESÉSE
csoportban, másokkal együtt
tanulni

SZAKMAI ELŐRELÉPÉS
munkahely megtartása, esetleg
jobb munka vagy előléptetés
elérésre

KÖZÖSSÉGI MUNKA
hasznosabbá válni a
közösségi fejlődése
érdekében
KÜLSŐ ELVÁRÁSOK
családból vagy munkahelyről
eredő nyomás hatása, egyfajta
kényszer

TUDÁSVÁGY
a tanulás kedvéért

Ezeket figyelembe véve, ha egy
szülő bármelyik ösztönző hatására
tanulásba kezd, az jó példával tud
szolgálni gyermeke számára. Nem
lehet elégszer hangsúlyozni, hogy
a gyermek szintjén történő pályaorientáció függ a családban tapasztaltaktól.

Bármely korosztály számára segítség lehet a következő kérdőív, amelynek kitöltésével körvonalazható az érdeklődés iránya a pályaválasztásban:
Minden kérdéshez az alábbi válaszok közül kell választani:
a. Egyáltalán nem jellemző rám
b. Közepesen jellemző rám
c. Teljes mértékben jellemző rám
a b c
1. Élvezem, ha figyelnek rám.
2. Nem szeretek létrehozni dolgokat, tárgyakat és/vagy megjavítani
őket.
3. Nem szívesen tervezném, irányítanám, ellenőrizném mások tevékenységét, hiszen még a saját időmet sem tudom rendesen beosztani.
4. Szeretek segíteni másokon.
5. Legtöbbször nálam romlik el még a számítógép is.
6. Nem szeretek összetett, komplex feladatok megoldásán gondolkodni.
7. Nem jelent nehézséget, hogy érzelmeimet kifejezzem, és könnyen
átérzem mások problémáit is.
8. Nagyon szeretem a költészetet, irodalmat.
9. Nem készülök a feladataimra, mert nem szeretem megtervezni a
megoldás lehetséges lépéseit.
10. Térképpel is eltévedek.
11. Könnyen ki tudom fejezni azt, amit gondolok és érzek, megtalálom a szavakat, amelyek szükségesek számomra.
12. Nem kerülöm a filozofálgatást, szeretek elvont dolgokon gondolkodni.
13. Nem szeretek üzlettel foglalkozni, mert távol áll tőlem ez az egész
világ.
14. Nincs türelmem az aprólékos, precizitást igénylő munkához.
15. Azt gondolom, a művészet fontos dolog.
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8 vagy annál több „a” válasz született: Humán beállítottság

8 vagy annál több „c” válasz született:
Reál beállítottság

A humán beállítottság azt jelenti, hogy olyan szakmában tud az
egyén érvényesülni, tehetségét kibontakoztatni, ahol emberekkel lehet foglalkozni. Ilyen irányok lehetnek: oktatás, ápolás és betegellátás,
pszichológia.

A reál beállítottság azt jelenti, hogy
az emberi problémák helyett sokkal
inkább a tudományos dolgok kerülnek a középpontba. Érdeklődés az
elméletek, a tárgyak, a dolgok működése iránt nagyobb és kevesebb
az érzékenység a lelki dolgok iránt.
Ilyen irányok lehetnek: mérnök, informatika, autószerelés.

8 vagy annál több „b” válasz született: Vegyes beállítottság
Se nem humán, se nem reál beállítottság. Az érdeklődés egyaránt
irányul az emberek és kézzel fogható dolgok felé. Az együttműködés ugyanolyan erősség, mint az
önálló munkavégzés. Irányok: turizmus-vendéglátás, kommunikáció,
kereskedelem.

²MFUQÈMZBÏQÓUÏTWBHZT[BLmaváltás dilemmái
Megtalálni egy életre szóló hivatást,
igazi kihívás és keveseknek adatik
meg. Éppen ezért nem kell kétségbeesni, ha az elsőre választott szakma nem váltja valóra a hozzáfűzött
reményeket. Egy képesítés megszerzésével nem kell feltétlenül beskatulyázni önmagunkat.
Ebben a folyamatosan változó világban már szükségszerű, hogy állandó nyitottságot biztosítsunk önmagunknak. Az életpályaépítésben
éppen ezért jelent kritikus pontot,
hogy személyiségünkből fakadóan
mennyire vagyunk képesek változásokat elérni vagy mennyire ragaszkodunk megszokásainkhoz.

Napjaink generációira jellemző a
szárnypróbálgatás, az önmegvalósítás iránti vágy. Megesik, hogy teljes
lelkesedéssel járják végig a kiválasztott szakmához vezető tanulóutat,
de a munkavilágában mégsem tudnak kiteljesedni és ezért akár élesváltással keresnek új lehetőségeket. Sokszor jár ez csalódottsággal
és vele együtt tanácstalansággal.
Vajon érdemes ezeket az érzéseket
hagyni elhatalmasodni? Megéri önmagunkba roskadni és borúlátóan
előre tekinteni? Beletörődni a kialakult helyzetbe és nem tenni egy lépést sem a változtatás érdekében?
Egyértelműen nem a válasz minden
kérdésre, hiszen van megoldás, melyet szakmai berkekben egyszerűen
csak életpályaépítésnek neveznek.
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Mit is jelent hétköznapi értelemben az életpályaépítés?
Röviden egy olyan tevékenység,
amely az egyén számára biztosítja
saját törekvéseinek és lehetőségeinek összehangolását. Akarva akaratlanul is elvégezzük ezt, csupán
nem tudatosítjuk. Gondoljuk át az
alábbi pontokon keresztül, hogy
hányszor foglalkoztunk már ezzel
életünk során:
1. Célok kitűzése – például kiválasztani a számunkra megfelelő szakmát.
2. Stratégia alkotása – például megkeresni azt az oktatási intézményt,
ahol a szakma elsajátítható és megtervezni a tanulás folyamatát (időtartam, költségigény, mindennapok
összeegyeztetése a tanulással stb.).

3. Megvalósítás – a példánál maradva megszerezni a képzettséget,
majd elhelyezkedni általa a munkaerőpiacon.

Ennek a háromlépcsős folyamatnak
egyszer biztosan meg kell történnie
az életünk során, viszont önmagunk
és lehetőségeink keresése kapcsán
az első két lépésre akár többször is
sor kerülhet, mire megszületik az elhatározás a megvalósításhoz.
Ezeknek a lépéseknek a megtétele akkor tudatos, ha saját szemünk
előtt is nyilvánvalóvá válnak a következő jellemzők:
▶ felmértük a lehetőségeket, azaz
tisztán láthatók az adottságok,
képességek, a közvetlen társadalmi-kulturális-gazdasági környezet;
▶ tervezett előrehaladás, azaz a személyiség fejlesztésével és átgondolt
cselekvés által elérhetővé válnak a
kitűzött egyéni célok.

Az nem jelent tudatosságot, ha
egyszer kitöltünk egy önismereti
tesztet, ami körvonalaz egy szakmaterületet és ennek megfelelően beiratkozunk egy képzésre. Ez kezdésnek megfelelő, de elhamarkodott
döntést nem célszerű hozni általa.
Azt is be kell látni, ha egyedül nem
megy, hiszen a pálya-, illetve karriertanácsadás napjaink egyik fejlődő
szakterülete.
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Ha az önismeret már olyan szintű,
hogy az egyén képes meghatározni érdeklődési irányát, akkor jöhet
a következő fázis: szakterületek
feltérképezése. Az életpályaépítésnél egy-egy foglalkozás megismerése nem szorítkozhat tárgyi
ismeretekre, mások által készített
leírásokra. Tapasztalatot és tudomást kell szerezni a velejáró életstílusról, munkamódról is, mert
látni kell, hogy az adott munkakör
körülményeivel
személyiségünk
mennyire passzítható. Érdemes a
tájékozódási lehetőségeket kiszélesíteni például az adott területen
dolgozó szakember személyes
tapasztalatainak meghallgatásával,
bemutató filmek nézésével, nyílt
napok látogatásával.

Mindezek segítségével már kialakulhat olyan valós szakmai cél,
amely előirányozhat akár egész
életre szólóan. Így válik tudatossá a
folyamat.
Előfordul mindezek ellenére, hogy a
tudatosan kiválasztott szakma évek
múltán mégsem tökéletes és nélkülözhetetlen mérlegelni a szakmaváltást. Sok esetben nem önszántukból hozott döntés ez, hanem
elkerülhetetlen kényszer.
Mikor jön el a szakmaváltás?
Ennek megválaszolásában támogathatnak olyan kérdések átgondolása, mint

▶ Milyen okra lehet visszavezetni a
váltási szándékot?

▶

Az elmúlt időszakban milyen
eredmény elérése töltött el teljes
elégedettséggel?

1. Tarthatatlanná vált a helyzet
a munkahelyen (gyengül a cég,
romlik a munkahelyi légkör)

▶

Melyek voltak azok a kudarcok,
amelyeknek feldolgozása nehezen
történt meg?

2. 5FMÓUFUUÏWÈMJLBT[BLUFSàMFU UÞM
TPLB[ÈMMÈTLFSFTǮÏTUÞMLFWÏTB[
àSFTQP[ÓDJØ

▶

3. /JODT FMLÚUFMF[ǮEÏT NFHÞKVlásra a szakmában vagy munkahelyen (nincs előrelépés, nincs fizetésemelés, monoton a munka).

Mi az, ami igazán jól megy és
még örömet is okoz?

▶ Mi az, ami unalmas vagy monoton és ezért kényszerként kerül a
munka azonosításra?

Ezek a kérdések vezetnek el először
olyan megállapításokhoz, amelyek
erősítik a szakmaváltás szükségét:

4.²MFUIFMZ[FUàOLCFOWÈMUP[ÈTÈMM
be (gyermekszülés utáni visszatérés, költözés, válás, anyagi nehézségek).
5. Elérté vált az az anyagi stabiltás, amely mellett lehetőség adódik egy régi álommunka megvaMØTÓUÈTÈSB
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A szakmaváltás többféle irányba
terelhet:
1. Marad a szakma (mert szeretjük és
kiteljesedünk benne) csak más munkahelyen.
2. Marad a szakma, csak más formában
(egyéni vállalkozás létesítése).
3. Marad a munkahely, csak más
szakterületen.
4. Váltás rokon szakmák között (például tervező mérnökből műszaki ellenőr,
nyelvtanárból tolmács).
5. Váltás egy viszonylag gyorsan
megtanulható szakmába vagy kezdés
asszisztensként.
6. Belépés családi vállalkozásba.
7. Teljesen más szakmába belefogni.

Bármi is legyen a döntés, amelyet
élethelyzetünkből adódóan meg
kell hozni, az legyen mindig átgondolt, tudatos. Így nem érhet meglepetés és az esetlegesen felmerülő
nehézségek, akadályok is könnyebben leküzdhetővé válnak.

Tanácsadópontok a kaposvári járásban
A pályaorientáció, életpályaépítés és szakmaváltás kapcsán az alábbi
intézmények állnak rendelkezésre tanácsadás céljából:
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
Szakképzési Osztály
7400 Kaposvár, Anna u. 6.
telefon: (82) 501-000
honlap: www.skik.hu
email: szakkepzes@skik.hu

Kaposvári Egyetem
Karrieriroda
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel: 06-82/505-800/1010-es mellék
karrier@ke.hu
www.karrier.ke.hu

Pécsi Tudományegyetem
Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda
7622 Pécs, Universitas u. 2/a.
Tel: 06-72/501-500/28085
koszi@pte.hu
www.koszikarrier.hu
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