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Életpályák



Pályacélok egykor

Megtalálni az egy,
legjobb állást biztosító
képzést.

Korlátok:
- tanulmányi teljesítmény
- személyi tényezők
- alacsony képzési létszámkeret
- merev képzési struktúra
- a váltás, rossz választás: szégyen
- elsősorban állásokban gondolkodhat



Pályacélok most
változtatás szabadsága
egyéni tervek fontossága
információk munkaerőpiacról,
képzésekről
önismeret



A kérdés:

Hogyan döntsek, hogy a
foglalkoztathatóság vagy
vállalkozóvá válás feltételeit
megteremtsem önmagam számára?



ÉRETTSÉGI

(részenként megszerezhető!)

Szakképzés
(OKJ) modulok



Hallgatók

az ideális hallgató

a valóság

t



Az ideális hallgató

 középiskolásként alaposan végiggondolja: mi lesz, ha nagy
lesz: mit szeretne, mit tud megtenni, mit tehet

 alternatívákat keres
 információkat gyűjt pályákról, foglalkozásokról
 kiválasztja a foglalkozás betöltéséhez szükséges képzéseket
 a felvételi előtt utánanéz az intézmény presztízsének
 információit logikusan értékeli
 dönt
 keményen tanul
 időben szakmai gyakorlatot szerez
 rugalmasan átlép a munkaerő-piacra

vissza



A valóság

 Középiskolásként keményen hajt, hogy jó érettségi jegyei legyenek
 Egyre kevesebb ideje van kedvenc tevékenységeire, alig van hobbija
 Még ha kitűnő tanuló is, gyakran nem tudja mit szeretne
 Erősen függ a külső véleményektől (tanárok, osztálytársak, szülők)
 Az érettségi eredmény vagy a tantárgyai kedveltsége alapján választ

szakot
 Az utolsó pillanatban jelöl meg intézményeket, ahova elég lesz a

pontszáma
 A felsőfokú tanulmányok első évében rendszerint krízist él meg a váltás

miatt
 Tanulmányközépi válság, kapunyitási pánik tör rá
 A sok tanulás miatt hanyagolja a szakmai gyakorlatot
 Legrosszabb esetben lemorzsolódik, pályakezdő munkanélkülivé válik,

rosszul teljesít a munkahelyén



Pályafejlődés - elméleti modellek

• Illeszkedés
• Alkalmasság
• Motiváció

• Növekedés
• Én-hatékonyság, hit
• Kapcsolatok (társas tanulás)
• Áramlás



Én-hatékonyság élményre épülő modell

Személyes
inputok:
Prediszpozíciók
Nem
Etnikai jellemzők
Fogyatékosságok
Egészségi állapot

Háttér
Környezeti
tényezők

Tanulás
Tapaszta-
latok

Én-hatékonyság
elvárások

Eredmény
elvárások

Érdeklő-
dés

Választási
célok

Választási
akciók

Teljesítmény
területek és
tudás

Környezeti hatások: támogatás és akadályok
a választási folyamatban

Lent, Brown és Hackett (1994): szociál-kognitív pályaelmélet (SCCT)



Az én-hatékonyság élmény és életpálya-építés

Én-hatékonyság

Közvetlen
probléma-
megoldási

tapasztalatok

Modellkövetés

Környezettől
kapott

megerősítések

Emocionális
és vegetatív

jelzések

Gondolkodás:
siker-kudarc attribúció, társas-
összehasonlítás folyamata, kontrollhely
és kontroll erősség élmény

Motiváció folyamata:
célok és értékek kijelölése
kitartás, erőfeszítések nagysága,
motiváció szabályozása

Érzelmek:
helyzethez kapcsolódó izgalom
pl: szorongás, depresszió
érzelemközpontú megküzdés

Viselkedés:
területspecifikus akciók, pl. érdeklődési
kör formálódását segítő környezet és
tevékenység választása, kudarckerülés,
sikerorientáció

(Bandura, 1993)



(észlelt) Életpálya-építési kompetencia

Életkor/élethelyzet -
specifikus
feladatok

Terület-specifikus
életvezetési készségek

Terület-specifikus észlelt
én-hatékonyság

Életkor/élethelyzet -
specifikus
feladatok

Terület-specifikus
életvezetési készségek

Terület-specifikus észlelt
én-hatékonyság

……

Észlelt én-hatékonyság
profil



Életvezetési kompetencia

Testtel kapcsolatos skillek

Tanulással kapcsolatos
skillek

Személyes értékek
kezelésének skilljei

Önmenedzselés skilljei

Kommunikációs skillek

Szoros kapcsolatok
kezelésének skilljei

Társadalomhoz,
közösségekhez tartozás skilljei

Intraperszonális dimenzió

Interperszonális dimenzió



Elvárt
összefüggések

Életvezetési kompetencia

Szubjektív
jóllét

BDI, DAS, NCS

szerfogyasztás

Én-hatékonyság

Tanulmányi problémák,
izoláció

Pályadöntési képesség
alacsonyabb színvonala

Személyes értékek és célok
bizonytalansága

574 fő,
72% nő

21,9 év







Pályaidentitás



ÉK és további változók kapcsolata



Kapcsolatokra alapozott pályfejlődési
modell

• A karrierfejlődési mintákat társas
modellek befolyásolják

• A feladatok megoldását társas
interakciókat generáló helyzetek
(csoportos fejlesztés) támogatják

• Közösségi site-ok, globalizáció és
informális kapcsolati hálózat
szerepe a tanácsadásban



Áramlás, hullám modell

• A pályafejlődést meghatározó személyi
változók

Kíváncsiság
Kitartás
Rugalmasság
Optimizmus
Kockázatvállalás



Életpályatervezés támogatása

saját képességek, készségek ismerete
(tapasztalata)

igények, vágyak, célok és értékek tisztázása
válogatott képzési elemek, modulok
igazolható szakmai gyakorlat
szakmai ajánlások, kapcsolatok
interkulturális ismeretek

Információs tanácsadás

Csoportos támogatás

Egyéni tanácsadás


