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Bevezetés 

A 21. század első évtizedének végén már megkísérelhetünk a nagyon sokszínű és ellentmondásos 20. századra 

visszatekinteni. A különböző tudományterületek képviselői nyilván más és más jellemzőt emelnek ki az elmúlt 

történésekből, mint pl. az új tudományterületek születését vagy az informatika megjelenését, a globalizációt 

vagy szinte kiheverhetetlen megrázkódtatást jelentő háborúkat. Kiemelhető e század „vívmányai” közül a 

civilizált világ szinte áttekinthetetlen iskolai és képzési rendszere vagy az egyre gyorsabban változó szakmai és 

munkatartalmak átalakulása. Ha ez utóbbi gondolatot ragadjuk meg akkor e történések egyik velejárójaként 

megfogalmazhatjuk, hogy az új szakmák kialakulását segítő folyamatok hozták létre a tanácsadás, mint önálló 

tevékenység megjelenését. 

E stúdium, amelybe most belevág a tanácsadó szakmához kapcsolódó módszertani megközelítések lehetőségeit 

tárja föl. Az emberi erőforrás tanácsadó napi munkáját nagymértékben meghatározza általános műveltségén és 

szakmai, elméleti felkészültségén túl az a gyakorlat orientált ismeret, amelyet a tanácsadás módszertana tárgy 

keretében sajátíthat el. E szakma lehetőséget kínál a sokféle módszertani megközelítésre egy-egy probléma 

megoldásakor, így az ismeretek elsajátításakor különös figyelmet érdemes fordítani arra, hogy mely módszertani 

megközelítések keltették fel különösen érdeklődését, melyekről érzi úgy, hogy szívesen kipróbálná. Ha 

tanulmányai során ezeket meg tudja fogalmazni elindult az önálló tanácsadói módszertani repertoár kiépítésének 

útján. 

Sok sikert ezen a nagyon izgalmas, de nem könnyű úton! 

Cél: a korszerű tanácsadási módszerek megismerése, elsajátítása és alkalmazása a munka-, pályatanácsadás 

területén. 

Követelmény: az egyéni és csoportos tanácsadás tervezésében, szervezésében és lebonyolításában való 

jártasság. A kiemelt személyiség jellemzők megismeréséhez kapcsolódó módszertani eljárások ismerete. A 

tanácsadási folyamat módszertani dokumentálása. 
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1. fejezet - Elméleti áttekintés 

Bevezető 

A jelenleg alkalmazott korszerű tanácsadási módszerek kialakulása mögött jelentős fejlődési szakaszok 

határozhatóak meg. A társadalomtudományok a pszichológia fejlődés történetét az egzaktságra való törekvés 

jellemezte, majd megjelent az interdiszciplináris megközelítési mód egy-egy folyamat elemzésében vagy 

probléma megoldásakor. Egy-egy tanácsadó által alkalmazott módszer megbízhatóságához hozzá tartozik 

azoknak a kutatási vagy gyakorlati előzményeknek az ismerete, amely segítheti az aktuális értelmezési keret 

határainak kijelölését. Fontos a módszer fejlődés történeti előzményén túl a tanácsadó és az alkalmazott módszer 

viszonyának a tisztázása. A módszerek választása szorosan összefügg a tanácsadó szakmai felkészültségével, 

elkötelezettségével, valamint a jó problémafelismerő képességével. 

Cél: Ismerje meg a tanácsadási módszerek alkalmazási előzményeit, valamint tudjon tájékozódni a korszerű 

módszerek rendszerében. 

Követelmény: Tudjon egy-egy tanácsadási folyamatban különböző módszereket alkalmazni. 

1. 1.1 A módszerek kialakulásának története 

A pszichológiai eszköztár áttekintése segít megérteni a tanácsadási módszerek kialakulásának folyamatát. A 

módszer csoportok elemzése, alkalmazhatóságuk megfogalmazása hozzájárul a tanácsadók módszertani 

kultúrájának megalapozásához. 

Cél: Ismerje a korszerű tanácsadási módszerek előzményeit. 

Követelmény: Tudja elkülöníteni, megfogalmazni egy-egy módszer jellemzőit, értelmezési keretét. 

A pszichológiai gyökerek 

Az emberi személyiség pszichológiai szempontból történő megismeréséhez, az ismeretek rendszerezéséhez 

nélkülözhetetlenek az adatokat szolgáltató módszerek, eszközök. A módszer, mint az információszerzés egyik 

lehetséges eszköze, minden tudományban jelentős helyet foglal el, így szinte természetesnek mondható, hogy a 

viták középpontjában áll. 

A pszichológiai módszerekről azért szükséges fogalmat alkotni, hogy reálisan lássuk ennek a tudománynak az 

ember megismerésében elfoglalt helyét, amely a kutató- és gyakorlati munkában megfogalmazandó 

elvárásainkat is befolyásolja. A pszichológiai megismerést szolgáló módszereket két nagy csoportra oszthatjuk( 

a tudományterületek többségére e felosztás jellemző): a megfigyelés és a kísérlet. 

A megfigyelés módszere 

A pszichológia egyik kedvelt módszere a megfigyelés, amely tekintettel jellegére, nem kíván szükségszerűen 

technikai felszerelést, vagy egyéb eszközöket. A pszichológiai megfigyelés különbözik a mindennapos 

megfigyeléstől és a legfontosabb jellemzője: a rendszeresség, a céltudatosság és a tervszerűség. 

Technikai szempontból lényegéhez tartozik, hogy segítségével a célkitűzésnek megfelelő adatokat rögzítsünk, 

amelyek azután szükség szerint csoportosíthatók, elemezhetők, értelmezhetők. 

A megfigyelés jellege a megfigyelés tárgya és megfigyelő közötti viszony alapján különböztethető meg. 

Ha egy pszichikus jelenség objektív megnyilvánulásait (pl. az érzelmeknél a fiziológiai változásokat vesszük 

szemügyre) objektív megfigyelésről beszélünk. Ebben az esetben a nyilvánvaló feltétel, hogy a megfigyelt 

személy, vagy jelenség tőlünk, illetve a megfigyelőtől független legyen. 

Amennyiben saját élményeinkre irányul a megfigyelés akkor önmegfigyelésről (introspekcióról) beszélünk. Az 

önmegfigyelés különösen a régebbi időkben volt igen kedvelt eszköze a pszichológusoknak, illetve 

mindazoknak, akik az ember különböző megnyilvánulásait tanulmányozták. Ilyen módon sok értékes adattal 

gazdagodott az emberről kialakult ismeretünk, bár még a legjobb szándékú önmegfigyelés sem lehet mentes a 
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szubjektív elemektől. Ennek ellenére vannak olyan lelki jelenségek, melyeknél csakis az önmegfigyelésre, mint 

az egyetlen adatszolgáltató forrásra vagyunk utalva (pl. az álom). 

A kísérlet 

A kísérletek célja általában annak igazolása, hogy bizonyos jelenségek, illetve tényezők között kapcsolat áll 

fenn. A kísérletekben érvényesülő általános elv; egy meghatározott tényezőt változtatunk különböző módon, és 

megfigyeljük, illetve regisztráljuk a változás különböző hatásait más tényezőkre. A kísérletben szereplő 

változtatott tényező a független változó, míg a független változó által módosított tényezőt függő változónak 

szoktuk jelölni. 

A kísérletek célja általában egy hipotézis bizonyítása, amely természetesen azt az igényt vonja maga után, hogy 

a kísérlet során a lehető legnagyobb számú változó hatásmechanizmusát ellenőrizzük. A kísérletek színtere a 

pszichológiában különböző lehet. Számos jelenség vizsgálatára csak laboratóriumi környezetben nyílik 

lehetőség. Különösen vonatkozik ez olyan helyzetekre, amely speciális feltételeket igényel, például műszereket, 

vagy különlegesen ingerszegény környezetet (pl. ún. süket szoba). 

Tesztmódszerek 

Az alkalmazott lélektan valamennyi ágában, de az utóbbi időben a legkülönbözőbb gyakorlati 

tudományterületeken is, igen nagy szerepet kapnak a teszt jellegű módszerek. A teszt kifejezés az angol próba 

fogalommal egyenértékű. A tesztmódszerek létjogosultságát, felhasználásának módját, a pszichológia szinten 

minden korszakában vitatták. Ezek a viták napjainkban sem szűntek meg és sokszor szélsőséges véleményekben 

fogalmazódnak meg. 

A tesztmódszer lényegét igen sokan meghatározták. Az egyik legalaposabb elemző munkát ezen a területen G. 

A. Lienert (1967) végezte, akinek néhány alapdefinícióját elfogadhatjuk kiindulási alapnak: 

Teszt alatt értjük: 

• valamely személyiségjegy vizsgálatára szolgáló eljárást; 

• a vizsgálat lebonyolításának folyamatát; 

• megvalósításhoz (lebonyolításhoz) szükséges eszközök összességét; 

• minden vizsgálatot, amelynek szúrópróba jellege van; 

• bizonyos matematikai-statisztikai eljárást. 

Ezek közül a legjelentősebb az első értelmezés. 

Ennek értelmében a teszt definíciója: A teszt tudományos gyakorlati eljárás egy vagy több empirikusan 

elhatárolt személyiségjegy vizsgálatára, azzal a céllal, hogy az egyénre jellemző jegy viszonylagos erősségi 

foka lehetőség szerint mennyiségileg kifejezhető legyen. 

A teszteket pszichológiai szempontból felosztjuk 

• teljesítmény tesztekre, amelyekben a megoldási lehetőségek száma és az értelmezés köre meghatározott. A 

teljesítménytesztek körébe tartoznak a tantárgytesztek, illetve feladatlapok. 

• projektív vagy személyiség tesztekre, amelyeket a megoldási lehetőségek viszonylagos nagy száma és az 

értelmezés relatív szabadságfoka jellemez. 

A munkalélektan-pályalélektan területén alkalmazott eszköz a munkapróba 

A pszichológiai gyakorlat egy speciális módszerét jelöljük munkapróba fogalommal. Az elnevezésben foglalt 

„munka” szó bizonyos mértékig megtévesztő, mert a módszer segítségével nem valamiféle konkrét 

munkatevékenységet szoktak elsősorban vizsgálni, hanem inkább olyan komplex cselekvéseket, amelyekben az 

ember többféle tulajdonsága érvényesül. 
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A munkapróba és a teszt közötti viszonyt nem könnyű pontosan elhatárolni, mert sokszor ugyanaz a próba 

szerepelhet teszt, illetve munkapróba gyanánt. Általában azonban megállapíthatjuk; a munkapróba célja nem 

egyes képességek vizsgálata, hanem a tevékenységet végző személyiség vizsgálata a maga egészében. 

Míg a tesztnél a vizsgálati cél eleve egy meghatározott tulajdonság, addig a munkapróbánál mindig más-más 

szempont lép előtérbe, a feladat menetétől függően. Míg tehát a teszt egyoldalúbb, de éppen ezért pontosabb és 

határozottabban körvonalazott, addig a munkapróba sokoldalú, elsősorban a különböző képességek egymásra 

hatását kívánja vizsgálni, amelyben jelentős helyet kaphatnak, például az akarati tényezők, vagy a beállítottság. 

Ezek a különbségek azt eredményezik, hogy a tesztvizsgálatok eredményeit sokkal könnyebb statisztikailag 

elemezni, hiszen általában homogénebb eredményeket produkál, mint a munkapróbák eredményei. A 

munkapróbák eredménye viszont, már a kivitelezés folyamatában is igen sok megfigyelésre ad lehetőséget, 

amely a vizsgált személyről szerzett összbenyomást gazdagítja. 

Munkapróbákat széles körben alkalmaznak a pszichológiai gyakorlatban, elsősorban a pályaválasztási 

tanácsadásban, illetve a különböző alkalmasság vizsgálatok részeként. A munkapróbák érvényességének 

(mérőeszközként történő felhasználásának) kritériumai megegyeznek a tesztmódszernél leírtakkal. 

A társadalomtudományi kutatások eszköze a kérdőív 

A társadalomtudomány körében elterjedt módszer a kérdőíves eljárás, amelynek elsődleges célja valamilyen 

előre meghatározott problémakörben való tájékozódás. A kérdőív jellegénél fogva bizonyos kötöttséget 

tartalmaz a vizsgálati feltételekben, hiszen a válaszadás csak a feltett kérdések körében érvényes, mégis éppen 

személyes jellegénél fogva jól alkalmazható eljárás, különösen nagyobb létszámú csoportok véleményének 

felderítésében. Találóan indokolja a kérdőíves módszer használatát. G. W. Allport: „Ha meg akarjuk tudni, 

hogyan éreznek az emberek: hogy mit élnek át, és mire emlékeznek, mihez hasonlíthatók az emócióik és az 

indítékaik, mi készteti őket arra, hogy azt tegyék amit tesznek - miért nem kérdezzük meg tőlük?” 

A kérdőívvel való kérdezés - nyilván a segítségével nyerhető adatok felhasználhatóságától is indíttatva - az 

elmúlt időszakban hazánkban is rendkívül elterjedt. Ez a körülmény természetesen felveti annak a kérdését, 

hogy mikor és hogyan célszerű ilyen módszert alkalmazni. Ebben az esetben is, akárcsak a teszteljárásoknál, 

tudomásul kell venni, hogy vannak kialakult feltételek, amelyeket az eredményesség érdekében figyelembe kell 

venni a kérdőív szerkesztésben éppen úgy, mint a kérdőív technikai használatában, vagy az eredmények 

értelmezésében. 

A pszichológiai alapú interdiszciplináris megközelítés fő eszköze a célzott beszélgetések módszere 

A beszélgetések módszere lényegében minden pszichológiai vizsgáló módszer fontos eleme, hiszen a 

beszélgetések útján tudjuk a vizsgált személy véleményét a legkötetlenebb formában rögzíteni. Ilyenkor van 

módunk az esetleg már elvégzett vizsgálatok eredményeinek kontrollálására, végül a beszélgetés során tudjuk 

véleményünket kifejteni a tanulónak, illetve a vizsgált személynek. 

A beszélgetés körébe tartozik J. Piaget ún. klinikai módszere, amelynek lényege az, hogy a kérdések egész 

sorát intézzük a vizsgált személyhez. A kérdések lehetőleg az adott helyzetből következzenek és kötetlenségük 

ellenére is bizonyos rendszerben kövessék egymást. A legfőbb értéke ennek az eljárásnak, hogy a személyiség 

benső viszonylatait, az élményeket, véleményeket tárja fel, tehát összességében a személyiség dinamikus 

rétegeit vizsgálja. 

A beszélgetések szubjektív eljárásoknak mondhatók, minthogy a vizsgáló cselekvőleg részt vesz a kérdezésben, 

illetve beszélgetésben és annak értékelésében. Éppen ez a körülmény indokolja, hogy a beszélgetéseket 

megalapozottan, tehát előzetes ismeretek, adatok birtokában folytassuk. 

A tanácsadási folyamatban alkalmazott beszélgetési módszer: a strukturált beszélgetés vezetés 

A strukturált beszélgetési stratégia azt hangsúlyozza, hogy minden egyes gyakorlatorientált beszélgetésben igen 

jelentős az információk szerepe. 

• Első lépésben az információk tárolásáról, tehát az információ felvételéről és megőrzéséről van szó. 

• Második elem, hogy elemezni kell a megszerzett információkat, a problémafelvetés vonatkozásában. 
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• Harmadik elem az, hogy a csoportosított információkat ellenőrizni kell, világossá kell tenni az információk 

tartalmának elfogadottságát. 

• Negyedik elem az, hogy átbeszélik a felállított hipotéziseket és ha a tanácskérővel együtt elvetik az első 

hipotézist a következő hipotézist elemzik. 

• Ötödik elem, a tanácsadó és a tanácskérő kiválasztja a legfontosabb hipotézist, és megtervezik a további 

eljárást. 

• Hatodik elem, amikor a beszélgetés keretében kialakítják a realizálás vagy a megvalósítás számára fontos 

szempontokat. 

• Hetedik elem a megvalósítás, befejezéskor a tanácsadó összehasonlítja az eredményeket az általa felállított 

hipotézissel. 

A tanácsadás speciális módszere az önértékelési eljárás 

A munka-pályatanácsadás folyamatban egyre gyakrabban visszatérő kérdés, hogy ha a személynek igénye van 

arra, hogy a saját képességeit, érdeklődését, a pályára vonatkozó ismereteit megmérjük, akkor ezt elégítsük ki. 

Eddig erre csak a pszichológiai tesztekkel, mint erre a célra kialakított eszköztárral volt lehetőség. A hazai 

gyakorlatban új eszközöket vezettünk be, a tanácsadási technikák kialakítása során, ezek az önértékelési 

eljárások. Ezeknek, az általában kérdőív jellegű módszereknek az a lényege, hogy pontosan körvonalazza a 

vizsgált személy számára az adott kérdőív produkciófelületét. (Produkciófelületen azt a területet értjük, amire a 

megismerés irányul.) Így például a pályaorientációs folyamatban, ezen belül a pályaválasztási tanácsadásban, 

vagy a munkavállalási tanácsadásban jelentős szerep juthat az érdeklődés, a képesség, a döntési típusok vagy a 

pályaismeret megítélésének. Ezek önmagukban külön egy-egy produkciófelületet jelentenek. A kérdőíves 

eljárások pontosan, körülhatároltan megfogalmazzák azt, hogy milyen felvilágosítással egészítheti ki a személy 

az önmagáról alkotott képet. Az önértékelési eljárások bevezetésének célja az, hogy segítse a tanácskérők 

öndefiníciós képességének kialakulását, próbálja elősegíteni, hogy a tanácskérők meg tudják fogalmazni azokat 

a hiányokat, illetve pozitívumokat, amelyek az ő számukra fontosak. 

A hagyományos értelemben vett képesség, érdeklődés, beállítódás, illetve a pályaismeret mélységére irányuló 

önértékelő eljárások természetesen akkor válnak teljessé, ha nem külön-külön elemzik a tanácskérőnek egy-egy 

tulajdonságát, hanem ezeket igyekeznek összekapcsolni. Így ismerünk olyan önértékelési eljárásokat, amelyek 

egyaránt vállalkoznak a személyiség tulajdonságainak meghatározására, és a munka világára vonatkozó ismeret 

felmérésére is. 

Az önértékelési eljárások jelentőssége a tanácsadásban 

Az önértékelési eljárások bemutatása előtt meg kell fogalmaznunk azt, hogy minél szélesebb az a 

produkciófelület, amire az eljárások irányulnak, annál pontatlanabb az az információ, amelyet a tanácskérő 

önmagáról kaphat. Az önértékelési eljárások előnye mégis abban van, hogy a tanácskérő szembesül olyan 

kérdésekkel, amelyeket azelőtt nem tudott, vagy nem akart végiggondolni. Amennyiben a felajánlott 

önértékelési eljárásokkal a tanácskérő nem képes megbirkózni, akkor ez nyilvánvalóvá teszi azt, hogy az 

önmagáról alkotott képnek olyan jelentős hiányosságai vannak, amelyeknek kiegészítéséhez már tanácsadói 

segítségre van szükség. Így a tanácsadás-probléma definíciójának tisztázásához is hozzájárulhat az, hogy a 

tanácskérő hogyan viszonyul, igényli vagy nem igényli az önértékelési eljárások alkalmazását a tanácsadási 

folyamatban. 

Az önértékelési eljárások és a tesztek kapcsolata 

Az önértékelő eljárások kialakításakor a pszichológia mérőeszközök adaptálásakor alkalmazott eljárást vettük 

át. Az önértékelő eljárások, amelyeket a tanácsadásban alkalmazunk szorosan kötődnek pszichológiai 

koncepciókhoz, sok esetben meghatározott pszichológiai tesztekhez kapcsolódnak. A tesztekkel való kapcsolat 

két szempontú lehet: 

• az önértékelő eljárás megegyezik a teszt produkciófelületével, ilyen például képességek megismerésénél 

alkalmazott Képességstruktúra Kérdőív, amely az Amthauer-féle Intelligencia Struktúra Teszt 

produkciófelületének négy elemével egyezik meg, 

• az önértékelő eljárás megegyezik a teszt struktúrájával és a tesztfeladatokhoz hasonló kérdésekre kell 

válaszolni. Az Általános Képességvizsgáló Kérdőív, mint önértékelő eljárás adaptált változata a GATB 



 Elméleti áttekintés  

 5  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

tesztnek, ezt az adaptálást először Amerikában és Kanadában végezték el és a magyar módszerek közé, mint a 

munkaügyi szervezetnek fenntartott adaptált eljárás került be. 

Az önértékelő eljárások hasznosságát több szempontból is elemezhetjük. Az önértékelő eljárások nem 

tesztdiagnosztikai módszerek, így pszichológiai diploma nélkül is alkalmazhatóak a tanácsadásban. 

Az önértékelő eljárások bevonják a tanácskérőt önmaga megismerési folyamatába, ezért aktívabb a tanácsadóval 

való együttműködésben. 

Az önértékelő eljárások kevesebb veszélyt jelentenek a szakemberek kezében, mint néhány esetben a 

pszichológiai eszközök (hiszen ismerünk hazai viszonylatban olyan képesség, illetve személyiségvizsgáló 

eljárásokat, amelyeknek hazai adaptálása vagy standardizálása nem elég megbízható). 

Az önértékelő eljárások kialakításával megteremtődött a munka-pályaválasztási tanácsadás olyan módszertani 

alapja, amellyel egy új szakma kibontakozása kezdődött meg. A módszertani elkülönülés lehetővé teszi más 

segítő szakmáktól való elhatárolódást is. 

Az önértékelési eljárások jellemzői 

Mint már fentebb említettük az önértékelő eljárások többnyire kérdőív formájúak, ezért néha nehéz 

megkülönböztetni egy hasonló formátumú kutatású, vagy pszichológiai eszköztől. A megkülönböztetést 

azonban meghatározott kritériumokhoz tudjuk kötni, ezek a következők: 

• Az önértékelési eljárások, mint megismerésre irányuló eszközök célja világos a felhasználó előtt. Más szóval 

a produkciófelületet felhasználóbarát módon, (szakmai zsargon nélkül) világosan megfogalmazott formában 

jelöljük a feladaton (szóban is közöljük). 

• Az önértékelő eljárások feladataira, kérdéseire nincs egyértelműen elvárt jó vagy rossz válasz, nincsenek jó 

vagy rossz megoldások. A válaszadás lehetőségeit mindig érzelmi alapú megközelítések jelentik, pl. nagyon 

szívesen teszem, könnyű nekem stb. 

• Az önértékelő eljárásokhoz kapcsolódó értékelést maga a felhasználó végzi el. Az értékelés tehát nem 

titkosított. Az önértékelő eljáráshoz az „értékelő kulcsot” mindig a feladattal együtt átadjuk. 

• Az önértékelő eljárásokhoz kapcsolódó értelmezési keretet, vagyis azt az ismeretet, amire az értékelés 

vonatkozott, előre megfogalmazott formában szintén megkapja a tanácskérő. Az értelmezési keret tartalmazza 

a definíciót és kijelöli a személyiségjellemzők vonatkoztatási területeit is (pl. megnevez pálya területet). 

Az önértékelési eljárások tehát világos célkitűzéssel (produkciófelülettel) értékelési kulccsal és értelmezési 

kerettel leírható önismeretet támogató eszközök. (Szilágyi, 2000.) 

Összefoglalás 

A tudományok fejlődése különösen a kutatások módszertanának területén mutat közös vonásokat, így több 

tudományterület is a megfigyelés és a kísérlet módszerét alkalmazza. A pszichológia területéhez kapcsolódó 

módszertanban már a múlt században jelentős szerepet kapott az önmegfigyelés, amelyet a tanácsadási 

munkában is felhasználhatunk. 

Kapcsolódik a tanácsadás módszertana a teszteljárásokhoz, mind a projektív technikákhoz, mind a teljesítmény 

tesztekhez. Munka-, pályalélektan területén speciális eszközként jelent meg a munkapróba, amely pontatlanabb, 

de komplexebb képet ad a személyiségről. A társadalomtudományok fejlődésével egyre gyakrabban élnek a 

kutatók a kérdőíves formájú felmérések lehetőségével a közvélemény kutatástól, a társadalmi közérzet 

vizsgálatáig. A személyes kontaktusban történő tanácsadó tevékenység számára kiemelt módszer a célzott 

beszélgetés, ezen belül is a megfelelő stratégia megtalálása, javasolt a strukturált beszélgetésvezetés 

alkalmazása. A karrier-, munka-, pályatanácsadáshoz kapcsolódó önálló módszertani megközelítést, az 

önértékelő eljárások fejlesztése és alkalmazása jelent. Az önértékelő eljárásoknak mind nyomtatott mind 

elektronikus változata ismert. 

Feladat 

1. Írja le az Önértékelési eljárás 4 jellemzőjét. 
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2. Melyek a pszichológiai alapú interdiszciplináris megközelítés fő eszközei? 

2. 1.2 Egyéni és csoportos tanácsadásban alkalmazott 
módszerek bemutatása 

A tanácsadás, mint pszichológiai alapú interdiszciplináris tevékenység módszereit a pályalélektan, 

munkalélektan területéről merítette. Így két fő módszertani megközelítést különíthetünk el, az interakcióra épülő 

beszélgetést, valamint a magatartási jellemzők megismerésére szolgáló eszköztárat a megfigyeléstől a mérésig. 

A pszichológiai méréseket a pszichometria és a diagnosztika, mint kutatási terület alapozta meg. Mind az 

elméleti áttekintésből is következik a tesztdiagnosztikának jelentős szerepe volt a tanácsadói tevékenységben. 

Cél: Tájékozódni legyen képes a módszerek alkalmazási lehetőségeiről. 

Követelmény: Egy tanácsadási folyamathoz megfelelő módszertant kapcsolni. 

A tanácsadási modellek 

A tanácsadási munkát keretbe foglaló folyamatokat modelleknek nevezzük, ezek a modellek határozzák meg 

azokat a lépéseket, amelyeket a tanácsadás folyamatában figyelembe veszünk. A feladat az, hogy megváltozzék 

az egyén és környezete viszonya. Ezek a modellek, amelyeket itt bemutatunk, mind alkalmasak ennek a 

feladatnak a megoldására. 

A tanácsadás célja, hogy a tanácskérőt pénzkereső foglalkozás kiválasztásához, kereséséhez vagy megtartásához 

segítse hozzá. A tanácsadási modelleken belül a konkretizálás, a célra irányulás nem minden esetben jelenik 

meg azonos súllyal. A számtalan modellből, amely a tanácsadáshoz kapcsolódóan megjelent, leginkább a 

döntési folyamatokat támogató modelleket emelhetük ki, a német, az angol és a magyar szakirodalom alapján. A 

modellek fontossága abban van, hogy a tanácsadó számára lehetővé teszik a folyamat tervezését. 

Általános tanácsadási modell 

A tanácskérőknek gyakran befejezetlen konfliktusaik vannak és arra van szükségük, hogy megváltoztassák régi 

magatartási sémáikat. A tanácsadás feladata alternatívákat felmutatni, segíteni annak a felismerésében, hogy 

eddigi megvalósulási módjai, szokásai miért vezetnek zsákutcába, és megkönnyíteni a döntéshozatalt, 

megtalálni a problémák megoldásának járható útjait. Az általános tanácsadási modell szerint a tanácsadás 

folyamata három szakaszból áll. 

Az első szakasz: a probléma megfogalmazása. 

A második szakasz: a munkafázis, vagyis az alternatívák kialakulása. 

A harmadik szakasz: cselekvés – a tanácskérő átemeli a gyakorlatba az elfogadott alternatívákat vagy annak 

egy elemét. 

A munka-pályatanácsadás magyar modellje (Szilágyi, 1993) 

1. Az ügyfél igényének meghatározása - probléma definíció, amely a kapcsolatteremtésen keresztül segít az 

ügyfélnek önmaga helyzetét megfogalmazni, a feltárt nehézségek és kérdések közül kiemelni a számára 

fontosabb megoldásra váró problémát. 

2. Tisztázás - a kérdéskörhöz kapcsolódó alternatívák, egyéni személyiségtényezők, értékek megismerése. Ide 

tartozik az egyén problémakörre vonatkozó ismereteinek, érzéseinek, a kérdéshez kapcsolódó előítéleteknek, 

viselkedési sémáknak, döntési szituációknak a megbeszélése. 

3. Elemzés. Az eddigi élettapasztalatokból, életútból, a reális adatokból következő eredmények és hiányosságok 

számbavétele. Ide tartozik az iskolai végzettség, az anyagi helyzet, a családi körülmények, elvárások 

számbavétele, a lehetséges iskolai végzettség megszerzésének anyagi feltétele. Fontos elemezni a 

pályaismeret minőségét, és a munkaerő-piaci lehetőségeket áttekinteni. Ebben a szakaszban kapcsoljuk össze 

a személyes jellemzőket és a realitásból nyert adatokat. 

4. Szintetizálás, amely hipotetizálását jelenti a probléma definícióhoz tartozó személyi és realitásadatoknak, 

amelynek középpontjában a tanácskérő önelfogadása és öndefiníciója áll. Ez azt jelenti, hogy csak azokkal az 
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adatokkal, érvekkel és érzésekkel dolgozunk szintetizáláskor, amelyeket a tanácskérő önmagáról akceptálni 

képes, vagy önmagáról elfogadni akar. Az akceptált szubjektívekre építve hipotéziseket állítunk fel a 

problémadefinícióra adható válaszok szem előtt tartásával. 

5. Megállapodás, amely a tanácsadás folyamatának azt a szakaszát jelenti, ahová a tanácskérő eljutott, amely 

lehet egy döntéshozatal, egy cselekvési terv, egy megvalósítási terv, egy jelentkezési mozzanat, egy 

várakozási álláspont, amelyet összefoglaló néven a tanácsadásban kialakított együttműködés 

eredményeképpen létrejött megállapodásnak, vagy megállapításnak fogalmazhatunk meg (tartalmától 

függően). 

E modell előnye, hogy az általános tanácsadási modellhez képest 5 lépésből áll, és a külföldi modellekhez 

képest a hazai iskolázottsági, kulturális feltételeket is figyelembe veszi. A tanácskérő és a tanácsadó 

gondolkodásmódját egyaránt meghatározó általános információk rendszeréhez is alkalmazkodik. Új eleme 

ennek a modellnek az, hogy nem kötelezi el magát a tanácsadó szempontjából a döntéshozatal végig vitelére, 

viszont nem engedi meg, hogy a tanácsadás egy valódi megállapodás nélkül záródjon le. 

Úgy véljük, hogy az itt ajánlott modell, a tanácsadásban jól alkalmazható. Fontos kiemelni ennek a modellnek 

az elfogadásához azt az elemet, hogy a modell egyes elemei nem hierarchikus elrendezésűek, hanem egymás 

mellett is élhetnek, hiszen a probléma definiálását automatikusan követheti egy megállapodás, emellett az 

elemek ismétlődhetnek is. 

Tanácsadási típusok 

A tanácsadási tevékenységet a tartalmi elemek alapján csoportosíthatjuk az információt igénylő elakadások 

megoldásakor 

• informáló, 

• orientáló, 

• döntés előkészítő tanácsadási típust különíthetünk el. 

A személyiség önmaga ismeretének hiányából következő elakadásokat a 

• pályaválasztási, 

• pályakorrekciós, 

• öndefiníciót támogató, 

• pályaismereten alapuló tanácsadás különböztethető meg. 

A konkrét döntési helyzetben fellépő elakadásokra irányuló tanácsadási tevékenységeket az 

• elhelyezkedést segítő, 

• realizáló tanácsadási típusba sorolhatjuk. 

Az elakadásnak egy speciális formája az, amikor állandósult vagy ideiglenes akadályozó tényező, elsősorban 

egészségügyi akadályozó tényező merül fel és ennek a révén kell egy új vállalást vagy egy új élethelyzetet 

megteremteni. Ebben a folyamatban a tanácsadói tevékenység a 

• rehabilitációs tanácsadás. 

A csoportos tanácsadás 

A csoportban folyó munka többféle módon elkülöníthető. Trotzer (1977) szerint megkülönböztethetünk 

csoportos támogatást, csoportos tanácsadást és csoport-pszichoterápiát. 

A csoportos tanácsadásban a megoldandó probléma áll a középpontban. A munkának arra kell irányulnia, hogy 

a csoporttagok meghatározzák nehézségeiket és a csoportvezetőnek erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy az 

együttes munka segítségével kialakuljon a nehézségek legyőzésének útja. A csoportos tanácsadásnak legfőbb 

célja a segítsünk egymáson folyamat. Trotzer definíciója a csoportos tanácsadásra vonatkozóan a következő: „A 
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csoportos tanácsadás olyan interperszonális kapcsolat kialakítása, amelyet jellemez a bizalom, elfogadás, 

tisztelet, melegség, kommunikáció és megértés – a tanácsadó segítségével. Minden résztvevő különféle 

egyénekkel kerül kapcsolatba azért, hogy segítsenek egymáson azzal, hogy konfrontálják az elégtelen, ki nem 

elégített vagy problematikus területeket, melyek életükben előfordulnak, amiket felfedeznek, megértik és 

felhasználják ezen problémát és/vagy kielégületlenségek megoldására (1972).” A csoportos tanácsadás 

komplexitása kevésbé jellemző a csoportos támogatásra. A csoportos támogatás inkább prevenciós jellegű. A 

csoportos tanácsadás problémamegoldó, míg a terápia gyógyító jellegű. 

A csoportos beszélgetés 

A csoportos beszélgetés a pályaorientációs munka egyik alapvető módszere. A módszer lényege az, hogy egy 

problémakörre orientált beszélgetést vezetünk, ahol a csoportvezető feladata a felvetett kérdéskör egyeztetése, 

megvilágítása a beszélgetésben résztvevők számára, a beszélgetési folyamat koordinálása. A csoportos 

beszélgetés fontos eleme, hogy meghatározott ideig tart. A résztvevők tudják, hogy mennyi idő áll 

rendelkezésükre, és ez alatt az idő alatt a csoportvezető feladata az, hogy eljuttassa a probléma teljes 

körüljárásáig a résztvevőket. A csoportos beszélgetésben a csoportvezető nem ad nagyon sok információt, 

hanem kifejezetten a csoporttagok gondolataiból, és a kérdéshez kapcsolódó érzéseikből építi fel a probléma 

körüljárását. A csoportos beszélgetésnél nem várjuk el, hogy probléma megoldási folyamatok játszódjanak le, 

különösen nem egyéni szinten. Azonban az általánosság szintjén a probléma megoldásának módját is 

bemutathatja a csoportvezető a résztvevők segítségével. Nagyon helyes a csoportos beszélgetéseknél egy olyan 

lépéssort követni, ahol a résztvevők elvárása teljesül a résztvevők probléma felismerése révén. 

Felépítése: 

• A beszélgetésen résztvevők elhelyezése 

• A csoportvezető bemutatkozása 

• A probléma megfogalmazásának elősegítése 

• Az információ áramoltatás témához kapcsolódóan 

• A megoldási lehetőségek 

Strukturált csoportos foglalkozás 

A csoportos foglalkozás egy hosszabb időtartamban, tematikusan felépített foglalkozás sorozatból áll. 

Résztvevői többé-kevésbé állandóak, és a csoport foglalkozás idején együtt maradnak. A csoportos 

foglalkozások elakadásokhoz kapcsolódóan meghatározott tematikákat foglalhatnak magukba. 

A csoportos foglalkozások mindig információt adnak, és az információ elsajátításában lehetőség nyílik arra, 

hogy a csoporttagok egymástól tanuljanak, egymástól szerezzenek információt, valamint az új információkat 

valamilyen módon a gyakorlatban kipróbálják és önmagukra is vonatkoztathassák. 

A csoportos foglalkozásoknak a jellemzője az, hogy tematikus, meghatározott információ mennyiséget kell 

feldolgozni. A résztvevők involválódnak személyes tapasztalatuk vagy élményük keletkezik a foglalkozás során. 

A csoportos foglalkozás vezető feladata az, hogy a foglalkozások teljes időintervallumát végiggondolva 

tematikusan előkészítse azt. Minden egyes foglalkozásnak meghatározott forgatókönyve van, a forgatókönyvet a 

csoportvezető a csoport igényének megfelelően megváltoztathatja. A csoportfoglalkozások létszáma 12-15 fő. 

Kutatásaink során kialakítottuk a munka-pályatanácsadásban jól alkalmazható szabályozott csoportfoglalkozási 

formát a strukturált csoportfoglalkozást. Úgy véljük, hogy a csoportos tanácsadás új, korszerű szemléletű 

változata a strukturált csoportfoglalkozás, amely alkalmas a pályaválasztási tanácsadás iskolában történő 

lebonyolítására is és a felnőttekkel vagy munkanélküliekkel való foglalkozásra is. 

A strukturált csoportfoglalkozás kötött felépítésű. A foglalkozás általában 5 elemet tartalmaz. 

• Hangulatteremtés - mint módszer azt jelenti, hogy elválasztjuk a hagyományos ismeretátadástól ezt a 

foglalkozási formát. Pl.: játékkal, zenével, fejtörővel kezdjük a foglalkozást. 

• Célkitűzés - mint módszer azt jelenti, hogy tudatosodjon a résztvevőkben, ma mit kell tenniük önmagukért. 

Ezt közlés formájában célszerű legtöbbször megoldani. 
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• Ismeretfeldolgozás - mint módszer azt jelenti, hogy meghatározott tartalmú strukturált gyakorlatok 

segítségével dolgozza fel a csoport a témát. 

• Személyes hozam - mint módszer azt jelenti, hogy egyéni megnyilatkozásokat hívunk, kérdésre válaszokat 

gyűjtünk, amiben a résztvevők megfogalmazzák, mit kaptak, mit nyertek a foglalkozás révén. (Az egyéni 

igények, érdekek megfogalmaztatása igen fontossá válik a további közös munka szempontjából.) 

• A következő foglalkozás előkészítése - mint módszer azt jelenti, hogy az ismeretfeldolgozás szakaszban 

sokszor építünk a résztvevők önálló munkájára, amit két foglalkozás között kell elkészíteniük, pl.: 

interjúkészítés vagy folyóirat cikkek olvasása vagy önéletrajz írás stb. Ezeket a feladatokat mindig előre kell 

kiadni és megbeszélni, mert ha az egyéni munkák nem készülnek el, ebben a foglalkozási formában nem 

helyettesíthetőek tanári tevékenységgel, mert a foglalkozások önellenőrzésre és aktivitásra kell, hogy 

épüljenek. 

Összefoglalás 

A tanácsadó tevékenység történhet egyéni és csoportos formában. A hagyományos tanácsadói munka az egyéni 

tanácsadási formát résesítette előnyben különösen a pálya-, munkatanácsadás területén. Az individuális igények 

mellett megjelentek a szociális kapcsolataikat erősíteni kívánó, hasonló problémával rendelkező tanácskérők is, 

így egyre nagyobb kereslet mutatkozott a csoportos tanácsadásra is. 

Hazánkban a kutatások alapján kialakítottuk a pálya-, munkatanácsadás magyar modelljét, amely öt szintből áll. 

1. Probléma feltárás 

2. Tisztázás 

3. Elemzés 

4. Szintézis 

5. Megállapodás 

Fő módszere a beszélgetés és az önértékelő eljárások. 

A csoportos tanácsadás kötött szerkezetű és tematikájú strukturált csoport foglalkozás folyamatát jelenti. 

A strukturált csoportfoglalkozás felépítése: 

• hangulatteremtés 

• célkitűzés 

• ismeretátadás 

• személyes hozam 

• következő foglalkozás előkészítése 

Feladatok: 

1. Hasonlítsa össze az általános tanácsadási modell és a magyar tanácsadási modell szintjeit. Emeljen ki egy 

azonosságot és egy különbséget. 

2. Határozza meg az egyéni tanácsadás lépéseit és jelölje meg hányadik szinten szerepel az akceptált (tisztázott) 

szubjektív fogalma. 

3. Alkalmazhat e a csoportos foglalkozás harmadik szintjén (ismeretátadás) önértékelő eljárást? 
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2. fejezet - Az érték megismerésének 
fejlődése 

Bevezető 

Az emberi erőforrás tanácsadó munkája során meg kell, hogy ismerkedjen a tanácskérők, munkavállalók 

munkához kapcsolódó értékválasztásaival, a preferált értéktartalmakkal. 

Az értékválasztás jellemző a személyiségre, így fontos hogy a tanácsadási folyamatban az értékek feltárása 

megtörténjen. A felnőtt tanácskérőkkel folytatott munka során az értékválasztások differenciáltsága, az értékhez 

kapcsolódó elkötelezettség, a tapasztalatokat megerősítő/ vagy gyengítő hatása olyan szempontrendszert jelent, 

melynek alapján megfogalmazhatóak az orientáló irányok. . 

Cél: A fejezetben meg kell ismerkedni az érték, mint személyiség jellemző elméleti megközelítési 

lehetőségeivel. 

Követelmény: Az értéktartalmak azonosságainak és különbségeinek felismerése. 

1. 2.1. Az érték, mint személyiség jellemző 

Az érték, mint önálló személyiség jellemző megismerésének folyamata, jelentős változásokat mutat a XX. 

század folyamán. E folyamat elemeinek megismerése segít az aktuális tanácsadói feladat megoldásában. 

Cél: Az érték, mint személyiség jellemző, és mint integráló tényezőelfogadása. 

Követelmény: Az érték megismerésének lehetősége, személyiség fejlődési szakaszaihoz kapcsolódó (példák 

gyűjtése). 

Az érték fogalmának meghatározása 

A tanácsadási folyamatban kiemelt személyiségjellemzőként kezeljük az értéket különös tekintettel a munka-, 

pályaválasztás folyamatára. Az értékek fogalmi tisztázása jelentős változást mutat melyet mind a magyar mind a 

nemzetközi szakirodalom tanulmányozása alá támaszt. 

Az érték, az értékkel való kapcsolat meghatározott mind a személyiségtulajdonságok által, mind a társadalmi 

összefüggések alapján. Az egyén tevékenységét a változó élethelyzetekben bizonyos állandóság jellemzi, a 

tevékenységet meghatározó célrendszerek között jelentős szerepet kap az érték. Váriné (1987) 

Individuális jellemzők elfogadása 

Más összefüggést tart lényegesnek Allport (1977). 

Az értékek objektív létezéséből következően az ezekhez való szubjektív viszonyulás adja az individuális, illetve 

csoport értékeket, s amelyet kiegészít azzal, hogy ezt a személy (csoport, generáció) saját értékelési folyamatán 

keresztül alakítja ki. 

Elutasítja az értékek relativizálhatóságát. Ennek a felismerése évtizedekre meghatározta a kutatók erőfeszítését. 

A következő jelentős elmélet alkotó személyiség Rokeach (1973) 

Rokeach jelentős erőfeszítéseket tett az attitűd és az érték viszonyának tisztázására, értékfelfogásában az értékek 

széles köréről és rendszerjellegű szerveződéséről ír. (1973) „kognitív rendszer centrális és perifériális” 

dimenziója –hiedelmek az objektív és szubjektív értelmezések közötti különbség egyénenként más és más. 

Meghatározott azonban, az egyén ismeretszintjétől, értékelő képességétől, érzelmi viszonyulásától és különösen 

fontos, hogy a jelenségek, viszonyok szubjektív értelmét az érzelem, döntően befolyásolja. Ha tehát ez a 

különbség létezik, akkor az értékek személyes szinten vizsgálhatók. 

Az érték tartalmának elemzése 
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Az értéktartalom az értékkutatások visszatérő kérdésköre és szinte minden kutatót csábított arra, hogy 

értéktípusokat határozzon meg. 

„Az értékek között állandósult, vagy valószínű konfliktusok és együtt járások összeférhetőségek jellemzői teljes 

struktúrát mutathatnak, amely megalapozza az egyes értékek egymáshoz való viszonyait”. (Schwartz, 1990) Az 

értékstruktúra fogalma nemcsak Schwartz elméletében szerepel, hanem az értéktípusokat kialakító elméletekben 

is meghatározó. 

A társadalmi (kultúrajellemző) környezet meghatározza az értéktartalmakat, bizonyos értelemben megszabja a 

kívánatos értékek körét is. Ez a pályaválasztó számára azt a lehetőséget hordozza, hogy maga válassza ki a 

kultúra által felkínált értékek közül azokat, amelyek mentén választani kíván. 

„Az értékfogalomnak, sokkal inkább, mint bármi másnak, központi helyet kell elfoglalnia, alkalmasan arra, 

hogy egyesítse az emberi viselkedéssel foglalkozó valamennyi tudomány észlelhetően különböző érdekeit.” 

(Rokeach, in: Schwartz, 1990) 

A tanácsadás, mint tevékenység 

A tanácsadás célja: „össz-személyiségkép fejlődésének nyomon követése annak érdekében, hogy 

összeegyeztethessük a legmegfelelőbb, a legjobban fejleszthető tulajdonságokat az egyén szempontjából 

lényeges objektív és szubjektív lehetőségekkel”. 

(Csirszka, 1966; Szilágyi, 1977) 

A jelenlegi pálya és munkaválasztási feltételek között a legjobban fejleszthető tulajdonságok csak a 

teljesítményt biztosítják, míg az elégedettség és a siker összetevői között szükséges, hogy szerepeljen az érték, 

mint célt meghatározó jellemző. 

Fejlődési elvű tanácsadási elmélet 

Super elméletének lényeges részét képzi a szakmai fejlődésnek Ch. Bühler biográfiai állapotot (stádium) 

jellemző modellje. Ebben a felfogásban a cél a pályafutás-alakulás lényeges stádiumainak és fázisainak a 

kidolgozása, ahol a pálya felfedezési, választási, beilleszkedési folyamatoknak az egész élet folyamán 

végbemenő jellemző egymásutánját elemzi a szerző. Super öt fő stádiumot különbözetet meg, amelyek további 

kettő vagy három alfázisra oszlanak: (Részletesebben lásd később) 

 

A tanácsadási tevékenység szempontjából elengedhetetlen az életkor és az élettapasztalatok alapján 

megállapítani, hogy a tanácskérő, mely életstádiumban van. Stádiumok tartalmi meghatározásából következik az 

értékek szerepe az életvezetésben. 

Az érték megismeréséhez kapcsolódó módszertani lehetőségek 
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A pszichometrikus megközelítés: a márkahűséget hangsúlyozza, mint pl. Allport-Vernon-Lindzey féle tesztben 

A teszt célja az volt, hogy segítsen a személyiségelmélet és a személyiség szerveződés típusainak 

tanulmányozásában. A módszerrel szemben megfogalmazott kritikák közös eleme, hogy a teszt kérdések a 

szociálisan elvárt kívánatos válaszokat hívják elő, így a mérés torzíthat. 

• Cél és eszközérték, mint elemzési szempont Rokeach új megközelítése 18 cél és 18 eszközértéket fogalmaz 

meg. E módszer kevesebb kritikát kapott az eredmények hierarchikus elrendezése az értékstruktúra 

fogalmának elfogadottságát jelentette. 

• Munka Fontossági teszt, hazánkban jelenleg is használt módszer. Super eredeti kérdőívét Csepeli és Somlai 

szerzőpáros adaptálta 1978-ban. Az adaptált változatot 1990-ben a hazai kiegészítések elhagyásával és az 

eredeti itemekkel alkalmazzák. 

• Aktuális, célzott kérdőíves vizsgálatok, ábrázolások. A tanácsadási munkában sokszor javasoljuk a 

vizualizációt, így pl. az Oerter értékkört vagy az időszalagot vagy egy jövőbeni (értéktartalmú) élethelyzet 

rajzban történő ábrázolását. 

A tanácsadáshoz kapcsolódó módszerek hazánkban 

Munka-érték kérdőív (Super, 1969; Csepeli-Somlai, 1978; Szilágyi, 1987) 

Pályaképek teszt (Achtnich, 1979; Szilágyi-Makó, 1993) 

Tematikus célkitűzésű pályaválasztási foglalkozások (Szilágyi-Völgyesy, 1979) 

Értékfeltáró stratégiák (Szilágyi, 1991, 1996, 2009) 

A munkanélküliséghez kapcsolódó attitűdskála (Szilágyi, 1993) 

Strukturált csoportfoglalkozás (Szilágyi, 1995) 

Csoportos beszélgetés (Szilágyi-Völgyesy, 1996) 

Számítógéppel támogatott tanácsadórendszerek- Choiches (Conger 1992, Rési 1993, Szilágyi 2005) 

Számítógéppel támogatott diagnosztikai modell a képességstruktúra és a figyelemkoncentráció, speciális 

képességek, valamint a motiváció és értékstruktúra (Szilágyi-Makó 1993) alapján épül fel az értékelés. Jelenleg 

alkalmasság vizsgálatokban alkalmazzák. 

Kapcsolódó kutatási eredmények 

Az érdeklődés és az érték közös értéktartalommal is jellemezhető. 

Az érdeklődés változása elfogadott pszichológiai megközelítés. Az érdeklődés alapú tanácsadás hazai 

dominanciája kimutatható Csirszka 1966-ban megfogalmazta, hogy az életpálya alakulását a pályaérdeklődés 

meghatározza és megállapítja a helyes pályaérdeklődés kritériumait (divat, népszerűség stb). 

Az érték érzékenyebb mutatónak bizonyultak a pályaválasztási szándékok realizálásáért tett erőfeszítések 

elemzésekor, mint az érdeklődés. (Szilágyi, 2007) Így az érték alapú tanácsadás jól támogatja a munkavállalókat 

a pályaalkalmazkodásban. Egyéni tanácsadásban kiemelt jelentőségű az érték, mint probléma definíció, az 

akceptált szubjektív értéktartalma és az érték és az értékelés viszonyának tisztázottsága. 

Összefoglalás 

Az érték, olyan személyiség jellemző, amely az objektív tartalmakhoz szubjektív viszonyulást alakít ki. Ez adja 

az értékek individuális illetve csoport jellegét is. Az értékek egymáshoz való viszonya rendszer jellegű 

szerveződést tesz lehetővé, amely nagy mértékben meghatározott az egyén értékelő képességétől is. Az értékek 

különböző módon ismerhetők meg a tanácsadási folyamatban, melyből kiemeljük Super Munkaérték kérdőívét, 

valamint az értékfeltáró strukturált csoportfoglalkozást. 

2. 2.2 Az értéktípusok tartalmi változása 

A tanácsadási folyamatban leggyakrabban alkalmazott beszélgetési vezetési technika az érték tartalmak 

elemzésén alapul.. Az értéktartalmak meghatározása jelentős individuális különbségeket tartalmaz, ezért a 

kutatók érték típusok kialakítására törekedtek. Az értéktípusok felhasználása azonban a pálya-, munkaválasztók 

körében csak iránytűként alkalmazható, hiszen az egyének nem sorolhatók be különböző érték tipológiákba. Az 

értéktípusok azonban mutatnak egy fajta állandósságot, amelyek segítik a tanácsadói tevékenységet. 
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Cél: Ismerje meg az értéktípusok jelentőségét. 

Követelmény: Az értéktípusok tartalmának társadalmi megítéléséhez kapcsolódó kérdések megválaszolása. 

Tipológiák bemutatása 

Hankiss(1978) kutatásaiban az érték kettős jellegéhez kapcsolódóan viszonyítási rendszert is körvonalaz, 

amelyen belül az értéktudat kialakulása elemezhető, valamint az általa kialakított értékrendszer tipológia, amely 

az értékkutatások egyik fő irányát jelzi. 

Típusok: a keresztény-humanisztikus, puritán, felhalmozó, jóléti-fogyasztói, civilizatórikus, illetve forradalmi 

típus 

Schwartz (1990) tanulmányában bemutatja az értéktípusokat, amelyek a következők: önállóság, stimulálás, 

hedonista, teljesítményorientált, hatalomorientált, biztonságra orientált, alkalmazkodó, tradicionális, 

spiritualitás, jóindulatú, univerzalizmus. 

Allport (1977), Spranger szellemtudományi pszichológiai nézeteihez nyúlt vissza, amelyekben a fő 

értékdimenziók voltak: az elméleti, esztétikai, gazdasági, szociális, politikai és vallási. 

A tipológiák áttekintéséből látható, hogy megőrződött a transzcendentális értékkör, így: a keresztény-

humanisztikus, spirituális, illetve a vallási típusok mutatják ezt a különböző szerzőknél. 

Jellemző a szociális értékek megjelenése, valamint a gazdasági jellegű értékkörök típusokká szerveződése. 

Az értékek vizsgálatának lehetősége 

A tanácsadásban a munkához kapcsolódó értékek vizsgálatát ajánljuk, melyekből nem érték tipológiák, hanem 

értékkörök alakíthatók ki. 

A munka-érték kérdőívet a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpontban szervezett kutatások előtanulmányaként 

Csepeli és Somlai szerzőpáros adaptálta magyarra 1978-ban. (in: Sipos, 1980) Ez az adaptáció Super eredeti 

munka-érték kérdőívére épült. A kutatók az elővizsgálatnak tekinthető eredmények alapján két értékkört nem 

találtak működőképesnek a magyar viszonyok között, ez a fizikai környezet, illetve a munkával kapcsolatos 

biztonság értéke volt. Ezért két más értékkel helyettesítették azokat: a játék és a humán értékek körével. 

A vizsgált érték körök: 

1. szellemi ösztönzés, 

2. altruizmus, 

3. anyagiak, 

4. változatosság, 

5. függetlenség, 

6. presztízs, 

7. esztétikum, 

8. társas kapcsolatok, 

9. fizikai környezet, 

10. önérvényesítés, 

11. hierarchia, 

12. munkához kapcsolódó biztonság, 

13. munkateljesítmény, 



 Az érték megismerésének fejlődése  

 14  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

14. kreativitás, 

15. irányítás. 

A Super-féle értékkör tartalma a következő: 

Szellemi ösztönzés. Super szerint olyan munkához kapcsolódik ez az értékkör, amely lehetővé teszi a független 

gondolkodást, és annak megismerését, hogy a dolgok hogyan és miként működnek. 

A munkateljesítmény. A munkateljesítmény az a munkához kapcsolódó érték, amely a teljesítés érzését hozza 

a jó munkavégzésbe. A teljesítmény megmutatkozik a feladatra orientáltságban és a látható, kézzelfogható 

eredményeket hozó munka preferálásában. Itt meg kell jegyeznünk, hogy Super szerint ez az érték nem 

vonatkozik a magas fokú aktivitásra, tehát a munkában való magas fokú részvételre. 

Az önérvényesítés. Super szerint az életmódra vonatkozik ez az érték. Olyan típusú munkával kapcsolatos, 

amely lehetővé teszi, hogy az egyén elképzelése szerint válasszon életformát, életmódot. Super megjegyzi, hogy 

az önérvényesítés sokkal inkább adódik a pályaszeretetből, mint az érdeklődések és a képességek speciális 

típusaiból, tehát egyfajta érettség, szakmai vagy életkorbeli érettség szükséges az önérvényesítés értékének 

felismeréséhez. 

Az anyagi ellenszolgáltatás. Az anyagi ellenszolgáltatás mint érték vagy cél, azzal a munkával kapcsolatos, 

amely jól fizet és lehetőséget ad az egyén számára fontos dolgok, tárgyak birtoklására és megszerzésére. Ezt az 

értéktípust anyagi értéknek is szokták nevezni. 

Altruizmus. Az altruizmus munkaértékként abban a munkában jelenik meg, amelyben lehetővé válik mások 

boldogulásának előmozdítása. Az altruizmus felbecsüli a szociális kapcsolatokban megnyilvánuló értékeket és 

érdekeket. 

Kreativitás. Mint érték olyan munkához kapcsolódik, amely lehetőséget nyújt új dolgok bevezetésére, új 

termékek megtervezésére vagy új elméletek kidolgozására. Super megjegyzi, hogy a kreativitás mint érték 

művészi és tudományos érdeklődéssel is összekapcsolható. 

Társas kapcsolatok. Azzal a munkával jellemezhető, amely a kedvelt munkatársakkal való kapcsolat 

megteremtését biztosítja. Super azt hozta fel, hogy az adminisztrátorok, alacsony szakmai szintű, foglalkozású 

személyek fontosabbnak tartják a társas kapcsolatokat, mint a felsőbb végzettségűek. 

Presztízs. Azzal a munkával kapcsolatos, amely rangot jelent mások szemében, és tiszteletet ébreszt. A 

presztízs értékdimenzió inkább a mások általi tisztelet óhaját fejezi ki, mint a státus vagy a hatalom iránti 

vágyat. Ennek ellenére a presztízs nem választható el általában a státustól, gyakran a státus által meghatározott. 

Legtöbb ember - Super vizsgálatai szerint - nagy fontosságot tulajdonít ennek az értéknek. 

Irányítás (vezetés). Azzal a munkával kapcsolatos, amely lehetővé teszi a mások által végzett vagy végzendő 

munka megtervezését, megteremtését, megszervezését. Vezetési igények jellemzik az ebben a kategóriában 

magas értékeket adókat. 

Változatosság. A munkatevékenységhez kapcsolódóan inkább az élvezetet, örömkeresést, mint a 

feladatorientációt tükrözi. Super szerint a különböző munkatevékenység típusai közötti differenciát nem lehet 

ítélni ennek az értékdimenziónak a mentén. A változatosság relatív fontossága az egyén lelki alkatától, a 

szubkultúrától, és azoktól a körülményektől függ, amelyben él. 

Esztétikum. Mint érték abban a munkában rejlik, amely lehetővé teszi szép dolgok, tárgyak elkészítését, s 

hozzásegít a világ szebbé tételéhez. 

Függetlenség. Azzal a munkával kapcsolatos, amely lehetővé teszi, hogy az egyén saját módszere szerint 

dolgozzék. Például olyan gyorsan vagy olyan lassan, ahogyan akar. Magában foglalja ez az érték az autonómiát, 

a saját magatartást, cselekvést és az aktivitás ellenőrzési fokát. Lényeges itt kiemelnünk, hogy a függetlenség 

mindig relatív, a társadalmi elvárás inkább az alacsonyabb pontérték felé tendál, a szubjektív élmény a 

magasabb pontértéket célozza meg. 

Felügyeleti viszonyok. Az igazságos ellenőrzés alatt elvégzendő munkához kapcsolódó értékdimenzió. Az 

emberek szeretik tudni, hogyan és milyen alapon ítélik meg őket; a felügyeleti viszonyok a főnökkel való 
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összeférhetőség fontosságát fejezik ki. Super adatai arra utalnak, hogy a csoportok nem figyelnek fel 

különösebben erre az értékre. 

A munkával kapcsolatos biztonság. Olyan munkát tartunk fontosnak, amelynek a révén mindig biztosított a 

megélhetésünk. Kevésbé fontos, amit csinálunk, fontosabb, hogy nem fenyeget a munkahely elvesztésének 

lehetősége. 

Fizikai környezet. A munkát végző számára fontos az a hely, helyzet, amiben a munkatevékenységet végzi, 

mert ez befolyásolja a közérzetét. 

Értelmezési keret 

1-1 értékkör minimálisan 3, maximálisan 15 pontot kaphat. Az értékek rangsorát a pontszámok rangsora adja. 

Így a legmagasabb pontszámmá jelölt érték a személyre jellemző legerősebb érték, majd az ehhez kapcsolódó 

értékek azonos ponttal, vagy egy ponttal leszakadva adják az értékkörökről kialakult értékcsoportot. Ez a 15 

érték 1/3-a lehet, ezek a vezető meghatározó értékei a személyiségnek a munkára vonatkozóan. A 

legalacsonyabb pontot kapott érték (kb. 3-5 érték esik ebbe a kategóriába) adja az elutasított értékeket, és a 

rangsor középsőire (kb. 5-7 érték) pedig a kevésbé meghatározó érték jellemző. 

Az értékkörök elemzése 

Egy módszer megbízhatóságát és érvényességét mutatja, hogy a különböző mintákon végzett vizsgálatok milyen 

mértékben hoznak azonos eredményt. A módszer kidolgozójának (Super) eredeti koncepciójában hat érték 

tartalom elkülönítése szerepelt. E hat értéktartalmat a nemzetközi kutatások is megerősítették. A magyar 

kutatásokban már 1987-ben történtek faktoranalízissel elemzések, amelyek megerősítették az eredeti 

koncepciót. A felsőoktatásban végzős hallgatók eredményei az alábbiakban láthatóak. 

Faktoranalízis eredményei végzős hallgatók eredményei alapján (N=1390) 1987 

 

A több, mint 20 évvel ezelőtti adatok hat értéktartalmat különítettek el. A táblázatban a kérdőív eredete 

kérdéseinek számát tüntettük fel, melynek alapján ellenőrizhetőek a faktortartalmak. 

2006-ban a megismételt vizsgálatok hasonló eredményt hoztak, hat értéktartalmat különítettek el. 

Faktoranalízis eredményei az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján (N=514) 2006 
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A vezetés és az anyagiak értékköre mindkét mérésben teljes azonosságot mutat, megerősödtek az intellektuális 

értékek köre is. 

Az altruizmus értékköre is önálló faktorként jelent meg, az utóbbi vizsgálatban ez a faktor kiegészült az anyagi 

biztonságra törekvés állításával is. 

A kötetlenség értéktartalomtól eltávolodott a második vizsgálat, mert a jövőre orientált értékek még nagyobb 

szabadság fokot mutat, mint a megelőző vizsgálat. A munkahelyi légkör-amely hagyományosan magyar 

szocializációs hatásokat mutat- nem őrződött meg, hanem kialakult a munkában megnyilvánuló önállóság 

igénye, mint újt tartalom. 

Összefoglalás 

A tanácsadási folyamatban megfelelőbb a munkához kacsolódó értékstruktúrák vizsgálata. A Super féle 

munkaérték kérdőív magyar kutatási eredményei- megegyezve a nemzetközi eredményekkel- hat értékkört 

különítettek el faktoranalízis segítségével. Az érték kérdőív eredményeinek értelmezéséhez az értékkörök 

tartalmának ismerete segítséget nyújt. 

Feladatok 

1. A munkához kapcsolódó elégedettség élményének kialakulásához az alábbi személyiség jellemzők közül, 

melyiket tartja legerősebb befolyásoló tényezőnek? 

Érdeklődés 

Képesség 

Szerencse Érték 

2. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálati eredményeinek elemzésekor helyes-e ha az anyagiak 

megjelennek az érték rangsor középső harmadában? 

3. Segíti- e a tanácsadási munkát, ha a tanácskérőnek csak az anyagiak a vezető értéke? 
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3. fejezet - Integrált elméletek alapjai 
I. 

Bevezetés 

A humán tanácsadói tevékenység módszereivel való ismerkedés során a hallgatónak el kell sajátítania azon 

elméleti megközelítésmódokat, melyek modellként szolgálnak a problémamegoldó folyamat tervezéséhez és 

kialakításához. E cél eléréséhez kíván segítséget nyújtani a hallgatónak a következő két témakör/fejezet. 

Cél: Elsőként (az előzőekben tárgyalt érték után) két újabb, a tanácsadási folyamat során kitüntetetten kezelt 

személyiségjellemző, az érdeklődés és a képesség sajátosságait mutatjuk be a pályaorientáció szempontjából. 

Ezt követően a fejlődéselven alapuló tanácsadási elméletek legfontosabb fogalmait és téziseit ismerheti meg a 

tanuló. 

Követelmény: A témakör elsajátítása révén a hallgatónak képesnek kell lennie, hogy: 

• bemutassa és elemezze az érdeklődés és a képesség fogalmát, s azok jellemzőit 

• elkülönítse az érdeklődést olyan más fogalmaktól, mint a kíváncsiság vagy a beállítódás 

• elmagyarázza az érdeklődés szerepét, s annak jelentőségét az életpálya tanácsadás szempontjából 

• meghatározza a pályaérettség és az öndefiníció fogalmát, valamint ismerje azok építőköveit 

• össze tudja hasonlítani a fejlődés egyes stádiumainak jellemzőit .D. E. Super modellje alapján 

• képes legyen azoknak a fejlődési feladatoknak az azonosítására, melyeket a fejlődés egyes stádiumai során a 

személyiségnek meg kell tudnia oldani 

1. 3.1 A képesség és az érdeklődés helye az 
elméletekben 

A humán tanácsadói munka egyik alapelvének, a tanácskérő igényeihez való alkalmazkodásnak érvényesülése 

elképzelhetetlen lenne anélkül, hogy a problémamegoldó folyamat során meg ne ismerjük, s elemzés tárgyává 

ne tegyük az adott személyiség érdeklődésének és képességeinek sajátosságait. 

Cél: Annak elérése, hogy a hallgató elkötelezetté váljon az érdeklődés alapú megközelítésben 

Követelmény: A hallgatónak képessé kell válnia/ meg kell tudni tanulnia: 

• meghatározni a képesség fogalmát, és annak sajátosságait a pályatanácsadás szempontjából 

• összehasonlítani az érdeklődést olyan fogalmakkal, mint kíváncsiság, beállítódás 

• elemezni az érdeklődés jellemzőit, szerepét a tanácsadási folyamatban 

A képességek 

A személyiség különböző jellemzői közül az érték és az érdeklődés mellett akár a pályaválasztás iránya, akár 

pedig az ott elért sikeresség szempontjából fontos lehet az egyén egyes képességeinek szerepe. 

A hazai kutatók érdeklődése régóta két fő területre irányul a képességek fejlődését kutatva: 

• megismerni a szakmai képességek kialakulásának folyamatát, tekintettel arra, hogy a különböző képességek 

fejlődési üteme különböző, 

• az egyes képességek fejlettségi szintjeinek tanulmányozása, melyek meghatározott, egyénre jellemző 

életkorra érik el a személyiségre jellemző szintjüket 
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Miután a képességek, s közülük is kiemelten "az értelmi képességek" fejlődésükben filogenetikusan és 

ontogenetikusan meghatározottak, tevékenységhez kötötten alakulnak ki, és személyes jelleggel rendelkeznek, 

így a személyiségre jellemzőek. Ennek megfelelően a képességek tehát nem statikus jellemzői a 

személyiségnek és nem mozaikszerűen értelmezhetők. 

A képességek fejlődésének ütemét, egymáshoz kapcsolódásának mikéntjét az egyén tevékenységeinek jellege és 

hierarchiája határozza meg (Leontyev, 1979). Az egyén tevékenységrendszere 

alapvetően befolyásolja képességeinek dinamizmusát, mozgásirányát és összefüggésrendszerét, így annak 

központi szerepe elvitathatatlan. 

Fontos megemlítenünk azonban, hogy az egyes képességek összekapcsolódása nagyon sokféleképpen történhet. 

E kapcsolatrendszerek egyik sajátossága, hogy épp a többféle képesség együttműködése és összekapcsolódása 

vezet részben a sikerhez bármilyen tevékenységi területen. 

Olyan személyek, akik bizonyos tevékenységekben hasonló eredményeket értek el, különböző személyiség 

tulajdonságokkal, sőt eltérő képességstruktúrákkal rendelkeznek épp ezért érhetnek el hasonló eredményeket. A 

képesség és a sikeresség egymáshoz való viszonyát tekintve ugyanakkor feltétlenül meg kell, hogy említsük, 

hogy a sikeres tevékenységhez rendszerint nem elégséges feltétel a képességek fejlettsége. 

A képességek funkcionálását a személyiség egésze, annak dinamikus aspektusai mint a pl.: a motiváció, 

vagy akár a beállítódás,az érdeklődési irány stb. nagymértékben meghatározzák. 

Ennek megfelelően tehát a képességszint feltárása, megismerése, s a speciális képességek kibontakoztatása csak 

előfeltételei a pályán való sikeres helytállásnak, de nem garantálják azt. 

 

1. ábra. A képesség csak előfeltétel. http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRCisPvEv5TrNqsnj8bnXG8s-

2KPM7mfl-ZxldxAS-R7Z1GSjY&t=1&usg=__hLFjHa6c1MDpH6eNwC2bB1awefA 

Ennek egyik tipikus megnyilatkozása, hogy mindannyian ismerünk igen jó képességű fiatalokat, akik 

teljesítménye akár a tanulásban, akár a munkában messze elmarad képességeiknek színvonalától, míg az 

ellentétes példa sem ismeretlen, amikor közepes képességek mellett a szorgalom, az érdeklődés kiváló 

teljesítményeket eredményez. 

A képességekről ezek szerint elmondhatjuk, hogy: 

• meghatározó, invariábilis sajátosságai a személyiségnek, de a képességek és a teljesítmény viszonya 

nagymértékben függ a személyiség más tulajdonságaitól 

• a képességszint kizárólagos jellemzőjévé sohasem válhat egy-egy személyiségnek, 

• a személyiségben működő kompenzációs mechanizmusok viszonylagos képességhiányokat is képesek pótolni 

• ugyanazon képesség mindeközben többféle tevékenységben is hasznosítható, vagyis a képességek 

polivalenciája is érvényesül a személyiségfejlődés során. 

• képességek egymással szoros kapcsolatban vannak és meghatározott hierarchikus viszonyban állnak 

egymással. 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRCisPvEv5TrNqsnj8bnXG8s-2KPM7mfl-ZxldxAS-R7Z1GSjY&t=1&usg=__hLFjHa6c1MDpH6eNwC2bB1awefA
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRCisPvEv5TrNqsnj8bnXG8s-2KPM7mfl-ZxldxAS-R7Z1GSjY&t=1&usg=__hLFjHa6c1MDpH6eNwC2bB1awefA
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A képességek közti hierarchiában központi helyet töltenek be például az általános értelmi képességek, melyek 

funkcionálása meghatározza - többek között - a felsőfokú tanulmányok folytatásának lehetőségét is. Jellemző 

ugyanakkor az is, hogy az egyes képességek fejlettségi szintje hatást gyakorol a pályairány kialakulására, hiszen 

ha az átlagosnál jobb szóbeli emlékezeti teljesítménye által valaki már kisiskolás korban is sikereket ér el a 

nyelvtanulásban, úgy érdeklődése könnyen a nyelvek felé fordulhat, mely meghatározhatja későbbi iskola 

választásait és így pályáját is. 

Feltételezhetjük, hogy az egyes képességek fejlettségének szintje és a pálya, illetve a felsőfokú iskola 

kiválasztása között összefüggés van. 

 

2. ábra. Képességeink fejlettsége és képzési lehetőségeink összefüggnek. 

http://academic.cuesta.edu/acasupp/as/images/boystudy.gif 

A képességek egymáshoz való viszonyát és az értelmi képességek együttes megnyilvánulását elemezve érdemes 

megvizsgálnunk az intelligencia fogalmát, s az intelligenciaszint mérésének problematikáját. 

Az intelligencia 

Az intelligencia = az az általános képességszint, amelyet a tevékenység sikeres végzésekor mobilizálni 

képesek vagyunk, amely egy adott foglalkozás általános értelmi feltétele 

A fenti meghatározás mellett számos más definícióval is találkozhatunk a pszichológiai szakirodalomban, 

melyek közül 

W. Stern (1928) meghatározása a legelfogadottabb, aki szerint „az intelligencia általános képesség arra, hogy 

gondolkodásunkat tudatosan újszerű feladatra beállítsuk és az élet újszerű helyzeteiben, feltételeihez szellemileg 

alkalmazkodjunk. A meghatározás lényege: az új helyzethez való alkalmazkodás.” 

Az intelligencia jellemzőit többféle megközelítésmódban is kutatták az utóbbi évszázadban a pszichológusok. 

Vizsgálták például, hogy egységes és oszthatatlan képesség-e, vagy pedig több különálló részképességekből 

tevődik-e össze?" (Zörgő B. (1973)) 

R. B. Cattel (1963) meghatározta a fluid (folyékony) intelligencia fogalmát, amely az új összefüggések 

megragadásában nyilvánul meg, valamint a kikristályosodott intelligencia fogalmát, amely jobban függ az előző 

ismeretektől. D. Hebb (1975) elmélete szerint nem kétféle intelligencia létezik, mégis kétféle jelentést 

tulajdoníthatunk a fogalomnak. Létezik ugyanis az A típusú intelligencia, amely öröklött jellegű, és a B típusú 

intelligencia, amely az értelmi tevékenység konkrét megvalósulási formája. 

Érdeklődés 

Mindannyian megtapasztalhattuk már számtalanszor életünk során, hogy bizonyos tevékenységek végzése 

közben szinte repül az idő, s ha kitartóan is foglalkozunk az adott dologgal, hosszabb távon is energiával teltek, 

érdeklődőek maradunk, s lelkesedésünk még az erőteljesebb kihívásokkal szemben sem hagy alább. Az ilyen 

fajta elfoglaltságok rendszerint komoly örömforrást is jelentenek számunkra, s lehetőségeinkhez mérten 

igyekszünk minél több alkalmat biztosítani gyakorlásukra, hisz érdeklődéssel fordulunk irányukba. Mindezen 

sajátosságok alapján könnyű belátni, hogy az a munkatevékenység, mely illeszkedik az adott személyiségre 

jellemző érdeklődésprofilhoz, igen sok természetes előny forrása lehet hosszútávon mind a munkavállaló, mind 

http://academic.cuesta.edu/acasupp/as/images/boystudy.gif
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pedig a munkáltató számára. Miközben azonban a hétköznapi életben igen gyakran említjük meg, hogy mi az, 

ami érdekel minket vagy másokat, az érdeklődés jelenségének tanulmányozása talán mondhatjuk, hogy kissé 

méltánytalanul, de némileg szerényen kutatott terepe a pszichológiának, más témakörökhöz viszonyítva. 

 

3. ábra. Az érdeklődés befolyásolja választásainkat. http://www.vereinsgasse.at/projekt/bilder/freinet-

forschen.jpg 

Csirszka János könyvében (1966) a következő definíciót olvashatjuk: "Az érdeklődésen a személyiség 

érzelemmel telített tartalmi irányulását értjük, amely szubjektív értékkel látja el a tárgyat, amelyre irányul. 

Olyan fénycsóvának lehet tekinteni, amely a valóság kisebb-nagyobb részére, tárgyaira esik, és azokat 

megvilágítja, köztük és a személyiség között bizonyos kapcsolatot létesít. Ez lehet spontán keletkezett 

odafordulás, és lehet szándékosan irányított." 

A szerző tehát aktív szerepet tulajdonít az érdeklődés létrejöttében a személyiségnek, kölcsönhatást feltételezve 

az érdeklődő személy és az érdeklődés tárgya között, szemben azokkal a korábbi nézetekkel, mely szerint a 

tárgy jellemzői határozzák meg egyértelműen az érdeklődés kialakulását. Hasonlóképp gondolkodik Csirszka az 

érdeklődés tartóssá válásának folyamatáról is, melyet külső vagy belső irányítottság révén egyaránt 

kialakíthatónak vél. 

Érdemes megemlíteni, hogy a többi magyar szerző körében, később Völgyesy, Ritoók, Szilágyi publikációiban 

mindenütt felbukkan az érdeklődésnek az érdekkel és az értékkel való viszonya. Erről a viszonyról Csirszka így 

ír:” Az érdeklődő belsőleg ahhoz a szubjektív értékesnek tartott tárgyhoz, személyhez, vagy jelenséghez fordul, 

amely, vagy aki szükségletét kielégíti, tudatosan, vagy spontán elősegíti." 

Az érdeklődést megközelítésmódja szerint a két pólus egymáshoz való viszonya határozza meg, és az 

érdeklődésben az embernek a világgal való kapcsolata fejeződik ki. 

1968-ban az érdeklődés és pályaérdeklődés viszonyát elemezve azt írja, hogy az érdeklődés két fő elemből áll: 

1. a tárgy szubjektív értékelés alapján történő választásából, 

2. a viszonylag tartós kapcsolat a tárggyal, az érdeklődés személyiség diszpozícióvá alakulása. 

Szilágyi 1980-ban megfogalmazott gondolatai szintén átvezetnek már a pályaérdeklődés fogalmába: 

„ az érdeklődést a továbbiakban úgy foghatjuk fel, mint valamilyen jelenség körül, vagy annak megismerésével 

kapcsolatos preferenciát, illetve a megismerő-, elsajátító tevékenység valamilyen fajtájához fűződő 

rokonszenvet” 

http://www.vereinsgasse.at/projekt/bilder/freinet-forschen.jpg
http://www.vereinsgasse.at/projekt/bilder/freinet-forschen.jpg
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4. ábra. Az érdeklődés tárgya, mint örömforrás. 

http://www.womansday.com/var/ezflow_site/storage/images/wd2/content/family-lifestyle/pets/trivia-for-kids-

interesting-animal-facts/640961-1-eng-US/Trivia-for-Kids-Interesting-Animal-Facts_full_article_vertical.jpg 

Feltételezése szerint az alapvető megismerő-, elsajátító tevékenység kapcsán egy olyan, egyénre jellemző 

érdeklődésstruktúra alakul ki, amely többé-kevésbé összeillik majd egy munkakör vagy szakma jellemző 

struktúrájával. Optimális esetben a szakma vagy hivatás tárgyi lehetőséget biztosít az érdeklődés kielégítésére a 

gyakorló szakember számára. Ahogy Völgyesy 1979-ben írja: „ a tárgyi feltételek és az érdeklődésstruktúra 

közötti megfelelés a humanizált munka alapja”. 

Az érdeklődéstől megkülönböztetjük a kíváncsiság(ot), amelyben van valami tárgyra irányuló, azonban 

kevésbé mély és viszonylag múlékony, és nem is szükségszerűen következik a résztvevő pozíció a 

kíváncsiságból. 

http://www.womansday.com/var/ezflow_site/storage/images/wd2/content/family-lifestyle/pets/trivia-for-kids-interesting-animal-facts/640961-1-eng-US/Trivia-for-Kids-Interesting-Animal-Facts_full_article_vertical.jpg
http://www.womansday.com/var/ezflow_site/storage/images/wd2/content/family-lifestyle/pets/trivia-for-kids-interesting-animal-facts/640961-1-eng-US/Trivia-for-Kids-Interesting-Animal-Facts_full_article_vertical.jpg
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5. ábra. A kíváncsiság, mint hajtóerő. 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMek7vZzemtoMzD_qmVy95NV7CTFLyImdSOPmV9f2ntirZGI0

&t=1&usg=__527QfIOejiy8mRD1kTos1uFZWfY= 

Érdeklődéshez szintén hasonló jelenség a beállítottság is, amely elsősorban diszpozíció jellegével tűnik ki, az 

érzelmi és törekvési funkciók dominanciája jellemzi. 

• tárgyra irányult, 

• a megismerő funkció elsődleges szerepet játszik, az érzelmi és törekvési funkciók mellett. 

Az érdeklődésben két mozzanat különíthető el: 

• az érdeklődés felébredése vagy érdeklődés aktus 

• az érdeklődés kapcsolat vagy reláció. 

Vannak szerzők, akik az érdeklődés felébredését tartják dominánsnak, míg mások inkább az érdeklődés 

kapcsolat kialakulását tartják fontosabbnak. 

A pályaérdeklődés szempontjából a hazai kutatási eredmények szerint az érdeklődés reláció tűnik fontosabbnak. 

Az érdeklődés aktusban a felfigyelés, a tárgyak közti válogatás, a szubjektív értékelés és az odafordulás 

tényében megnyilvánuló tendenciák a fontosak. Ezek mélyén egyrészt szükségletek vannak, másrészt a tárgy 

sajátosságából ható felhívó - és vonzerő. Ebben a szerkezetben hasonlóságot találunk az érdeklődés és a 

motiváció között. Míg azonban a motivációban és még inkább az ösztönben lévő tendenciákban az elsődleges 

momentum a szükséglet megnyilvánulása, az érdeklődésben elsődleges a válogató magatartás, amely 

szubjektív értéket tulajdonít az egyes tárgyaknak. Az érdeklődés aktusnak a normális lelki életben szűrő és 

gyűjtő lencseszerű kiemelő funkciója van. A tárgy felé fordulás, annak kiemelése és értékelése után a 

személyiség azt meg is akarja tartani. Vele tartós kapcsolatot kíván kiépíteni. Ez fejeződik ki az 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMek7vZzemtoMzD_qmVy95NV7CTFLyImdSOPmV9f2ntirZGI0&t=1&usg=__527QfIOejiy8mRD1kTos1uFZWfY=
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMek7vZzemtoMzD_qmVy95NV7CTFLyImdSOPmV9f2ntirZGI0&t=1&usg=__527QfIOejiy8mRD1kTos1uFZWfY=
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érdeklődés relációban, amelynek lényege a benső részvétel. Az érdeklődő alany és az érdeklődés tárgya közti 

kapcsolatot nemcsak az alany határozza meg, hanem a tárgy is, mint ahogy erre már utaltunk. 

Az érdeklődés jellemzői 

Az érdeklődés jellege lehet: 

• közvetlen (direkt) 

• amikor maga a tárggyal való foglalkozás, a tárgy iránti vonzalom nyilvánul meg 

• de át is alakulhat idővel közvetetté 

• közvetett (indirekt) 

Az érdeklődés tartalma, irányultsága és terjedelme szoros kapcsolatban áll a személyiség társadalomban 

betöltött szerepével. 

Az érdeklődés irányultsága az, amely elsősorban meghatározza az értékét. A személyiség szempontjából 

különösen fontos annak meghatározása, hogy van-e az adott embernek valamilyen központi érdeklődési köre. 

Mind az egyén mind pedig a társadalom szemszögéből nézve igen előnyösnek tekinthető, ha széleskörű az 

egyén érdeklődése, de ugyanakkor van egy-két központi érdeklődési kör is, mely meghatározó számára a 

környezethez való viszonyában. 

Ha valakinek szűk az érdeklődési köre, az könnyen vezethet a személyiség egyoldalú fejlődéséhez, s ez íly 

módon nem a legkívánatosabb fejlődési útvonal, nem a legadaptívabb alkalmazkodási stratégia. 

Az igazán fejlett személyiség általában széleskörű és sokoldalú érdeklődéssel rendelkezik, s ennek megfelelőn 

nagyfokú tájékozottságra is tesz szert az élet különféle területein. Jellemző e csoportra ugyanakkor, hogy 

érdeklődésének fő iránya azzal a tevékenységgel függ össze, amely az életútja szempontjából lényeges. 

Amikor valami iránt mélyen és intenzíven érdeklődünk, jellemzően sokkal több időt és energiát fektetünk az 

adott témakörrel kapcsolatos ismeretszerzésre. Az érdeklődés ereje gyakran összefügg a szilárdságával is. 

Az érdeklődés különböző tárgyai érdeklődési témákba csoportosulnak az összetartozó témák érdeklődési 

irányt alkotnak, ezekből állnak az érdeklődési körök. 

Legáltalánosabb érdeklődési körök: életfenntartás, család, munka, szórakozás, művészetek, társas kapcsolatok 

Az egyes érdeklődési körök általában nem élesen elhatároltak egymástól. 

Az érdeklődésprofil jellemzően nem állandó és zárt egység. Érdeklődésünk tartalmához csatlakozhatnak újabb 

témák és tárgyak, s ugyanígy ki is eshetnek belőle. 

A tárgy iránti érdeklődésünk lehet teljesen semleges, avagy közömbös, ha egyáltalán nem kelti fel 

érdeklődésünket, de érdeklődésünknek lehet pozitív vagy negatív pólusa is. Odafordulhatunk például valami 

felé pozitívan, amit szimpatizáló érdeklődésnek nevezünk, de átélhetünk averziót is egy ellenszenves tárggyal 

szemben, ami viszont az érdeklődés negatív pólusát mutatja meg. Érdekelhet minket az is, amitől félünk, vagy 

ami kudarcot okozott számunkra, még ha ilyen esetekben nem is a tárgy megközelítése, hanem épp az attól való 

távolmaradás szándéka határozza meg viselkedésünket. 

Csirszka szerint az érdeklődés intenzitásában és annak megnyilatkozásában igen nagy egyéni eltérések 

tapasztalhatók. Míg az egyik oldalon vannak igen szerény, alig észrevehető, erőtlen megfigyelések, addig a 

másik végponton bombasztikusan fellépő érdeklődés viharok is regisztrálhatóak akár. Ha a reláció minőségét 

elemezzük, elkülöníthetünk laza alany és tárgy közötti kapcsolatot, ahol igen kevés az információáramlás, de 

vannak olyanok is, ahol hatalmas motivációs és regulációs tendenciák regisztrálhatók. 

Az érdeklődés terjedelme kapcsán osztályozhatjuk az egyéni érdeklődésprofilokat szegény és gazdag, 

egyoldalú és sokirányú csoportokba. 
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Az egyéni érdeklődésprofilban a különféle témák és tárgyak hol egymástól ritkábban, hol sűrűbben 

helyezkednek el. Az érdeklődés horizontális dimenzióját adó terjedelem mellett meg kell említenünk az 

érdeklődés mélységét is, mint jellemző dimenziót. 

Felületes érdeklődés esetén kevésbé megalapozott, s általában intenzitásában is gyengébb, bizonytalanabb, 

kisebb hatékonyságú érdeklődésről beszélhetünk. 

Az érdeklődés tartóssága szorosan összefügg az érdeklődés intenzitásával és mélységével, de mindkettőtől 

különbözik. 

A viszonylagos állandóság az érdeklődés egyik lényegi jellemzője, így ha valamire pillanatnyilag figyelünk oda, 

még nem nevezhetjük érdeklődésnek. Fontos megemlíteni azonban, hogy bár viszonylag ritkán, de az is 

előfordulhat, hogy egy olyan tárgy is tartósan az érdeklődés középpontjában maradhat, ami csak gyengén, 

felületesen keltette fel eredetileg az érdeklődésünket. 

Az egyéni érdeklődésprofilban a különféle érdeklődéstárgyak és tartalmak nem elszigeteltek, hanem szervezett 

rendszert alkotnak. Az egyes elemek kapcsolatrendszerének konstellációja, képe egyéni jellegzetességet mutat. 

A struktúra szerveződése már a megismerés első pillanatától fogva megindul, így elkülönítjük az érdeklődés 

magvát, s annak perifériáját. 

Az érdeklődés magját azok a tartalmak képezik, amelyeket az egyén szubjektív értékelésével kitüntet, s 

amelynek jelentőséget tulajdonít, míg a perifériába tartozik a többi elem. 

Az érdeklődés keletkezéséhez és fennmaradásához 2 tényező feltétlenül szükséges: 

• a tárgy felhívása /külső tényező 

• az egyén odafordulása / belső tényező 

A két tényező hatása esetenként változó, hol az egyik, hol a másik dominanciája érvényesül. Ennek megfelelően 

beszélhetünk az érdeklődés aktív illetve passzív dominanciájáról. 

Az érdeklődés formai jegyei közé tartozik továbbá annak fejlődőképessége is, mely elsősorban az életvitelben 

és a pályamegvalósításban játszik fontos szerepet. 

Egy aktuális érdeklődési profil két, egymástól nem független fejlődési irányban fejlődhet tovább: 

• a pszichés fejlődés során kitáruló világ újabb tárgyakat és témákat kínál fel nekünk 

• részben meglévő témákhoz átkapcsolás útján kapcsolódnak újak (Rubinstein) – ezek közül néhánynak a 

beépülése fontos lehet az érdeklődésprofilba 

Az új témák iránti nyitottság lehetőségét az érdeklődés természetes fejlődése teszi lehetővé. 

Érdeklődésünk nyitottsága igen fontos feltétele annak, hogy a hétköznapi életünkben megoldásra váró 

problémák megoldása érdekében változtatni tudjunk eddigi gyakorlatunkon, s új alkalmazkodási stratégiákat 

vezethessünk be. Érdeklődésünk rugalmasságának és nyitottságának elvesztése nyomán olyan merev viselkedési 

formák alakulhatnak ki, mely akár komolyabb alkalmazkodási problémákat, szélsőséges esetben patológiás 

tüneteket is eredményezhetnek. 

Összefoglalás 

Az érdeklődés a személyiség természetes szükséglete, hogy a világ egyes tárgyaival, amelyeket szubjektív 

értékelés alapján kiemel, különös kapcsolatot alakítson ki, azokat jobban megismerje, s így velük kapcsolatban 

érzelmek, indítások kelnek benne. 

Később ez a kapcsolat viszonylag megszilárdul, és kiépülnek azok a fontosabb útvonalak, amelyeken keresztül 

az egyén a rajta kívülálló valósággal kapcsolatot kíván fenntartani. 

A tanácsadási gyakorlatban igen nagy jelentőséget tulajdonítanak a személyiségjellemzők közül az érdeklődési 

iránynak. Az érdeklődés olyan tulajdonságunk, mely életkoronként igen sokat változik. 

Önellenőrző feladatok 
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1. Soroljon fel 5 olyan tevékenységet, amelyet már régóta szívesen végez! Vizsgálja meg, hogy mely 

képességei azok, melyeket leginkább használ ezen aktivitások során? Van-e olyan terület, ahol jelentős 

változást tapasztal saját képességeinek fejlettségét illetően? Mit gondol, milyen tényezők játszottak szerepet 

leginkább a változásban? 

2. Készítsen egy tablót színes képek segítségével azokról a témákról, amelyek az Ön érdeklődési körébe 

tartoznak! Figyelje meg, hogy milyen érzések és gondolatok kísérik a munkát! Gondolja végig, hogy a 

gyakorlat elvégzése által milyen információkhoz jutott saját magával kapcsolatban! 
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4. fejezet - Az integrált elméletek 
alapjai II. 

Bevezetés 

A témakör az integrált elméletek alapjainak a folytatása. Két tanulási egységből áll. Az első tanulási egységben 

az életpálya szerepek kialakulását mutatjuk be, majd a második fejezetben az életpályaszerepek 

összeegyeztethetőségét fejtjük ki. 

A témakör célja, hogy az életpálya szerepek és azok összeegyeztethetőségét ismertessük! 

A témakör követelménye, hogy a hallgató megtanulja az életpálya szerepek kialakulását és azok kapcsolódó 

lehetőségeit! 

1. 4.1 Az életpályaszerepek kialakulása 

Bevezető 

A tanulási egységben ismertetjük a szocializáció fogalmát, folyamatát, az öndefiníció kialakulását a 

szocializációs folyamatban. Ezután a szakmai életpálya mintákról, mint az életpályaszerepek megvalósítási 

lehetőségeiről ejtünk szót. 

Célok: 

• a hallgatók ismerjék meg a szocializáció fogalmát, folyamatát! 

• tanulják meg az öndefiníció kialakulását a szocializációs folyamatban! 

• ismerjék a szakmai életpálya mintákat, mint az életpályaszerepek megvalósítási lehetőségeit! 

Követelmények: 

• a hallgatók tudják meghatározni a szocializáció fogalmát, folyamatát! 

• ismerjék fel az öndefiníció kialakulását a szocializációs folyamatban! 

• tudják a szakmai életpálya mintákat, mint az életpályaszerepek megvalósítási lehetőségeit! 

Szocializáció 

A szocializáció definíciója Buda Béla (1984) megfogalmazásában: 

• egy olyan interakciós folyamat, 

• amelynek révén egy személy viselkedése úgy módosul, 

• hogy megfeleljen a környezete által vele szemben támasztott követelményeknek. 

A szocializációs folyamat tehát társas környezetben megy végbe, tanulási folyamatról van szó és valamilyen cél 

elérése érdekében történik. A szocializáció egész életünkön keresztül folyik, születésünk pillanatától kezdődően. 

A pályaszocializáció Daheim (id.: Szilágyi, 2003) megközelítése szerint már a gyermekkorban, a családi 

szocializáció folyamán kezdődik. 

• A család és a szülők konkrét példát mutatnak a gyermeknek saját szakmai szerepeiknek a bemutatásával. Ez 

az előzetes szakmai szocializálódás stádiuma. 
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6. ábra. Apa szerel. http://www.northcountyimport.com/articles 

• A pályaválasztási döntés a szakmai szocializáció második lépcsője. A személy belép a szakmai életbe. 

Ekkor a szocializálódás eredményeinek a munkában kell megmutatkoznia. 

• Az egyén következő szocializációs stádiuma az, amikor azokhoz az elvárásokhoz igazodik, melyeket a 

konkrét munkahely szereplői fogalmaznak meg vele szemben. Ez a szakmai szocializálódás stádiuma. 

 

7. ábra. A munkatársak a szakmai szocializáció szereplői. http://www.megahowto.com/how-to-impress-your-

boss 

• Végül újabb szakmai szocializáció következik abban az esetben, ha a személy pályát vagy állást változtat. 

http://www.northcountyimport.com/articles
http://www.megahowto.com/how-to-impress-your-boss
http://www.megahowto.com/how-to-impress-your-boss
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A szocializáció folyamatában változik, folyamatosan alakul a saját magunkról alkotott képünk, vagyis az 

öndefiníciónk. 

Öndefiníció kialakulása a szocializációs folyamatban 

Donald Super az öndefiníció (lásd. még 3.2.) fogalmán az önmegfogalmazást érti, vagyis azt a képet amely 

valakinek saját magáról megvan. 

Az öndefiníció a szocializáció folyamatában, 

• szerepekben, 

• szituációkban, 

• funkciókban, 

• és emberek közötti kapcsolatokban alakul. 

 

8. ábra. Donald Super National Career Development Association Conference in Chicago, 2006. 

http://lifeworkps.com/profile/extended.php?profile_name=scg 

Donald Super a szakmai fejlődést az öndefiníció alakulásának folyamatában fogalmazta meg. 

• Az öndefiníció először szakmán kívüli, elsősorban családi szituációkban képződik, (formálás) 

• aztán anticipálva (elővételezve) szakmai szituációkra helyeződik át (transzformáció), 

• és végül szakmai szituációkban próbál megvalósulni (implementáció). 

A formálás szakaszában az önfelfogadás vagy önmegfogalmazás (öndefiníció) kialakítása (self concept 

formation) öt aspektusban történik a gyermekkor és a fiatalkor idején. 

1. Alapvető jelentősége van a felfedezésnek, a saját test teljesítő képességei és a társadalmi környezet 

követelményei és elvárásai tekintetében. Ebben a szakaszban saját lényünk a felfedezés tárgya, ahogy 

fejlődik és változik maga a személyiségünk, ugyanúgy a környezet is. 

2. Az öndifferenciálás (self differentiation) döntő mértékben hozzájárul az én-azonosságelnyeréséhez, az én és a 

környezet megkülönböztetéséhez egészen a csecsemőkortól a szakképzésig. 

3. Ezzel többé-kevésbé egyidőben kerül sor a szülőkkel, vagy más felnőttekkel és foglalkozási szerepek 

képviselőivel történő azonosulás folyamatára is. 

http://lifeworkps.com/profile/extended.php?profile_name=scg
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4. Különböző társadalmi szerepek egyidejű vagy azt követő kipróbálásával pedig lehetőséget kap az egyén arra, 

hogy ellenőrizze öndefiníciójának érvényességét, függetlenül attól, hogy ez inkább játékok, képzelet útján 

vagy résztvevő cselekvés alapján történt. 

5. A szerepjátszással szoros összefüggésben van a valóság vizsgálatának a folyamata. Játék közben, az 

iskolában, az iskolán kívüli tevékenységek és a szabadidő elfoglaltságok során szerzett tapasztalatok 

rögzíthetik vagy módosíthatják az egyéni öndefiníciót. Tehát a formálás szakaszában az öndefiníció 

kialakulását a 

a. felfedezés 

b. az öndifferenciálás 

c. az én-azonosság 

d. a szerepjátszás és 

e. a valóság kipróbálása befolyásolja. 

 

• A transzformáció. Az öndefiníciónak a pályával kapcsolatos fogalmakká történő átalakítása 

(transzformáció). Ez három elemből épül fel. 

1. A felnőttekkel való azonosulás, amelyben elfogadjuk a pályaszerep jelentőségét. Az azonosulás lehetőséget 

ad egy foglalkozási szerepben szerzett tapasztalat alapján az egyéni jellemzők tudatosulására. 

2. Egy foglalkozási szerep többé-kevésbé véletlenszerű átvétele. A személyes tapasztalatok egy 

pályaszerepben, a tevékenységhez kapcsolódó élmények jelentősek az öndefiníció szempontjából. 

3. Bizonyos személyi sajátosságok tudatosulása, differenciálja az öndefiníciós szempontok körét. Ha 

tudatosul egy tulajdonságunk, amelyet egy bizonyos tevékenységi kör szempontjából fontosnak tekinthetünk, 

akkor ennek szervező szerepe lesz a transzformálás folyamatában. Különösen jellemző ez, ha az egyénnek az 

adott területen sikere van. 

Láthatjuk a fentiekből, hogy az önmagunkról alakított kép szakmai szituációkra való áthelyeződésének 

alakulásában a véletlennek, a környezetnek és a példaadó személyeknek, felnőtteknek igen jelentős szerepe van. 

• Az implementáció. Az öndefiníció megvalósítása vagy aktualizálása (implementáció) az eddig említett 

folyamatok eredményeként adódik a pályára lépés idején, a cselekvés lehetősége. Az ekkor szerzett 

tapasztalatok és a szakmai siker vagy sikertelenség ismét a pályával kapcsolatos öndefiníció 

konszolidálódását vagy módosulását eredményezi. 

Szakmai fejlődés az öndefiníció alakulásának folyamatában 



 Az integrált elméletek alapjai II.  

 30  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az egyén szakmai öndefiníciója minden szakmai döntéshelyzetben változhat vagy módosulhat, mert az én-

azonosság mindenkori elért állapotának csupán dinamikus egyensúlyi jellege van. A személy öndefiníciója a 

pályafejlődés döntési helyzeteiben mindig megkérdőjeleződik, az öndefiníció pedig újra és újra 

megfogalmazódik. Az öndefiníció tehát nem statikus, hanem a folyamatos differenciálódás és én-azonosság 

dinamikus egyensúlyában van. 

Szakmai életpálya minták, mint az életpályaszerepek megvalósítási lehetőségei 

Super az életpálya folyamatok operacionalizálása miatt ideál tipikus szakmai életpályákat fogalmazott meg, 

ezeket elnevezte életpályamintának. Az életpályamintákban megfigyelhetjük az életpálya szerepek 

kombinációit, hangsúlyainak alakulását. 

1. Életpályaminták férfiaknak: 

• a folyamatos életpálya az iskola, illetve a tanulmányok befejezése után az egyén elkezd egy szakmát és azt 

folyamatosan gyakorolja. 
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9. ábra. A folyamatos életpálya zökkenőmentesen zajlik. 

http://www.albforumi.com/ubb/ubbthreads.php/topics/162037/Re_Si_i_imagjinoni_anetaret_e_.html 

• szokásos életpálya: az egyén többé-kevésbé rokon, ám különféle tevékenységet gyakorol, s aztán egyetlen 

szakmánál marad 

• a nem folyamatos életpálya: nincs tartós maradás egyetlen szakmában, a különböző szakmákban kipróbálás 

fázisai váltakoznak egy hosszabb ideig tartó munkavállalással más szakmában 

• extrém módon nem folyamatos életpálya: a tevékenységek gyakran változnak, egy szakmánál való 

maradásnak nincs hosszabb fázisa 

2. Életpályaminták nőknek: 

• otthoni (házias) életpálya: az otthoni környezeten kívül semmilyen szakmai tapasztalatszerzése nincs 

 

10. ábra. Az otthoni életpálya ma már ritka a nők körében. 

http://www.babble.com/CS/blogs/strollerderby/archive/tags/housework/default.aspx 

• háztartáscentrikus életpálya: egy viszonylag rövid foglalkoztatási tartam után házasságot köt, a kereső 

életmódba többé nem tér vissza 

• folyamatos életpálya: lásd mint a férfiaknál 

• a kétvágányú életpálya: a kereső tevékenységet a gyermekek születése miatt csak rövid időre szakítja meg, 

ettől eltekintve ellátja a nő a háztartást, és egyidejűleg egy szakmát is gyakorol 

 

http://www.albforumi.com/ubb/ubbthreads.php/topics/162037/Re_Si_i_imagjinoni_anetaret_e_.html
http://www.babble.com/CS/blogs/strollerderby/archive/tags/housework/default.aspx
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11. ábra. A kétvágányú életpálya esetében nehéz a két szerep összeegyeztetése. 

http://www.workitmom.com/bloggers/36hourday/2009/01/05/keep-little-kids-occupied-do-more-with-less/ 

• megszakított életpálya: az asszony a gyermekek születése esetén kiválik a kereső életből, s csak akkor vállal 

újabb munkát, ha a gyermekek önállókká váltak 

• a nem folyamatos életpálya: ugyanúgy, mint a férfiaknál nincs tartós maradás egyetlen szakmában, a 

különböző szakmákban kipróbálás fázisai váltakoznak egy hosszabb ideig tartó munkavállalással más 

szakmában 

• extrém módon nem folyamatos életpálya: ugyanúgy mint a férfiaknál a tevékenységek gyakran változnak, 

egy szakmánál való maradásnak nincs hosszabb fázisa 

Összefoglalás 

A tanulási egységben ismertettük a szocializáció fogalmát, folyamatát, az öndefiníció kialakulását a 

szocializációs folyamatban. Ezután a szakmai életpálya mintákról, mint az életpályaszerepek megvalósítási 

lehetőségeiről ejtettünk szót. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a fejezetben olvasottakat! Definiálja a szocializáció fogalmát! 

2. Vázolja fel az öndefiníció kialakulását a szocializációs folyamatban! 

3. Csoportosítsa és sorolja fel az életpálya mintákat! 

4. Fejtse ki az életpályaszerepek megvalósítási lehetőségeit! 

2. 4.2. Életpályaszerepek összeegyeztethetősége 

Bevezetés 

A tanulási egységben felvázoljuk az életpályaszerepek összeegyeztethetőségének folyamatait. Elsőként a 

szerepeket meghatározó tényezőket tekintjük át, majd Super életpálya szivárvány elmélete alapján megnézzük a 

párhuzamosan megélhető szerepeket. 

Cél: 

• a hallgató ismerje meg az életpályaszerepek összeegyeztethetőségének folyamatait! 

• ismerje meg a szerepeket meghatározó tényezőket! 

• tanulja meg Super életpálya szivárvány elmélete alapján a párhuzamosan megélhető szerepeket! 

Követelmény: 

• a hallgató ismertesse az életpályaszerepek összeegyeztethetőségének folyamatait! 

• ismertesse a szerepeket meghatározó tényezőket! 

• tudja Super életpálya szivárvány elmélete alapján a párhuzamosan megélhető szerepeket! 

Szerepeket meghatározó tényezők 

Super szerint a szerepek választását nagymértékben meghatározzák a személyiségjellemzők, ezeket az 

alábbiakban határozza meg: 

• ismeretek, 

• tudás, 

• érdeklődési körök, 

http://www.workitmom.com/bloggers/36hourday/2009/01/05/keep-little-kids-occupied-do-more-with-less/
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• értékek, 

• teljesítmények, 

• szükségletek, 

• attitűdök, 

• általános és speciális képességek, illetve a biológiailag determinált örökletes tulajdonságok. 

Másrészt a szerepek alakulását meghatározzák a környezet jellemzői, melyek befolyásolják a személyiség 

helyzetét. Ezek a befolyásoló tényezők: 

• társadalmi struktúra, 

• történelmi változások, 

• szocio-ökonómiai körülmények, 

• munkavállalási lehetőségek, 

• iskoláztatási lehetőségek, 

• mikroszociális hatások (család). 

Super a szabadidős tevékenységet szoros összefüggésbe hozza a pályafutás elméletével. Úgy gondolja, hogy a 

pályafutás és a szabadidő viszonyát egy meghatározott rendszerbe állíthatjuk és három fő típust különít el. 

Az a sajátos viszony, amely a pályafutás, pályatevékenység és a szabadidős tevékenység között lehet a 

következő: 

• eredeti foglalkozás kiterjesztése, 

• eredeti foglalkozás kompenzálása, 

• eredeti foglalkozásuktól teljesen független tevékenység. 

Párhuzamosan megélhető szerepek 

Minden pályát a legteljesebb értelemben úgy lehet felfogni, mint azoknak a szerepeknek a sokaságát és 

kombinációját, amelyeket a személy élete során játszik. 

A szerepek kiterjedését és időtartamát az egyén életkora és személyisége szabja meg, illetve az a helyzet, 

amelyben az illető működik. 

A Super kilenc életpálya szerepet különböztet meg és ezeket egy „életpálya szivárvány”-ban helyezi el. Az 

életpálya szerepek a következők: 

• gyerek, 

• tanuló, 

• szabadidős tevékenység, 

• polgár, 

• dolgozó, 

• házastárs, 

• háztartásfenntartó, 

• szülő, 
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• nyugdíjas. 

 

12. ábra. Életpálya szivárvány (D. Super). Forrás: szupsziv.jpg 861 × 752 www.ektf.hu 

Ha ezeket a szerepeket behelyezzük az életpályát meghatározó stádiumokba, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a 

növekedés stádiumából a gyerek és a hanyatlás stádiumából a nyugdíjas szerep kiváltja egymást. 

Super definiálja az életszerep fogalmát. Úgy gondolja, hogy az emberi életútban is váltakozik, sőt egymás 

mellett is megjelenik többféle életszerep, és ez lejátszódhat a pályaváltásoknál vagy a pályaváltoztatásoknál 

is, hiszen ekkor többféle pályaszerepben kénytelenek működni az emberek. A pályaváltásoknál és a Super 

szerint szükségszerűen bekövetkező ún. „karrierkrízisben” szerzett tapasztalatok azután beépülnek az új 

pályaszerepekbe. 

Elgondolása szerint a gyermeki, illetve a diákszerep és ezzel a tanulói „karrier” is 5-6 éves kor körül kezdődik 

és gyakran 20-26 éves korig is elhúzódik. 

Ez a diákszerep a különböző későbbi szinteken mindig újrakezdődik, amikor az egyén újabb tanulásba kezd 

vagy rákényszerül arra, hogy régebbi ismereteit felújítsa vagy esetleg egy újabb munkaterület ellátásához 

szükséges ismereteket szerez. Amikor az egyén már sem formálisan, sem informálisan nem tanul sem a 

munkahelyén, sem otthon, sem saját elhatározásából, akkor feladja azt az elképzelését, hogy egy újabb pálya- 

vagy szabadidős tevékenységet még választhat. 

A szerző véleménye szerint 70-80 éves korban következik be a tudatos tanulási folyamat feladása. Ez az 

elgondolás azt is feltételezi, hogy a pályafutás nem kezdődik meg a késő kamaszkor előtt, és áthelyeződhet a 

tanulással töltött időszak végére a 20-as vagy 25. életév körül. 

Maga a pályafutás természetesen megindulhat a nyári munkával is, de mégsem ez az általános, hanem az, hogy 

amikor befejezi az iskolai képzését az egyén, akkor épül ki a pályafutás első szakasza. A pályafutás időbeli 

lefutása mellett nagyon fontos a pályafutás kiterjedtsége, amelyet a játszott szerepek számával lehet 

jellemezni, akár egymás utáni szakaszokban következnek ezek be, akár pedig azonos időben. Így előfordulhat, 

hogy valaki munkát vállal, otthon háztartást vezet és ezzel együtt a pályája csúcsán tart, míg egy másik személy 

vele azonos életszakaszban munkát vállal, de esti iskolában tanul, házastárs, szülő, háztartást is vezet, és 

szabadidős tevékenysége is körülhatárolható. 

http://www.ektf.hu/
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Ez azt mutatja, hogy az életteret sokféleképpen ki lehet tölteni és lehetőség van arra is, hogy alig használjuk 

ki vagy teljes mértékben igyekezzünk kitölteni. 

Az elfogadott szerepek száma és az a mód, ahogyan vállalják őket, a megelégedettség, illetve a stressz 

legfontosabb kiváltói lehetnek. A szerepek választási lehetőségei nem mindig olyan széles körűek, mint ahogyan 

ezt a szivárvány mutatja. Ez azért van így, mert a pályaválasztás, illetve a munkahelyváltás, akár egy fejlett, 

akár még egy fejlődő társadalomban sem teljesen szabad. 

Összefoglalás 

A tanulási egységben felvázoltuk az életpályaszerepek összeegyeztethetőségének tényezőit. Elsőként a 

szerepeket meghatározó tényezőket tekintettük át, majd Super életpálya szivárvány elmélete alapján megnéztük 

a párhuzamosan megélhető szerepeket. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja át a fejezetben olvasottakat! Vázolja fel az életpályaszerepek összeegyeztethetőségének tényezőit! 

2. Ismertesse Super életpálya szivárvány elméletét! 

3. Sorolja fel Super életszerepeit! 
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5. fejezet - Az egyéni tanácsadás 

Bevezetés 

A korszerű humán tanácsadói tevékenység arra az elvre épül, hogy a szakember nem vállalja át a döntés 

felelősségét a tanácskérőtől, a segítséget kérő ember önmaga sorsának ura marad. 

A hazai munka-, pályatanácsadói munka a tanácskérők öndefiníciós képességének javítására épít ennek 

megfelelően. 

Ahhoz, hogy az egyén helyes öndefiníciót tudjon kialakítani megfelelő önismeret, valamint elégséges 

információ szükséges. 

Miután a pályák világához kapcsolódó információk, a munkaerőpiaci lehetőségek igen dinamikusan változnak 

napjainkban, így stabil pontként a tanácskérő személyiségjellemzői azok, amelyek meghatározzák a közös 

munkát. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azokra a képességekre, tapasztalatokra építünk, amelyet a munka 

világában a jövőben is hasznosítani képes majd nagy valószínűség szerint az adott ember. 

Cél: A fejezet célja, hogy megismertessen a hazai viszonyoknak megfelelően kidolgozott, s a gyakorlatban is 

elterjedt tanácsadási modellel, annak lépéseivel, s legfőbb jellegzetességeivel. A tanuló megértse a munka-, 

pályatanácsadási tevékenységben kiemelt szerepet játszó tényezők fontosságát. 

Követelmények: A tanulónak képesnek kell lennie, illetve meg kell tanulnia: 

• hogy felsorolja, milyen lépéseket tartalmaz a magyar modell 

• leírja, hogy az egyes szinteknek mi a lényegi tartalma 

• különbséget tenni az objektív és szubjektív elemek között 

• bemutatni az akceptált szubjektív fogalmát 

• megmagyarázni a tanácsadó napló funkcióját és szerkezetét, a naplóvezetés alapelveit 

1. 5.1 Az egyéni tanácsadás folyamata 

A tanácsadási folyamatra jellemző közös gondolkodás során a tanácskérő megtanulja a problémamegoldás 

alapvető lépéseit, átérzi és átéli a döntések következményeit. E folyamat egyik igen fontos célkitűzése, és 

eredménye, hogy az egyén a tanácsadás során szerzett tudását további élethelyzetekben is kamatoztatni tudja. A 

tanácsadás és orientáló tevékenység főbb formái: az egyéni tanácsadás, a csoportos tanácsadás, és a 

számítógéppel támogatott orientáció. (Szilágyi, 1995, 2000.) 

A hazai modell előnyei az általános tanácsadási modellhez képest, hogy: 

• 5 lépésből áll, a hazai iskolázottsági, kulturális feltételeket is figyelembe veszi 

• alkalmazkodik a tanácskérő és a tanácsadó gondolkodásmódját egyaránt meghatározó általános információk 

rendszeréhez 

• nem kötelezi el magát a tanácsadó szempontjából a döntéshozatal végigvitelére, viszont nem engedi meg, 

hogy a tanácsadás egy valódi megállapodás nélkül záródjon le 

• A pályaválasztási -, és a munkatanácsadásban is jól alkalmazható, mert a kétféle tanácsadás különbségei jól 

beleilleszthetők az egyes tanácsadási lépésekbe, s az azonosságok jobban hangsúlyozódnak. 

Fontos megjegyezni azonban, hogy a modell egyes elemei nem hierarchikus elrendezésűek, hanem egymás 

mellett is élhetnek, hiszen a probléma definiálását automatikusan követheti egy megállapodás, emellett az 

elemek ismétlődhetnek is. 

Cél: Megértesse a tanácsadási folyamat felépítésének logikai menetét, s az egyes fázisok funkcióját a 

problémamegoldásban. Bemutassa a tanácsadó napló szerkezetét, s indokoltságát a tanácsadói munkában. 



 Az egyéni tanácsadás  

 37  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Követelmény: A tanulónak képesnek kell lennie, illetve meg kell tanulnia: 

• hogy felsorolja, milyen lépéseket tartalmaz a magyar modell 

• leírja, hogy az egyes szinteknek mi a lényegi tartalma 

• bemutatni az első találkozás szerepét a folyamatban 

• elemezni a tanácsadó napló felépítését 

• meghatározni az akceptált szubjektív fogalmát 

Az egyéni tanácsadás lépései 

Az egyéni tanácsadás során Szilágyi modelljét követve, egy 5 lépcsős modellt alkalmaznak a szakemberek. 

Ezek a szintek a következők: 

Az ügyfél igényének meghatározása 

Ezen a szinten a problémadefiníció kialakítása történik meg, ahol a kapcsolatteremtés által a tanácsadó abban 

segít az ügyfélnek, hogy képes legyen önmaga helyzetét megfogalmazni. A feltárt nehézségek és kérdések közül 

a beszélgetés eredményeként a tanácskérő képessé kell, hogy váljon arra, hogy kiemelje a számára fontos, adott 

keretek közt megoldásra váró problémát. 

 

13. ábra. Ismerkedés. http://www.cbc.ca/news/pointofview/counsellor.jpg 

Tisztázás 

Ebben a fázisban a kérdéskörhöz kapcsolódó alternatívák, egyéni személyiségtényezők, és értékek megismerése 

zajlik. Az egyén adott problémakörre vonatkozó ismereteinek, érzéseinek, a kérdéshez kapcsolódó 

előítéleteinek, viselkedési sémáinak, és a tipikus döntési szituációknak a megbeszélése szintén a tisztázás során 

kap teret a problémamegoldó folyamatban. 

 

http://www.cbc.ca/news/pointofview/counsellor.jpg
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14. ábra. Kérdések özöne. http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBE-

MMpzQy02tuA5QBJn307d5pHoJOMUR8Auqg2zvP0evl-

jc&t=1&usg=__4egaCoHSYr5iQrVtJcNSVO_1Kdk= 

Elemzés 

Az elemzés szakaszában egy „leltárkészítés” történik, ahol az eddigi élettapasztalatok, az életút, az un. „reális 

adatok” számbavétele történik, fókuszálva az elért eredményekre és a hiányosságokra. 

Ezek közé tartozik az iskolai végzettség, az anyagi helyzet, a családi körülmények és az elvárások számbavétele, 

csakúgy, mint a lehetséges iskolai végzettség megszerzésének anyagi feltétele. Fontos feladata e fázisnak, hogy 

megtörténjen a pályaismeret minőségének elemzése, valamint a munkaerő-piaci lehetőségeket áttekintése. Az 

elemző munka eredményeként összekapcsoljuk a személyes jellemzőket a realitásból nyert adatokkal. 

 

15. ábra. Elemzés közben. http://www.yesmontreal.ca/ignitionweb/data/rte/Image/Picture%20052small(1).jpg 

Szintetizálás 

A szintetizálás során a probléma definícióhoz tartozó személyi és realitásadatok hipotetizálása történik, melynek 

középpontjában a tanácskérő önelfogadása és öndefiníciója áll. Eszerint csak azokkal az adatokkal, érvekkel és 

érzésekkel dolgozunk, amelyeket a tanácskérő önmagáról akceptálni képes, vagy önmagáról elfogadni akar. Az 

akceptált szubjektívek fókuszba állításával olyan hipotéziseket fogalmazunk meg, melyek alkalmasak lehetnek a 

problémadefinícióban megfogalmazott kérdés megválaszolására. 

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBE-MMpzQy02tuA5QBJn307d5pHoJOMUR8Auqg2zvP0evl-jc&t=1&usg=__4egaCoHSYr5iQrVtJcNSVO_1Kdk=
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBE-MMpzQy02tuA5QBJn307d5pHoJOMUR8Auqg2zvP0evl-jc&t=1&usg=__4egaCoHSYr5iQrVtJcNSVO_1Kdk=
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBE-MMpzQy02tuA5QBJn307d5pHoJOMUR8Auqg2zvP0evl-jc&t=1&usg=__4egaCoHSYr5iQrVtJcNSVO_1Kdk=
http://www.yesmontreal.ca/ignitionweb/data/rte/Image/Picture%20052small(1).jpg
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16. ábra. Ki is vagyok én? http://29.media.tumblr.com/tumblr_kxlp968cWp1qb31n0o11_r1_500.jpg 

Megállapodás 

A tanácsadási folyamatnak azt a szakaszát jelöljük így, ahová a tanácskérő eljutott a közös problémamegoldó 

munka eredményeként. Ennek eredménye lehet egy döntéshozatal, egy cselekvési terv, egy megvalósítási terv, 

egy jelentkezési mozzanat, egy várakozási álláspont is akár, amelyet összefoglaló néven a tanácsadás 

eredményeképpen létrejött megállapodásnak, vagy megállapításnak fogalmazhatunk meg (tartalmától függően). 

A tanácsadó napló 

A tanácsadó naplóban az egyéni tanácsadási folyamat rögzítése történik meg írásos formában. 

Fő célja: 

• segítse a tanácsadót saját munkájának megtervezésében, lefolytatásában 

• az adminisztráció alapja legyen, biztosítva ezáltal a szervezethez történő illeszkedést a munkavállalási 

tanácsadó számára 

A tanácsadó napló felépítése: 

• a fenti két szempontot tükrözi 

• a tanácsadó napló 4 oldalból áll 

• első és negyedik oldala mintegy borítóként szerepel, így bárki számára megtekinthető és elolvasható – (a 

szervezet munkatársai, és természetesen a tanácskérő is) 

1. oldal tartalma: 

• sorszám 

• a kód (a tanácsadás típusát jelentő kódot) 

• a tanácskérő neve, leánykori neve, azonosító száma, lakcíme, telefonszáma 

• a találkozások időpontja 

• a fogadó szervezet helye 

• a tanácsadó neve 

http://29.media.tumblr.com/tumblr_kxlp968cWp1qb31n0o11_r1_500.jpg
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Az első oldalra a kapcsolattartáshoz, a követéshez és a hivatalos adminisztrációhoz szükséges adatokat írjuk. 

Szakmai adat itt a tanácsadás kódszáma, amely azt tükrözi, hogy a tanácsadó és a tanácskérő munkája milyen 

típusú tanácsadói stratégia mentén történt. 

A negyedik oldalon dokumentáljuk a munkavállalási tanácsadó és az alkalmazó szervezet közötti 

kapcsolatokat, itt rögzítjük a jelentkezés módjára vonatkozó információkat. Ezen a lapon szerepel a tanácsadási 

folyamat értékelése és a tanácsadói vélemény is. 

A tanácsadó napló belső két oldalán (2. és 3. oldal) az ötlépéses munkavállalási tanácsadási modell alapján a 

problémamegoldáshoz szükséges információkat rögzítjük. 

Megismerés – a tanácskérő igényeinek feltárása 

A tanácsadási folyamat első szintének 2 kiemelt funkciója van: 

• a tanácskérőről rendelkezésre álló adatok összeállítása, mint előzetes felkészülés a tanácskérővel folytatott 

beszélgetésre, 

• a beszélgetés légkörének biztosítása az első feladat 

A tanácsadói tevékenység alapfeltétele - mely lehetővé teszi a tanácskérő számára az őszinte megnyilatkozást, 

saját érzéseinek és gondolatainak nyílt kifejezését - hogy már az első találkozás alkalmával bizalmat, 

hitelességet, tiszteletet árasztó légkört tapasztaljon meg. Ennek, csakúgy mint a tanácsadás időkeretének a 

biztosítása, a tanácsadó feladata. 

Az egyéni beszélgetésre szánt időt célszerű kb. egy órára tervezni, de fél óránál kevesebb nem lehet az első 

találkozás. 

Ennek során történik meg a bemutatkozás, a tanácsadás kereteinek kijelölése, amely jelzi a tanácskérő számára a 

tanácsadási folyamat időbeni lefutását. Itt kell elmondanunk a tanácskérőnek, hogy az eredményes 

problémamegoldás érdekében: 

• valószínűleg több alkalommal is találkozunk, 

• fontos, hogy együtt dolgozzunk és együtt gondolkodjunk, 

• jellemzően önálló feladatok megoldása is vár a tanácskérőre 

Ugyanakkor az is fontos, hogy a tanácsadó semmilyen módon ne akadályozza ezen a szinten a tanácskérő 

élményeinek, gondolatainak feltárását, hisz ezek sok szubjektív elemmel gazdagíthatják a közös munkát, s így a 

problémadefiníció kialakítását. Az elfogadást, megértést kifejező attitűd ugyanakkor támogatja, serkenti a 

tanácskérő őszinte megnyilatkozását, az együttgondolkozás iránti hajlandóságát. 

Az első találkozás tartalma, hogy a tanácskérőt foglalkoztató kérdések közül kiválasztásra kerüljön az, amelynek 

megbeszélése előre viheti az aktuális élethelyzet ellentmondásainak feloldását. Ennek mentén történik aztán a 

tanácskérő problémájának besorolása és kódolása. 

A problémadefiníció meghatározásához (kódoláshoz) 13 fő csoportot alakítottunk ki. A tanácsadás 

folyamatában törekszünk arra, hogy egyszerre csak egy kérdéskörrel foglalkozzunk, de emellett elfogadjuk, 

hogy a tanácsadási munkafolyamat jellege miatt a probléma jellege változhat, szélesedik, mélyül, így a 

problémaköröket (kódokat), a kombinációban is alkalmazhatjuk. 

A problémadefiníció kódjai: 

1. Érdeklődés: Az érdeklődési profil meghatározása képzés és pálya szempontjából 

2. Az érdeklődés realizálása (érdeklődés + iskolaválasztás): A kialakult érdeklődési profilnak megfelelő 

képzési forma kiválasztása (iskolarendszer, munkaerőpiaci képzés) 

3. Érdeklődés + pályakeresés: A kialakult érdeklődési profilhoz a megfelelő pálya, illetve munka megtalálása 
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4. Pályaelképzelés akadályoztatása: Kialakult pálya vagy munkaelképzeléssel rendelkező tanácskérő 

nehézségeinek leküzdése (személyi, gazdasági, tárgyi) 

5. Korlátozott lehetőségek: A tanácskérő pályaválasztását, munkavállalását külső és belső tényezők (pl.: 

egészségügyi okok) 

6. Pályaelképzelés realizálása: Adott pályaelképzelés meghatározása, megvalósítása 

7. Képességek: A képességstruktúra meghatározása képzés és pálya szempontjából 

8. Képesség + tanulási lehetőségek: Meghatározott képességstruktúrához megfelelő képzési forma 

kiválasztása 

9. Képesség + pályakeresés: A kialakult képességstruktúrához megfelelő pálya, ill. munka megtalálása 

10. Értékek: A tanácskérő értékstruktúrájának meghatározása 

11. Érték + pálya: Adott értékstruktúrához megfelelő pálya, munka megtalálása 

12. Döntési nehézségek: Adott érdeklődés és képesség mellett fennálló, különböző lehetőségek közül való 

választási bizonytalanságok és nehézségek 

13. Pályaismeret: A szakmáról való információk felmérése, illetve bővítése 

Tisztázás 

A második szint általános keretet biztosít azoknak a kérdéseknek a mélyebb feltárásához, melyeket a 

problémadefinícióban már sikerült meghatározni. 

A tisztázás során a tanácskérő által felvetett szubjektív élmények körül kiválasztjuk azokat, amelyek 

összefüggésben lehetnek a problémadefinícióval, majd ehhez illeszkedve tervezzük meg a tisztázás menetét. A 

tanácsadó által ily módon előkészített beszélgetés-, és témavázlat („tervezett témák”) gazdagodik aztán a 

tanácskérő által a beszélgetés folyamán felvetett újabb és újabb élményekkel, gondolatokkal. Ez utóbbiakat 

nevezzük un. „hozott témáknak”, a tanácsadói gyakorlatban. 

A tisztázás során mindvégig arra kell törekedni, hogy megismerjük a tanácskérőnek azokat a törekvéseit, 

amelyeket a probléma megoldása által ki akar elégíteni. Ennek eszköze a tudatos témaválasztás, és a beszélgetés 

vezetése. 

Elemzés 

A harmadik szinten az eddig összegyűjtött, a reális helyzetet jellemző adatokat vetjük össze a tanácskérő által 

elfogadott, megélt szubjektív élményekkel. Itt tehát a realitás és a tisztázás fázisában újrafogalmazott szubjektív 

élmények összekapcsolása történik meg. 

„Tisztázott, vagy akceptált szubjektív”-nek tekintjük azokat a tartalmakat, élményeket, amelyeket a tanácskérő 

önmagára jellemzőnek elfogad, s melyek én-képének lényeges összetevőit jelentik. 

A “realitás” adatok közé soroljuk a tanácskérő helyzetét, szociokulturális hátterét és azokat a támogató 

kapcsolatait, amelyek a megoldáshoz mozgósítható erőforrásait jelentik. 

Fontos megemlíteni, hogy az elemzés során a tanácskérőnek lehetősége van saját elképzeléseit, céljait újra 

megvizsgálni - tényleges helyzetének tükrében. 

Szintézis 

A tanácsadási folyamat negyedik szintjén az eddig megismert, s lényegesnek minősített adatok, információk 

felhasználása történik meg a problémadefinícióhoz kapcsolódva. 

Ennek keretében a tanácskérőnek önmagáról elfogadott állításait (céljai, munkamódja stb.) használjuk fel a 

probléma megoldásának hipotetikus megközelítésével. 
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Az öndefinícióba beépülő információk, az “akceptált” szubjektív tartalma mentén hipotéziseket alakítunk ki, 

mintegy megelőlegezve a megoldás lehetséges útjait. E felvázolt hipotézisek közül azután a tanácskérő 

kiválasztja a számára legelfogadhatóbbat, majd ezzel dolgozik tovább. A választott hipotézis megerősítése vagy 

épp elvetése érdekében a tanácsadó az adott iránynak megfelelően “feladat”-ot is megfogalmaz tanácskérője 

számára, hogy ezzel is támogassa őt a döntési folyamatban. 

Megállapodás 

Az ötödik szinten a tanácskérő visszajelzést ad arra, hogy az a hipotetikus probléma-megoldási mód, /amelyre 

az előző szinten tervet dolgoztak ki és a tanácskérő egy kis részét ennek a gyakorlatban is kipróbálta a „feladat” 

teljesítése által/ elfogadható-e számára. A tanácskérő ezzel a lépéssel döntést hozott, amelyet a tanácsadó 

elfogadóan tudomásul kell, hogy vegyen, figyelemmel a tanácsadás általános alapelvére, mely a döntés 

szabadságát és felelősségét a tanácskérőnél tartja meg. 

Miután a tanácskérő megfogalmazta saját döntését a probléma lehetséges megoldásáról, következik a 

tanácsadási folyamat közös értékelése. Ennek keretében megtörténik a tanácsadási folyamat hatásának elemzése, 

a tanácskérő személyiség jellemzőinek, illetve változásainak feltárása. A megállapodással a tanácsadási 

folyamat lezárul. (Ezt a külső lapon is megjeleníti a tanácsadó.) (Szilágyi, 1997.) 

A tanácsadó napló vezetése 

A beszélgetések során a szakmai munkát nagymértékben támogatja, ha a tanácsadó két képességet magasabb 

szinten is birtokol, ezek: az absztraháló képesség és az emlékezőképesség. Az elvonatkoztatási képesség segít 

abban, hogy az első pillantásra össze nem tartozó részleteket összeillessze, s megtalálja a fontos kapcsolódási 

pontokat a tanácsadó. 

Az emlékezeti teljesítmény fejlettsége egyénenként és a tanácsadói munkában való jártasság szerint is igen 

változó, ezért sokan jegyzeteléssel támogatják azt, különösen a szakma gyakorlásának kezdeti szakaszában. 

A jegyzetelésre vonatkozóan ugyan nincs egységes szabály a nemzetközi szakirodalomban sem, mindazonáltal 

érdemes arra törekedni, hogy ez a tevékenység minél kevésbé folytatott beszélgetéstől, kontaktustól. Általános 

elvként azt szoktuk mondani, hogy a problémadefiníció megalkotásáig, azaz az első szint végéig lehetőleg ne 

jegyzeteljen, vagy csak igen keveset a tanácsadó. 

A második találkozáskor azután már kérhetjük a tanácskérőt, hogy engedje meg számunkra a fontosabb 

gondolatok feljegyzését. Ahhoz, hogy a lényegi információk, gondolatok támogathassák a tanácsadás 

folyamatát, még a jó képességű tanácsadók esetében is elengedhetetlen azonban, hogy egy-egy találkozást 

követően rövid jegyzetet készítsenek az arra érdemesnek ítéltekről. 

Összefoglalás 

A tanulási egység bemutatta azokat a sajátosságokat, amelyek a hazai munka-, pályatanácsadást jellemzik. A 

tanuló megismerhette azokat a célkitűzéseket, melyek megvalósításán az ötlépcsős modell egy-egy szintjén a 

tanácsadó és a tanácskérő közösen dolgozik. Bepillantást nyerhettünk abba, hogy milyen szakmai alapelveket 

követve, s ennek megfelelően milyen struktúrában épül fel a problémamegoldó folyamatot dokumentáló 

tanácsadói napló. 

Önellenőrző kérdések: feladatok 

1. Sorolja fel a tanácsadási folyamat egyes lépéseit! 

2. Fejtse ki részletesen, hogy az egyes szinteknek mi a feladata! 

3. Nevezze meg, hogy melyek azok a jellemzők, melyek a hazai modell előnyeit jelentik, a nemzetközi 

gyakorlatban szokásos modellekkel szemben! 

4. Mutassa be, hogy milyen szerepe van az első találkozásnak a tanácsadási folyamat szempontjából! 

5. Fejtse ki, hogy milyen célok megvalósítását szolgálja a tanácsadó napló vezetése! 

6. Indokolja, hogy milyen okok a alapján alakították ki a szerzők a tanácsadó napló adott struktúráját! 
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7. Nevezzen meg 5 olyan problémát, melynek megoldása érdekében közösen dolgozhat a tanácsadó és a 

tanácskérő! (lásd: Problémadefiníció lehetséges változatai) 

8. Határozza meg az akceptált szubjektív fogalmát! 

2. 5.2. A szubjektív elemek jelentősége 

A tanulási egység gyakorlati lépéseken keresztül is megismerteti azt a folyamatot, melyben a tanácskérő, saját 

személyes életútján szerzett szubjektív élményeire, s a reális körülmények figyelembevételére alapozva 

meghozza döntését az optimális megoldási alternatíva tekintetében. 

Cél: Ismerje meg a tanuló az akceptált szubjektív és a realitás jelentőségét tanácsadási folyamatban. 

Követelmény: A tanulónak képesnek kell lennie, illetve meg kell tanulnia: 

• elkülöníteni az objektív információ és a szubjektív információ fogalmát a tanácsadás során 

• meghatározni a tervezett témák szerepét, s alapvető kérdésköreit a tisztázás fázisában 

• felsorolni, hogy milyen módon kapcsolódhatnak egymáshoz a realitáselemek és a tisztázott szubjektív elemek 

• leírni, hogy milyen elvek mentén valósul meg a szintézis során a „feladatadás” 

• elemezni a megállapodás szintjén megvalósuló interakciók jellemzőit 

Megismerés 

A megismerési szakasz során a tanácsadó tevékenysége azt szolgálja, hogy a tanácskérő minél jobban 

megérthesse saját érzéseit, aktuális helyzetét, s annak ellentmondásait. 

A problémadefiníció előkészítésének folyamatában a tanácsadó két fő csoportba rendezi az információkat: 

külön-külön az „objektív” és az un. „szubjektív” elemeket felsorakoztatva. A tanácskérő által felhozott 

gondolatokat, problémákat, információkat tehát már az első találkozás alkalmával logikailag rendezi, 

csoportosítja a tanácsadó. 

Objektív információ = amelyek tárgyszerűen megjelennek a tanácskérő életében, ill. adminisztratív úton 

megismerhetők, az életszakasz mások által is látható, igazolt, visszaigazolt elemei. 

• azt mutatják, hogy a tanácskérő milyen tényeket tud felsorakoztatni önmagához kapcsolódóan, 

• mit tart kiemelésre érdemesnek 

• a munkaügyi szervezetből, ill. ahonnan küldik a tanácskérőt, onnan is érkezhetnek objektív adatok, amelyek 

ha rendelkezésre állnak, célszerű az első találkozás előtt áttanulmányozni 

• ha előzetesen már vannak objektív adataink, jobbak a lehetőségeink, hogy a tanácskérő érzelmi, indulati 

beállítottságára, értékrendjére ráhangolódjunk, mert nem kell olyan sokfelé megosztanunk a figyelmet – így a 

tanácskérő interpretációjának módja saját történetéről még feltérképezhetőbbé válik 

Az objektív adatok fő csoportjai: 

• a tanácskérő személyes jellemzői (életkor, jelenlegi társadalmi státusz pl.: munkanélküli….) 

• családi állapot, családi jellemzők (szülők, testvérek, férj, feleség, saját gyermek stb.) 

• nem, kor, foglalkozás 

• lakáskörülmények, illetve az ehhez kapcsolódó anyagi lehetőségek és terhek 

• iskolai végzettség – ezen belül konkrét eredmények, szakmai eredmények, sikerek és kudarcok 

• munkahely, beosztás, eredmények és szakmai tanulmányok 
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Az, hogy mely elemek szerepelnek a felsorolásban, s mi az, amit az objektívek közül többször is megismétel, 

akár intenzívebb érzelmi töltéssel mond el a tanácskérő, mind-mind jelentőséggel bírhat saját helyzete, indítékai 

megértése, s a majdani lehetséges problémamegoldási kimenetek szempontjából. Fontos ezért, hogy a tanácsadó 

semmilyen módon ne akadályozza ezen a szinten a tanácskérő élményeinek, gondolatainak feltárását, hisz ezek 

sok szubjektív elemmel gazdagíthatják a közös munkát, s így a problémadefiníció kialakítását. Az elfogadást, 

megértést kifejező attitűd ugyanakkor támogatja, serkenti a tanácskérő őszinte megnyilatkozását, az 

együttgondolkozás iránti hajlandóságát. 

Szubjektív információ = a tanácskérőnek azok az információi, amelyek segítségével leírja saját állapotát, 

érzelmeit, viszonyát az adott helyzethez (pl.: pályaválasztási nehézség, munkanélküliség…). 

 

17. ábra. Adatok gyűjtése. http://smallbusinesscompendium.com/files/business-planning.jpg 

Példák a szubjektív elemekre: 

• szereti a családját 

• érdeklik a sportok 

• szeretne mozgalmas munkát 

• fontos neki, hogy be tudjon szállni a családi kasszába 

• most valamilyen szakmát szeretne tanulni 

• szeret előre tervezni, szervezni, 

• szívesen old meg nehéznek tűnő feladatokat 

• szereti a kihívásokat 

• egyszerre több dologgal is tud foglalkozni 

• jó az együttműködési képessége 

• könnyen szót ért másokkal 

A szubjektív elemek feltárása a munka egyik alappillére, ezek alapján fogalmazható meg például az a 

problémadefiníció is, melynek megoldására szerződik tanácsadó és tanácskérő az adott folyamatban. Fontos 

ezért, hogy a tanácsadó minél több viszonyulást, érzelmi színezetet, értékekre vonatkozó információt hívjon az 

http://smallbusinesscompendium.com/files/business-planning.jpg
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objektív elemek meghallgatásakor, melyek azután könnyebbé teszik a szubjektív elemek gyűjtését, illetve 

csoportosítását. 

Ennek egyik eszköze lehet a már említett nyitott kérdések alkalmazása mellett, hogy a tanácskérő által 

megfogalmazott gondolatok kapcsán igyekezzék a tanácsadó minél több érzelmi visszatükrözést alkalmazni, 

mely által kifejezi számára, hogy nem csak az adatok, de a személyes megélés iránt is érzékeny, s a szubjektív 

viszonylást fontosnak értékeli a történetben. 

Az is előfordulhat ugyanakkor, hogy a szubjektív elemek hangsúlyozása elmarad a tanácskérő részéről. Ennek a 

tendenciának többféle oka is lehet. Lehet, hogy a tanácskérő személyiségéből fakad az, hogy nehezen 

fogalmazza meg érzelmeit, fejezi ki véleményét az indítékairól, az általa követett értékekről, s személyes 

tulajdonságairól. De az is lehetséges, hogy hozzászokott ahhoz, hogy igen célratörően az objektív adatok iránt 

érdeklődnek tőle a különféle hivatalokban, így a munkaügyi szervezetben is, s ennek kíván megfelelni 

magatartásával. Sőt az sem kizárt, hogy a szubjektív elemek megosztásának oka a tanácsadóval/tanácsadással 

szembeni hárítás. A hárítás mögött lehet bizalmatlanság, félelem, de akár agresszivitás is. Sokszor a tanácskérő 

azon szándéka húzódik meg az érzelemmentes megnyilatkozások mögött, hogy ne kelljen szembesülnie saját 

helyzetével. Ilyen esetekben az lehet a célravezető, ha az objektív elemek újra is újra feldolgozása mentén igen 

kis lépésekben igyekszik a tanácsadó szubjektív színezetű elemekhez jutni, sok érzelem visszatükrözéssel, 

érdeklődés kimutatással, fontosság elismerésével. (lásd komm. eszk.) 

A problémadefiníció előkészítése 

Az objektív és szubjektív elemek szétválasztása mellett a tanácsadói beszélgetés során arra törekszünk, hogy 

„megérezzük” mi is a tanácskérő igazi problémája, mi az, amiben érdemi szakmai támogatást nyújthatunk 

számára. 

E cél megvalósítása érdekében, ha felmerül egy téma kapcsán a tanácskérő érzelmi telítettsége – melyet a 

gesztusok, a testtartás, a hanglejtés megváltozása jelez számunkra – akkor feltételezhetjük, hogy az adott téma a 

tanácskérőt intenzívebben foglalkoztatja. Ilyen esetekben helyes, ha a tanácsadó igyekszik a rendelkezésére álló 

kommunikációs eszközök segítségével megerősíteni a tanácskérőt abban, hogy helyes, ha kimutatja, hogy 

mélyebben érinti őt ez a kérdés. Célszerű ezért pl.: fontosság elismerésével, megerősítéssel, érdeklődés 

kimutatásával, érzelem visszatükrözéssel követnünk az elhangzottakat a tanácskérő közléseinek bátorítása 

céljából. Abban az esetben, ha a tanácsadó feltételezése helyesnek bizonyult a téma jelentőségét illetően, úgy 

érdemes parafrázissal zárni a folyamatot. 

A tanácsadó a problémadefiníció előkészítése során szerencsés, ha csak a tanácskérő szavaira épít, s új elemet 

nem hoz be a beszélgetésbe. A tanácskérőnek így nem kell azon gondolkoznia, hogy az új információkat hogyan 

dolgozza fel, hisz a tanácsadó az ő gondolatköréből építkezik, az kap hangsúlyt a beszélgetés során, ami neki 

fontos, amit ő említésre méltónak tart, s mindennek létjogosultságát a tanácsadó még el is fogadja. Érdemes 

megemlíteni, hogy a tanácsadó mindig a pozitív érzelemmel kísért gondolatok megerősítésére törekszik, s 

csak pozitív alapra építve javasol problémadefiníciót is. 

Pl.: „Ha jól értettem, szeretne valamilyen szakmát tanulni, illetve szeret előre megtervezni, szervezni különféle 

dolgokat. A következő alkalommal ezek alapján keresnénk Önnek megfelelő képzési lehetőségeket.” 

Tisztázás 

A tisztázás szintjén a problémadefinícióban elfogadott problémakör részletes kifejtése történik meg, melyre a 

tanácsadónak előzetesen készülnie kell. E felkészülés eredményeként a tanácsadó napló adott részének bal 

oszlopába un. „Tervezett témák” kerülnek, melyek a következő találkozás beszédtémáinak gerincét alkotják. 

Tervezett témák = a beszélgetés alapja, amit a tanácskérő már felvetett, s amit érdemes részletesebben és 

mélyebben megismerni a problémamegoldáshoz. 

Feldolgozásuk célja: mélyítse a tanácskérő megértésének szintjét saját problémáját illetően 

Tekintettel arra, hogy az előző találkozás óta a tanácskérő élményei további kérdéseket, újabb megtárgyalandó, 

elemzendő szempontokat vethetnek fel, melyeket érdemes figyelembe venni, a tanácsadó az un. „hozott 

témáknak” is biztosít teret. 

A tisztázás munkafázisa mindig a problémadefinícióból indul ki, melynek segítségével végiggondoljuk, hogy a 

szubjektív elemekből mely információk hasznosíthatóak a problémamegoldáshoz. 
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A témák tervezése során alapvetően 3 fő kérdéskörből indulunk ki: 

• a személyiségjellemzők közül melyeket érdemes mélyebben tisztázni, a problémadefinícióhoz viszonyítva (a 

definícióban szereplő személyiségjellemző azonban nem lehet tervezett téma!) 

• a tanácskérő tényleges tevékenységstruktúrája (napirend, kötöttségek, kötelezettségek, szabadon 

felhasználható idő és tevékenységkör elemzése, ahol a kötöttségek figyelembe vétele mindig hangsúlyosabb) 

• a döntési folyamatok elemzése az eddigi életútban, fiatalok esetében jövőtervek és elképzelések 

Az előző szinten példának említett problémadefiníciót alapnak tekintve a következő tervezett témákat javasolta 

a tanácsadó: 

• Képesség („könnyen szót ért másokkal”) indoklás: A tanulás megkezdése előtt fontos tisztázni, hogy milyen 

reális képességfedezetről beszélhetünk, mennyire biztosítják ezek a terv sikerességét 

• Értékek („szereti a családját”, „fontos neki, hogy hozzájáruljon a családi kasszához”) indoklás: érdemes 

tisztázni, hogy e két elkötelezettség hogyan viszonyul egymáshoz, s hogy mit is ért ezek fontossága alatt az 

asszony – mit vállal, mit utasít el értük 

• Időbeosztás (Ki vigyáz a kislányára?) indoklás: Miután egy kisgyermekes asszonyról van szó, akinek a férje 

és a szülei is dolgoznak, fontos tisztázni, hogy milyen módon változhat meg az egyes feladatkörök, szerepek 

kiosztása a családban, s hogyan oldható meg a gyermek felügyelete 

• Döntés (férje, szülei) indoklás: Lényeges, hogy a döntési folyamatban mennyire önálló a fiatalasszony. 

Konzultatív szerepe van-e a családtagoknak, vagy pedig meghatározóak a döntés szempontjából a férje illetve 

a szülei. 

Hozott téma lett a tanácskérő részéről: 

• Többször besegített barátnője vállalkozásába 

• Szabadidő 

A tisztázás során mindvégig arra kell törekedni, hogy megismerjük azokat a törekvéseit a tanácskérőnek, 

amelyeket a probléma megoldása által ki akar elégíteni. Ennek eszköze a tudatos témaválasztás, és a 

beszélgetés vezetése. 

A tisztázás jellemzően a második találkozás a tanácsadási folyamatban, s az itt zajló interakciós folyamatokban 

különböző fázisokat lehet elkülöníteni. 

• A tanácsadó első feladata, hogy megnyugtassa tanácskérőjét – ő minden eszközzel arra törekszik, hogy 

támogassa, elfogadja őt. Ennek kinyilvánítása azért is fontos, mert a tanácskérő nem ismeri a folyamat egyes 

lépéseit, s természetes, hogy saját bizonytalansága szorongást kelt. A tanácsadónak ezért arra kell törekednie, 

hogy először is igyekezzék azt a bizalomteli hangulatot megteremteni, amivel az előző találkozás zárult, azaz: 

bizakodó, megoldásra törekvő magatartással várja a tanácskérőt és ezt fejezze is ki. 

• Még ebben a bevezető szakaszban fontos tisztáznunk, hogy tanácskérőnket ugyanaz a megoldandó 

kérdés foglalkoztatja-e, mint amiben megállapodtunk, vagy más javaslata lenne. (vissza lehet utalni a 

példára) 

A tisztázás kezdő szakaszának funkciója, hogy felvegyük a beszélgetés fonalát, érzelmileg és tartalmi 

szempontból is megpróbáljuk a korábban megteremtett minőségben folytatni a munkát. Abban az esetben, ha a 

tanácskérő megerősíti, amit a problémadefinícióban megfogalmaztunk, úgy az előzetes terv szerint vezethetjük a 

beszélgetést. 

Ha azonban az elmúlt találkozás óta szerzett élmények olyanok, melyeket meg akar osztani a tanácsadóval, mert 

érzelmileg igen aktuálisak, s akár felülírják az előzőleg megfogalmazott problémát, úgy a tanácsadónak 

mérlegelnie kell, hogy ez a problémakör hogyan illeszkedik az eddigi információkhoz. 

Ha az újabb információk teljesen más irányba terelhetik a közös munkát, úgy a tanácsadónak vissza kell térnie 

az első szintre s a szubjektív elemek megerősítésével új problémadefiníció kidolgozására kell törekednie. 

Amennyiben azonban a tanácskérő által hozott téma jól illeszthető valamelyik tervezett témához, úgy ennek 
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kapcsán kezdi el a tanácsadó a tisztázáshoz tervezett témák feldolgozását. Az is elképzelhető, hogy a tanácskérő 

által hozott témák közt olyan szubjektív elem jelenik meg, amely nem vált lényegessé a problémadefiníció 

megalkotásakor, most azonban mégis 

fontosnak mutatkozik. Ilyen esetekben a tanácsadó beemeli azt a megtárgyalandók közé hozott témaként, s így 

történik meg annak feldolgozása. A tanácskérő által hozott téma természetesen megjelenhet nem csak a tisztázás 

első fázisában, hanem később is. A tanácsadónak minden esetben azt kell mérlegelnie, hogy van-e ebben olyan 

elem, amelynek értelmében meg kell, hogy változtassa a problémadefiníciót. Ha az információ nem változtatja 

meg, akkor új tartalommal bővíti a tisztázás folyamatát. 

Itt a tervezett témák bekapcsolása történik a tanácsadás folyamatába, de itt is hangsúlyozni kell, hogy a 

hozott téma mindenképp tiszteletben tartandó a tanácsadó részéről. 

Ebben a fázisban arra kell törekednünk, hogy a tervezett témák kapcsán minél több információt kapjunk és 

próbáljunk meggyőződni arról, hogy a tervezett témáknak mi a lényeges információ tartalma. Kommunikációs 

eszközök közül elsősorban a parafrázis és az összekapcsolás technikáját alkalmazzuk, lehetőleg sok érzelmi 

támogatás mellett. E munka során kell, hogy megfogalmazódjanak azok a tisztázott szubjektív elemek (más 

néven akceptált szubjektívek), melyeket az elemzés szintjén figyelembe vehetünk, hisz énképének lényeges 

részeként definiálta azt a tanácskérő. 

Nézzük ezt konkrét példánkon keresztül: 

Tervezett téma: időbeosztás 

Érdemes lehet tisztázni, hogy: 

• a fiatalasszony időbeosztása lehetővé teszi-e a tanulás vállalását 

• Hogyan tudja megoldani kislánya felügyeletét, amíg távol van az iskolában? 

• A napi tevékenységek ( házimunka, gyermek ellátása…) hogy alakulnak, ki végzi őket és mekkora az 

időigényük? 

• Milyen változásokat hoz a család mindennapi életében, ha az anya tanulni kezd? 

A tanácsadás ezen fázisában tisztázódnia kell, hogy melyek azok az információk, amelyek a probléma 

megoldását segítik, s melyek, amelyek akadályozzák. 

 

18. ábra. Információk osztályozása. 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT39rmwZTFnL8aDNPoHfWIJ9OgTs9IN8g5Au_0yART1rxgzfCM

&t=1&usg=___SDaPueYqttM1bcQzI6SRUw-j9s 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT39rmwZTFnL8aDNPoHfWIJ9OgTs9IN8g5Au_0yART1rxgzfCM&t=1&usg=___SDaPueYqttM1bcQzI6SRUw-j9s
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT39rmwZTFnL8aDNPoHfWIJ9OgTs9IN8g5Au_0yART1rxgzfCM&t=1&usg=___SDaPueYqttM1bcQzI6SRUw-j9s
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Pl.: ha a férj kötetlen munkaidőben dolgozik, az lehet előny, mert nagyobb szabadságfokot ad arra, hogy részt 

vállaljon kislánya felügyeletében, de lehet épp az ellenkezője is, mivel e szabadságfok mellett inkább kíván 

maga dönteni a saját idejéről, nem alkalmazkodik másokhoz… 

A tanácsadónak a beszélgetés során figyelnie kell arra, hogy a tanácskérő milyen módon viszonyul érzelmileg a 

különféle akadályokhoz: Mennyire érzi leküzdhetőnek vagy épp legyőzhetetlennek, amely félelmet kelt benne. 

Tervezett téma: Képesség (utalás a fejezetre, fogalomtárra) 

E téma kibontása kapcsán érdemes lehet megtudni, hogy: 

• milyen pozitív és milyen negatív iskolai tapasztalatok jellemzik az eddigi életutat, tekintettel arra, hogy egy 

iskolai keretek közt zajló tanulási folyamatot tervez a tanácskérő. 

• milyen örömök és félelmek kötődnek az iskolához 

• milyennek látja saját képességeinek fejlődési útját és fejlettségi szintjét 

A személyes képességek megítélésének differenciáltsága, mélysége igen eltérő lehet a tanácskérők között. Van, 

amikor ez igen jó minőségű, és nincs szükség arra, hogy bármilyen módon más módszert (pl.: egy önértékelő 

eljárást, vagy egy pszichológus szakembertől konkrét tesztet) bevessünk. Amennyiben a megítélés nem tűnik 

elég alaposnak és megbízhatónak, úgy a tanácsadó felelőssége meghozni a döntést, milyen formát ajánl az 

öndefiníció mélyítéséhez az adott képesség tekintetében. Lényeges azonban megfontolni, hogy egy jól működő 

beszélgetési folyamatot érdemes-e megszakítani azzal, hogy egy kérdőív kitöltését javasoljuk a tanácskérőnek. 

Abban az esetben, ha a képességekről szóló beszámoló olyan bizonytalanságot tükröz, mely további eszköz 

bevonását teszi szükségessé, vagy a tanácskérő eleve igényli a vele folytatott interakció (fogalomtárba!) során 

azt, úgy a tanácsadó – miként más személyiségjellemzők esetén is - annak alkalmazása mellett dönthet. 

Tervezett téma: döntés 

A megalapozott választáshoz fontos tisztázni, hogy: 

• hol voltak döntési pontok a tanácskérő életében (iskolaválasztás, lakhelyválasztás…) 

• mi jellemzi általában nála a döntéshozatal folyamatát (utasítás szerint dönt-e, hajlamos e konzultálni, gyakran 

köt-e kompromisszumokat 

• hogyan éli meg a döntés feszültségét – pozitívan, vagy negatívan 

Cél: a folyamat végén a tanácskérő képes legyen megfogalmazni a rá jellemző döntési sémát. Függetlenül dönt-

e, vagy másokra figyel ilyenkor? Érzelmi vagy racionális elemek befolyásolják jobban a döntéshozatalát? 

Aktívan részt vesz a döntési folyamatokban vagy csak passzívan elviseli azokat? 

Ennek a fázisnak az a feladata, hogy előkészítse az elemzést, azaz a következő szintet. Épp ezért az adott 

tanácsadási szint utolsó szakaszában összegezzük, hogy mire is jutottunk. Fontos annak tudatosítása a 

tanácskérőben, hogy az a beszélgetés, ami lezajlott, még ha esetleg spontánnak is tűnt, céltudatosan felépített, 

tudatosan tervezett volt. A fázis alapvető kommunikációs eszköze ennek megfelelően az összefoglalás, mely 

olyan parafrázisokra épít, melyeket korábban már sikeresen alkalmaztunk. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 

valójában megismétlünk néhány elemet a tervezett és hozott témák lényegesnek ítélt elemei közül azért, hogy 

„tisztázott szubjektív”-ekhez juthassunk. 

Miután az elhangzott átfogalmazásokra a tanácskérő igenlő és elutasító vagy akár bizonytalan visszajelzést is 

adhat, a tanácsadó úgy tervezheti meg a további lépéseket, hogy azok olyan elemeket tartalmazzanak, melyeket 

a tanácskérő önmagára nézve elfogad, énképe részeként azonosít. Ez a megközelítésmód teszi lehetővé többek 

közt, hogy a folyamat mindvégig a tanácskérő igényeihez igazodjon, s az ő személyes, reálisan 

felvállalható döntésével záruljon. 

Ennek a szintnek az eredménye tehát a tisztázott szubjektívek tartalma, melyet a tanácskérő által elfogadott 

parafrázisok, összekapcsolások és összegzések adnak. 

Ennek a szintnek a megfelelő kivitelezése igen komoly szakmai feladat, hiszen ahhoz, hogy ne túl korán, kellő 

mélységű és mennyiségű információ után szülessenek meg az egyes parafrázisok, a tanácsadónak kellő időt kell 
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biztosítania a tanácskérő számára, hogy a megfelelő hosszúságú asszociációs láncai kialakulhassanak. 

Ugyanakkor arra is vigyáznia kell, hogy 1-1 téma kifejtése túl terjengős se legyen. A gyakorlati tapasztalatok 

szerint egy alkalom rendszerint 2 téma kellően alapos körüljárását teszik lehetővé, s a tisztázásra fordított 

alkalmak számát akár 2 vagy több ülésre is tervezheti a tanácsadó. A tisztázásra szánt időkeret 

meghatározásában mindig azt kell megfontolni, hogy a tanácsadó kellő mennyiségű információ alapján 

tudjon olyan parafrázist, összekapcsolást vagy összegzést tenni, melyet a tanácskérő megerősít és elfogad. 

A tisztázás szintjének befejezéseként a tanácsadó a következő találkozás tematikáját ajánlja meg: 

Pl.: „ Mindazt, amiről ma beszéltünk, a következő alkalommal illesztjük az Ön eddigi élettapasztalataihoz, 

életútjához, személyes körülményeihez” 

Ezzel a tanácskérő számára jelezzük, hogy: 

• készülünk a következő alkalomra, 

• ebben az eddigiekben végzett munka során nyert eredményekre építünk 

• s csoportosítani fogjuk az információkat 

A tanácskérő tehát egyszerre kap megerősít arra vonatkozóan, hogy a saját személyes jellemzői határozzák 

meg a tanácsadás folyamatát, miközben mindvégig logikus, tervszerű, „életpálya szemléletű” építkezés 

zajlik az információk kezelésében. 

Elemzés 

A tanácsadás ezen szintjén a megismert szubjektív elemek és az objektív adatok realitásban ellenőrzött változata 

kerül csoportosításra, összevetésre. 

Az elemzés során azt kell eldönteni, hogy a tisztázott szubjektív elem és a realitáselem erősítik, gyengítik 

egymást, vagy közömbösek. Ez az összekapcsolás (pl.: időbeosztás…), mely a tisztázott szubjektívek és a 

realitás viszonyára vonatkozik, adja az elemzés fő vonulatát. A tanácsadó célja, hogy megkeresse azokat a 

realitás elemeket, amelyek támogatják a problémamegoldást. Az, hogy a feltételezése szerint pozitív, azaz 

támogató realitáselemek valóban azok-e vagy éppen gátlóak, a megbeszélés során derül ki. 

 

19. ábra. Elköteleződés a gyakorlatban. 

http://www.kazooschool.org/photoscrapbook/albums/2009_overview/Shop5.jpg 

A tisztázott szubjektívek és a realitáselemek többféle módon is kapcsolódhatnak egymáshoz: 

http://www.kazooschool.org/photoscrapbook/albums/2009_overview/Shop5.jpg
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Az egymással kapcsolatban álló elemek összetartozását a tanácsadó a beszélgetésben megerősített módon, annak 

minőségét is jelölve (azaz, hogy erősítő, gyengítő vagy semleges-e) rögzíti a tanácsadó naplóban. 

Míg a tanácsadás első 2 szintjén nondirektív stílusban történik, itt a tanácsadó már direkt elemeket is 

alkalmazhat, pl.: zárt kérdést, vagy információkérést visszacsatolás nélkül – kommunikációs eszközként. 

Ennek oka, hogy bár továbbra is hangsúlyozottan fontosak a tanácskérő önmagára vonatkozó állításai, de az 

objektív elemek realitásszintjét is tisztázni kell. 

A realitáselemek vizsgálatának szabályai: 

• az első szinten objektívként beírt elemeket mind meg kell próbálnia megvizsgáltatni a tanácskérővel 

• fontos, hogy minél több támogató elem jöhessen létre a rendezés által 

• a pozitív gondolkodás, a realitásban fellelhető elemek pozitívumaira a figyelem ráirányítása a tanácsadó 

feladata, hisz a tanácskérő épp az általa észlelt akadályok miatt kereste fel 

Az elemzés során a tanácsadónak meg kell erősíttetni az összekapcsolásait a tanácskérővel, s világosan ki 

kell mondania, hogy mit gondol azokról a tényezőkről, amelyek a realitásban adottak, s azokról a 

tisztázott pozitív tartalmú szubjektívekről, amelyek támogathatják a problémamegoldást. Az elemzés 

szakasza az összekapcsolások megszilárdításával ér véget. Tanácsadó és tanácskérő megegyeznek abban, hogy 

melyek azok a gondolatok, amelyekre a további munkát építhetik. Érdemes megemlíteni, hogy mind a realitás 

mind pedig a szubjektív elemek oldalán vannak egymásra épülő, egymást erősítő elemek. Az így kibontakozó 

struktúrát, vagy hierarchiát a tanácsadó naplóban is értelemszerűen jelöljük nyilakkal. 

Szintézis 

A tanácsadási folyamat előzményeiből következő hipotetikus megoldásokat kínáljuk fel a tanácskérő 

számára. Valamennyi hipotézisünk csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyeket a tanácsadás előző szintjein 

már közösen megbeszéltünk. További szabály, hogy mindenféleképp több hipotézist is meg kell fogalmaznunk, 

kínálva és demonstrálva is ezzel egyúttal azt, hogy a tanácskérő a saját lehetőségeihez mérten, de önállóan 

dönthet. Ilyen megközelítésben érdemes számba venni akár a korábban már elvetett megoldási utakat is, mely 

szintén azt mutatja, hogy nem kényszerválasztás történik, vannak az életút során alternatívák. A személyes 

döntés élménye jellemzően növeli az egyén önbecsülését, saját képességeiről alkotott képe inkább pozitív 

irányban mozdul, különösen, ha egy alapos mérlegelési folyamat eredményeként hozhatja meg ítéletét. Ez a 

folyamat íly módon arra is lehetőséget teremt a tanácskérő számára, hogy új, akár számára is meglepő 

tartalmakkal gazdagítsa saját öndefinícióját, személyes döntéseiről eddig kialakított képét. 

A tanácsadó által megfogalmazott hipotéziseket, pl.: tegyük fel, hogy Ön: 

• 1. jelentkezik a … Továbbképző Központ irodai asszisztens tanfolyamára (OKJ-s tanfolyam, 6 hónap, 

188.000 Ft) 
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• 2.: …, 

• 3.:… 

A tanácskérővel sorban végignézzük, miközben áttekintjük az egyes alternatívák megvalósításához szükséges 

tennivalók előnyeit és hátrányait. A folyamat során a tanácsadó az értékeltetés és a megvilágítás eszközeit 

alkalmazza. Minden áttekintett tényező kapcsán a tanácskérőnek nyilatkoznia kell, hogy azok pozitív vagy 

negatív hatással lennének-e rá véleménye szerint. 

 

20. ábra. Mérlegelés. 

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvKxcl5Tdsh1prV3KnB9s3hPr9KOdGkFqaKCegEfG5tGzpPHQ&

t=1&usg=__TzeHilwRGf_3l-pvoYEJKD2jkJQ 

Az értékeltetés szempontjait minden esetben a problémadefiníció és a hipotézis együttesen határozzák meg. 

Az előnyök és hátrányok szerint történő értékelés folyamata, melyet a tanácsadó kezdeményez – segít a 

tanácskérőnek a hipotézisek közti mérlegelésben. 

Alkalmazhatunk azonban rangsorolást is mint technikát, ahol azokat a tevékenységeket rangsoroltatjuk pl. 

melyek a döntéshez vezető úton fontosabbak. Pl.: 

Amennyiben a meghatározó szubjektív elemek világosak, s a döntést nem befolyásolja érdemben a tanácskérő 

személyes környezete, úgy a hipotézis elfogadása előtt kell rangsorolni. Ha azonban van olyan személy, aki e 

döntésre komoly hatást gyakorolhat a véleménye által (pl.: a férj), akkor a tanácskérőt a vele való egyeztetés 

után kérjük rangsorolásra. 

A hipotézis kiválasztása után a tervkészítés szakasza következik. 

A tervkészítés: 

• egy cselekvéssor meghatározása, 

• ha ezt választom, mit kell tennem először, másodszor, harmadszor (milyen információkra van szükségem, hol 

szerezhetem meg…) 

A kiemelt hipotézis, és az ahhoz készített tervezési folyamat ismét mérlegelési, rangsorolási, értékelési elemeket 

tartalmaz, melyek segítik a tanácskérő számára a döntés meghozatalát. A kiemelt hipotézis és a tervezés 

segítségével kirajzolódik a tanácskérő előtt az általa hozandó döntés célja és következményei. 

A tanácsadás ezen pontján megszakítjuk a folyamatot, hogy a tanácskérő lehetőséget kapjon a problémához 

kapcsolódó élményanyag érlelődéséhez, valamint ahhoz, hogy szoros környezetével is egyeztethesse a tervezett 

megoldást. A környezet általában fontos referenciát adhat a tanácskérőnek, hogy jó úton jár-e, realizálhatók-e az 

elképzelései, s a tanácskérő arról is meggyőződhet, hogy az általa feltételezett környezeti támogatást valóban 

megkapja e a döntéshez, akárcsak egy támogató attitűd formájában. A tanácsadó ezen a ponton úgy szakítja meg 

a közös gondolkodást, hogy egy feladatot ad a tanácskérőnek. 

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvKxcl5Tdsh1prV3KnB9s3hPr9KOdGkFqaKCegEfG5tGzpPHQ&t=1&usg=__TzeHilwRGf_3l-pvoYEJKD2jkJQ
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvKxcl5Tdsh1prV3KnB9s3hPr9KOdGkFqaKCegEfG5tGzpPHQ&t=1&usg=__TzeHilwRGf_3l-pvoYEJKD2jkJQ
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A feladatadás szabályai: 

• feltétlenül illeszkednie kell a tanácskérő aktuális állapotához, a hipotézis kidolgozási szintjéhez, és a 

problémadefinícióhoz 

• a tanácskérő környezetéből olyan referenciaszemélyhez vagy csoportokhoz kapcsolódjon, akiktől függ, 

akikhez érzelmileg kötődik, vagy presztízsszemélynek tart 

• a tanácskérő személyes fejlődését pozitívan befolyásolja 

• nem helyettesíthet tanácsadói munkát (pl.: nem kerestethetünk ki felvételi pontszámot vagy egyéb 

információt) 

• a feladatadás nem házi feladat, nem számonkérő jellegű 

• a feladat kivitelezéséhez minden segítséget meg kell adnunk (előkészítés, szervezés, telefonálás…) 

Pl.: beszélje meg otthon családtagjaival, (férjével és szüleivel), hogy át tudják-e szervezni az otthoni 

tennivalókat, ha Ön az egyik, választott képzésre járna, s ha igen, hogyan? 

 

21. ábra. Saját élmények megszerzése. 

http://www.eslteachersboard.com/webbbs/images/volunteering/pic218.jpg 

Megállapodás 

Ebben a szakaszban a tanácskérő, a tanácsadásban felhalmozódott ismeretei, tapasztalatai alapján és az 

elgondolások realitásban történő „ellenőrzése” után meghozza a döntését, mely kijelöli a továbblépés útját, 

megjelöli az irányt az életútban. 

A megállapodás nondirektív szakasza a tanácsadásnak,, ahol a tanácsadó visszahallja azokat az elemeket, 

amelyeket a tanácsadási folyamatból a tanácskérő kiemel, amelyekkel tovább tud dolgozni, és amelyet a 

realitásban is tovább tud működtetni. A tanácsadónak érdemes megfigyelni, hogy a tanácskérő képes-e 

megfogalmazni a vállalásait. Ha ez elmarad, a személyiség bizonytalansága, a döntéssel kapcsolatos 

ambivalenciáját sejthetjük a háttérben. 

http://www.eslteachersboard.com/webbbs/images/volunteering/pic218.jpg
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22. ábra. Megállapodás. 

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdnaHHy1LmYK8WUZpASzmRLEB0C2vVjdilx9-

w4Ii1aKZ5njg&t=1&usg=___25pkea9ZLXUbBV7WMgvmbKAHvI 

A döntés felvállaltatásán túl két másik feladat vár ránk e szakaszban. 

Az egyik az értékelőlap kitöltése, melyben a tanácskérő fejlődését rögzítjük a tanácsadási tevékenység során. Az 

értékelés során a problémadefiníció szempontjából mindkét fél számára világossá válik, hogy mi lett a 

tanácsadás eredménye. Az értékelőlap ugyanakkor arra is lehetőséget ad, hogy közös megegyezésen alapuló 

véleményt adjon ki kezéből a tanácsadó, ha erre kérik a szervezet más tagjai. 

A tanácskérő személyiségének értékeléséhez használt 7 szempont, melyet egy 7 fokú skálán a tanácskérővel 

közösen értékelünk: 

1. pálya-, vagy munkaválasztás fontossága 

2. pályaismeret, szakmaismeret 

3. kulcsképességek, előnyök 

4. öndefiníció minősége 

5. a választás tervezettsége, tervezhetősége 

6. döntésben az emocionális és racionális elemek aránya 

7. kultúrspecifikus jellemzők 

Kiindulópont mindig a problémadefiníció, ez lesz, amihez viszonyítva értékelünk. Az értékelés során mindig az 

aktuális állapotot vesszük figyelembe, s arra figyelünk, hogy a kezdetekhez képest milyen előremozdulás 

történt. A skálák nem a személy jóságát vagy rosszaságát mutatják, hanem azt az energetizáltsági szintet, 

amelyet a problémamegoldás során megtapasztaltunk, azaz intenzitás skálák. 

Mivel a megállapodás a tanácsadás befejező szintje, nem maradhat el belőle a búcsúzás, mint záró elem. Ennek 

nyomán a tanácsadó jelzi, hogy a problémamegoldás folyamata, melyre szerződtek, véleménye szerint lezárult, a 

problémát a megállapodás függvényében megoldottnak tekinti. Ugyanakkor azt is jeleznie kell, hogy a 

tanácskérő más összefüggésben a későbbiekben is számíthat rá, illetve, hogy a tanácsadásban van követéses 

fázis, amikor a tanácsadó (telefonon, levélben…) megkeresi, hogy helyzetéről tájékozódjon. Ha a tanácskérő 

számára ez kellemetlen lenne, vagy inkább maga vállalja, hogy bizonyos időközönként ő jelentkezik majd, úgy 

természetesen ezt is elfogadhatjuk. 

A búcsúzás érzelmi légköre azt kell, hogy tükrözze, hogy bármikor fordulhat hozzá a tanácskérő újabb 

problémával, vagy az épp lezárt problémához kapcsolódó további kérdéseivel. 

Összefoglalás 

A tanulási egység során áttekintettük a tanácsadási folyamat egyes szintjeinek legfontosabb sajátosságait. A 

tanulók megismerkedhettek a szubjektív elemek jelentőségével, és a realitás adatok helyével a tanácsadási 

folyamatban. Bepillantást nyerhettek az egyes információcsoportokkal végzett elemző munkába, s abba a 

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdnaHHy1LmYK8WUZpASzmRLEB0C2vVjdilx9-w4Ii1aKZ5njg&t=1&usg=___25pkea9ZLXUbBV7WMgvmbKAHvI
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdnaHHy1LmYK8WUZpASzmRLEB0C2vVjdilx9-w4Ii1aKZ5njg&t=1&usg=___25pkea9ZLXUbBV7WMgvmbKAHvI
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logikai folyamatba, melynek tudatos tervezése és kivitelezése által megvalósítható a tanácskérő személyes 

igényeihez illeszkedő, és saját döntésein alapuló problémamegoldó folyamatba. 
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6. fejezet - Strukturált 
csoportfoglalkozás felépítése 

Bevezetés 

A csoportban végzett munkának számtalan előnye van, bármely formáját alkalmazzuk. Elsősorban biztonságot 

ad a résztvevőknek, amely nemcsak a támogatás miatt alakul ki, hanem azért is, mert mind a csoportvezető, 

mind a társak el akarják fogadni őket. A csoportban résztvevők összetartozás érzését élik meg és ebből 

következik a csoportos munka szociális értéke is. A csoportban történő munka a viselkedés szociális jelentését 

képes értelmezni, mert más személyekkel összefüggésében kerül elemzésre az egyén viszonyulása. A csoport, 

mint erő is jelentkezik a pozitív hatások között, ismert az egykorúak csoportba szerveződése (kamaszkor), itt az 

egyenrangúak csoportjának erejét használhatja a csoportvezető. Érdekes megközelítés Dinkmeyer és Muro 

(1971) összegzése, akik a csoportos tanácsadás felsorolt jellemzőinek a következményét „szemlélő terápiának” 

nevezték. Ezen azt értik, hogy minden csoporttagnak meg van arra a lehetősége, hogy lássa amint valaki más 

olyan problémáról beszél, amely az övéhez hasonló. Így megfigyelheti annak reakcióját, észreveheti az esetleges 

ellentmondásokat, és az abból levont tudatos vagy tudattalan következtetések segíthetik saját problémájának 

megoldásában. 

Cél: Ismerje meg strukturált csoportfoglalkozás szintjeihez rendelt módszertani megközelítéseket. 

Követelmény: A strukturált csoportfoglalkozás egyes szintjeinek elkülönítése. 

1. 6.1 A strukturált csoportfoglalkozás felépítése 

A csoportmódszerek alkalmazására több figyelemre méltó hazai próbálkozás történt a pályaválasztási 

tanácsadásban. Korai kezdeményezés J. Szilágyi Klára nevéhez fűződik (1970), aki pályaválasztási kör néven 

szervezett csoportfoglalkozásokat középiskolákban. A pályaválasztási kör szervezése megerősítette azt a 

pszichológiai feltevést, hogy individuális jelleget kell kapnia legalább az iskolai osztálymunkához viszonyítva a 

tanácsadásnak. A pályaválasztási kör az iskolai keretekhez alkalmazkodva a szakkör analógiájára született és 

létezésével elsősorban a pályaválasztási tanácsadó munka keretét kívánta biztosítani. A kollégiumi körülmények 

között élő tanulók számára ez a forma a pályaválasztás problematikájával történő folyamatos foglalkozást 

jelentette és azokat a családi beszélgetéseket is hivatott volt pótolni, ahol ezek a kérdések spontán felvetődhettek 

volna. 

A felsőfokon való továbbtanulás sok fiatal vágya, sok fiatal belesodródik, sokan meg sem kísérlik a jelentkezést. 

A pályaválasztási kör a felsőfokú továbbtanulás támogatásának egyik lehetséges formája volt a 70-es években. 

Szilágyi – Völgyesy 1979-ben folytatta az idevonatkozó kísérleteket, majd Rajnai 1978-ban és Dehelán - Polgár 

1984-ben vezetett csoportfoglalkozásokat középiskolásoknak. A hivatásra nevelés sajátos lehetőségét jelentették 

az azonos pályára készülők számára szervezett tematikus csoportok is (Szőnyi Magda, 1984; Bagdi, 1989). A 

csoportos pályaválasztási tanácsadás és a személyiségfejlesztés összekapcsolására Pintér – Ritoókné kísérletei 

mutattak rá (1986). A kutatási előzmények a csoportmódszerek szabad felhasználását mutatták, domináns volt a 

szabad interakciós beszélgetés, a tematikus beszélgetés, valamint a T-csoportelemek. A kísérleteket 

pszichológusok vezették, ezért megjelentek a pszichológiai tesztek is a csoportfoglalkozásokon. A pszichológiai 

tesztek szerepét mutatja Zakar azonos érdeklődési alapon szervezett pályaválasztási szakköre (1991). Trotzer 

felosztása szerint a támogató csoportmunkához jobban hasonlítottak e korai kísérletek, mint a csoportos 

tanácsadáshoz. 

Az 1990-es években megújult ifjúsági és felnőtt tanácsadás két fő irányban különült el, amely szerint a 

csoportos beszélgetés, mint a csoportos támogatás eszköze alakult ki, elsősorban iskolai vagy más szervezeti 

formákban tanulók körében, míg a csoportos tanácsadásnak meghatározott formája a strukturált 

csoportfoglalkozás került bevezetésre Magyarországon a munka-pályatanácsadók vezetésével. 
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23. ábra. Strukturált csoportfoglalkozás 

A csoportmódszerek alkalmazása több évtizede elkezdődött a pedagógiai gyakorlatban, és napjainkban egyre 

inkább terjedőben van. A pedagógia, bár hivatalból is csoportkeretek között foglalkozik (hiszen az osztály is 

egyfajta csoportkeret) a fiatalok formálásával, eddig inkább a szorosabb értelembe vett oktatás területén 

alkalmazta a kiscsoportos foglalkozásokat. A (kis)csoportban a csoporttagok egymást indukálják, bátorítják és 

befolyásolják, ugyanakkor nyitottabbak egymás véleményére, értékrendjének átvételére is. Az osztályhoz képest 

minél kisebb és összeszokottabb a csoport, annál inkább jelentkezik a csoporttöbblet, ami a csoport 

dinamikájában mutatkozik meg. A csoporttagok együttműködésekor az egymás felé irányuló hangulatok, 

érzések és gondolatok, valamint ezeknek a változásai viszik előre a csoportot a fejlődés útján. Ennek során 

alakul ki az a bizalmi légkör, melyben a csoporttagok képessé válnak egymást segítve a kapott információkat 

feldolgozni, azokat akár önmagukhoz is rendelni. 

Többször említettük már a kiscsoport fogalmát, de ahhoz, hogy igazán világossá váljék, milyen értelemben is 

érdemes gondolkoznunk erről, próbáljuk meg tisztázni. A köztudatban élő értelmezéssel szemben, pszichológiai 

értelemben az különbözteti meg az általánosságban vett csoportoktól, hogy nem spontán alakul ki, hanem 

tudatosan hozzák létre, mégpedig a csoporttagok előre tervezett fejlesztésének a céljából. Fontos adalék még, 

amit talán Rudas (1990) fogalmaz meg a legplasztikusabban: „a kiscsoport olyan emberek együttese, amelyben 

a részt vevő egyének egymást közvetlenül érzékelik, s egymással folyamatosan vagy rendszeresen interakcióba 

lépnek”. A fentiek megvalósulásának esélyéhez néhány feltételt biztosítani kell. Ahhoz, hogy a tagok 

kényelmesen érzékelhessék egymást, és kapcsolatba kerülhessenek, maximalizálni szükséges a létszámot. Ez a 

hozzávetőlegesen 10-15 fő lehetőség szerint üljön körbe, hogy mindenki számára átlátható legyen a kiscsoport, 

mert így válik adottá a kölcsönös kommunikáció. Összegezve: a kiscsoport lényege a csoport létszámában és a 

csoporttagok egymáshoz való térbeli elhelyezkedésében ragadható meg. 

A csoportos foglalkozás 

A kiscsoporttal folytatott célorientált tevékenység a csoportos foglalkozás (Toseland–Rivas, 1984), amely előre 

meghatározott célfeladatok végrehajtása érdekében történik, s amely a csoport egyes tagjaira és a csoport 

egészére irányul. A csoportos foglalkozások mindig információt adnak, és az információ elsajátításában 

lehetőség nyílik arra, hogy a csoporttagok egymástól tanuljanak, egymástól szerezzenek információt, valamint 

az új információkat önmagukra is vonatkoztathassák, sőt alkalmanként valamilyen módon a gyakorlatban ki is 

próbálhassák. A résztvevők involválódnak, személyes tapasztalatuk vagy élményük keletkezik a foglalkozás 

során. A csoportos foglalkozásoknak az a jellemzője, hogy tematikusak, a résztvevőknek pedig meghatározott 

információmennyiséget kell feldolgozniuk. 

A csoportos foglalkozás egy hosszabb időtartamban, tematikusan felépített foglalkozás sorozatból áll. 

Résztvevői többé-kevésbé állandóak, és a folyamat idejében együtt maradnak. A csoportos foglalkozások 

meghatározott tartalmakat foglalhatnak magukba, vagyis mindig információt adnak, és az információ elsajátítása 

során lehetőség nyílik arra, hogy a csoporttagok egymástól tanuljanak, egymástól szerezzenek információt, 

valamint az új információkat valamilyen módon a gyakorlatban kipróbálják és önmagukra is vonatkoztathassák. 

A csoportos foglalkozásoknak a jellemzője tehát az, hogy tematikus, meghatározott információ mennyiséget kell 

feldolgozni. A résztvevők involválódnak személyes tapasztalatuk vagy élményük keletkezik a foglalkozás során. 

A csoportos foglalkozás vezető feladata az, hogy a foglalkozások teljes időintervallumát végiggondolva 

tematikusan előkészítse azt. Minden egyes foglalkozásnak meghatározott forgatókönyve van, a forgatókönyvet a 
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csoportvezető a csoport igényének megfelelően megváltoztathatja, viszont minden csoportos foglalkozásra 

készülnie kell feladatokkal, és a feladatok gyakorlati lebonyolításához az eszközöket a csoportfoglalkozásra 

készen kell bevinnie. Ez fontos szempont, hogy a foglalkozás ideje alatt ne eszközkészítés vagy ne feladat 

megoldást gátló eszközkeresés folyjék. 

Strukturált csoportfoglalkozás 

Szilágyi és munkatársai (1993) kutatásai során kialakítottak a munka-pályatanácsadásban jól alkalmazható 

szabályozott csoportfoglalkozási formát a strukturált csoportfoglalkozást. Ez, a csoportos tanácsadás új, 

korszerű szemléletű változata alkalmas a pályaválasztási tanácsadás iskolában történő lebonyolítására és a 

felnőttekkel vagy munkanélküliekkel való foglalkozásra egyaránt. A szabályozott csoportfoglalkozási forma jól 

alkalmazható a munka- és pályatanácsadásban, illetve a pályaorientációban is. 

A strukturált csoportfoglalkozás kötött felépítésű, általában öt elemet tartalmaz: 

Hangulatteremtés. A strukturált csoportfoglalkozás első szintjén el kell érni, hogy kialakuljon az itt és most 

élménye az adott témára vonatkozólag. Ezt a cél szolgálják a felvezető gyakorlatok. Ez tulajdonképpen a 

bevezető fázis, a csoport bemelegítése, témára hangolása. Itt választjuk el a hagyományos ismeretátadástól ezt a 

foglalkozási formát. 

Célkitűzés. Második szinten a csoportvezető közlésének eredményeképpen tudatosodnia kell a résztvevőkben, 

hogy az adott foglalkozáson mi vár rájuk, mit kell tenniük önmagukért. 

Ismeretfeldolgozás. Ez a fázis jelenti a téma feldolgozását, mely meghatározott tartalmú strukturált gyakorlatok 

segítségével történik. Ebben a szakaszban dolgoznak a csoporttagok, ekkor találkoznak az új ismeretekkel, élik 

meg a témával kapcsolatos élményeket, emocionális hatásokat. 

Személyes hozam. Ezen a szinten a résztvevők megfogalmazzák, mit kaptak, mit nyertek a foglalkozás során. A 

személyes hozadék, az egyéni igények megfogalmazása igen fontos a további közös munka szempontjából. 

A következő foglalkozás előkészítése. Az ismeretfeldolgozás szakaszában sokszor számítunk a résztvevők 

önálló munkájára, amit két foglalkozás között kell elkészíteniük (például önéletrajzírás). Ezeket a feladatokat 

mindig előre kell kiadni, mert ha az egyéni munkák nem készülnek el, akkor azok ebben a foglalkozási 

formában nem helyettesíthetők csoportvezetői tevékenységgel. 

2. 6.2. Az ismeretátadás és a cél viszonya 

Mitől lesz egy csoportfoglalkozás strukturált? Tágabb értelemben a csoportülés során végrehajtott minden, a 

folyamatra irányuló vezetői beavatkozás strukturálásnak fogható fel. Szűkebb értelemben a vezető 

feladatkijelölő, viselkedésszabályozó, megtervezetten célra irányuló intervencióját tekintjük strukturálásnak, 

amely valamilyen gyakorlat, feladatmegoldás kezdeményezésében realizálódik. Erre rímel rá Middleman és 

Goldberg (1972, idézi Rudas, 1990) strukturált tanulási helyzetre vonatkozó definíciója, miszerint ez „[…] 

olyan zárt rendszer, amit a csoportvezető szándékosan szerkesztett meg és hozott mozgásba. A csoportvezető 

olyan feladatot tűz ki, amelyet strukturált feltételek között kell végrehajtani.” Még egy meghatározás, ami a 

teljes kép kialakulásához szükséges, ez pedig a strukturált feladat. Lieberman, Yalom és Miles (1973) szerint ez 

„olyan vezetői beavatkozás, amely specifikus viselkedési szabályok és előírások sorozatát tartalmazza”. 

Cél: Ismerje meg a cél és a feladat viszonyát a strukturált csoportfoglalkozásban. 

Követelmény: A strukturált csoportfoglalkozás céljának megfelelő komplett tematika készítése. 

A strukturált csoportfoglalkozás meghatározó összetevői 

A strukturált csoportfoglalkozás egy előre meghatározott időtartamra, céltudatosan összeállított tematikus 

feladat-, illetve gyakorlatsort jelent. Ez alkalmas arra, hogy fókuszba hozza mindazokat a csoportnak, valamint 

az egyes tagoknak megfelelő témákat, melyekkel a csoportfoglalkozások alatt dolgozhatnak. A 

foglalkozássorozat alkalmával lehetőség nyílik egymás véleményének, ítéleteinek, gondolatainak különböző 

feladatokon, irányított beszélgetésen keresztüli megismerésére, mely új tapasztalatokhoz és ismeretszerzéshez 

vezet. 
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A strukturált csoportfoglalkozások tehát jól körülhatárolt, előre meghatározott célból szerveződnek. A 

programot a csoportvezető a kitűzött cél által vezérelve állítja össze behatárolt időkerettel. A vezető rugalmasan 

ugyan, de igyekszik a résztvevőket a programon végigvinni. A csoporttagok olyan kipróbált, bevált feladatokat 

oldanak meg, amelyek nagy valószínűség szerint a cél elérését leginkább segítik. 

A jól felkészült csoportvezető mindig talál olyan eszközöket (ún. strukturált feladatokat), amelyek segítségével 

bizonyos célok (például információközlés, egyetemesség és különbözőség, társas készségek fejlesztése, 

interperszonális tanulás, csoportkohézió kialakulásának segítése) előtérbe kerülnek. A foglalkozást vezető 

feladata az, hogy a foglalkozások teljes időintervallumát végiggondolva, tematikusan előkészítse a munkát. 

Minden egyes foglalkozásnak meghatározott forgatókönyve van, amit a vezető a csoport igényének megfelelően 

megváltoztathat. Minden csoportos foglalkozásra készülnie kell feladatokkal, és azok gyakorlati 

lebonyolításához az eszközöket készen kell bevinnie. 

A csoportfejlődésre vonatkozó elméletek szerint a csoportfoglalkozás korai szakaszában adott strukturált 

gyakorlatok, feladatok mindenekelőtt erős csoportkohéziót, a tagok bekapcsolódását és személyközi bizalmat 

eredményeznek. A kutatók szerint (Lieberman, Yalom és Miles, 1973) a strukturált feladatok alkalmazása 

önmagában is erősíteni szokta a csoportkohéziót, vagyis a csoporttagokat összetartó erőt, azaz az egész 

csoportot. Strukturálatlan kezdet esetén egyrészt nagyon nehéz elviselni a szabályozatlanság és a keretnélküliség 

gyötrelmeit, másrészt kétségtelenül nagy rutin szükséges a káoszban való eligazodáshoz, illetve ahhoz, hogy az 

interakcióknak valódi anyaga születhessen, a munkának valódi eredménye legyen (G. Donáth, 1980; Rudas, 

1984). A kezdeti zökkenőkön, a nagy energiát és sok időt lekötő erőfeszítéseken megfelelően át tudnak segíteni 

a játékok, a strukturált feladatok. Később már ritkíthatók, lazíthatók a feladatok, több időt szánhatunk a spontán 

felvetődő témákra, és bízhatunk a csoport saját erőfeszítéseiben. Előtérbe kerülhetnek a kötetlenebb verbális 

interakciók, sőt a csoporttagok által kezdeményezett és megszervezett játékok is. 

Azt az általános megjegyzést tehetjük, hogy a strukturált feladatok hatásmechanizmusa a személyiség három – 

érzelmi, gondolati, viselkedési – szintjén zajló tanulási folyamatban kereshető. E három szint kölcsönhatása és 

kölcsönös feltételezettsége tárul elénk minden csoportban. Magát a folyamatot segíthetik, gyorsíthatják, vagyis 

katalizálják a strukturált feladatok. 

Az érzelmi, gondolati és viselkedési szféra érintettségének mértékét, arányát és mélységét, vagyis végső soron a 

strukturált feladatok hatásmechanizmusát a következő néhány feltétel szabályozza: 

• Megfogalmazott cél. 

• A gyakorlat tartalma, összeállítása, lebonyolítási rendje, tervezett menete, egyszóval a forgatókönyv. 

• Az adott szituáció, amelyben használják (csoportkeret, interperszonális viszonylatok, a megelőző dinamika 

stb.). 

• Az egyes csoporttagok személyisége. 

• A vezetők személye: stílusa, szemlélete, személyisége. 

A csoportmunka konkrét céljaival összhangban lévő eszközök és az eszközökkel adekvát célok, ez a gyakorlat 

hatásának egyik alapfeltétele. (Egy-egy gyakorlat többféle cél közelítésére alkalmas, és természetesen egy-egy 

célhoz számos alternatív gyakorlat rendelhető.) A strukturált gyakorlatok lényegében technikai eszközök a 

csoportvezető kezében. A strukturált gyakorlatokat is különbözőképpen, eltérő eredményekkel lehet forgatni. 

Azt is le kell szögeznünk, hogy azoknál a gyakorlatoknál, amelyeknél ismeretbővülést várunk, igen nagy 

szerepe van az utólagos megbeszélésnek, a verbális feldolgozásnak. E nélkül a gyakorlatok, játékok nagyon 

kellemes élményt nyújthatnak, de mindenképpen a levegőben lógnak. 

Munkaforma 

A pedagógiai szakirodalom az oktatás megszervezésének jól elkülöníthető változatait az oktatás szociális 

formáiként említi, vagy a módszerek közé sorolja őket (M. Nádasi, 2001). A hazai publikációk (Szántó, 1987) 

leggyakrabban szervezési formák, munkaformák elnevezéssel illetik őket. A következetes szóhasználat 

érdekében – az oktatáselmélet terminológiájával összhangban – célszerű szervezési módokról vagy 

munkaformákról beszélni, mi ez utóbbit választottuk. 
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A következőkben a három alapvető munkaforma rövid bemutatására vállalkozunk, melyek azon szempont 

mentén különíthetőek el legegyszerűbben egymástól, hogy a csoporttagok kivel dolgoznak együtt, kivel vannak 

interakcióban, vagy egészen egyszerűen kivel tartják a szemkontaktust a feladatmegoldás során. 

Frontális munka 

A hagyományos értelmezésben ilyen munkaforma esetén a csoporttagok ugyanazon tartalom feldolgozásával 

foglalkoznak, és egy időben, párhuzamosan vesznek részt az elsajátítás folyamatában. Személyközi kapcsolat 

ebben az esetben legfeljebb tanár és diák között van, a szemkontaktus is ennek megfelelően alakul. 

Csoportos munka (pár, trió, alcsoport, közös) 

A munkaforma lényege, hogy az egész csoportban vagy az azt felosztó kisebb egységekben együtt oldanak meg 

valamilyen feladatot a tanulók. A külön, párhuzamosan dolgozó egységek feladata lehet különböző vagy 

ugyanaz. Ezeket a gyakorlatokat hívhatjuk interaktív gyakorlatoknak, hiszen lényegük a tagok közötti 

interakció, vagyis az együttműködés. Attól függetlenül beszélhetünk csoportos munkáról, hogy hány gyerek 

dolgozik együtt, a lényeg a csoporttag – csoporttag közötti kapcsolat, vagyis a szemkontaktus leginkább ebben a 

relációban jelentkezik. 

 

24. ábra. Páros munkafolyamat 

 

25. ábra. Trió munkafolyamat 

Egyéni munka 

A csoporttagok önállóan dolgoznak a felkészültségük színvonalának megfelelő feladaton. Együttműködés nincs 

a társakkal, ha úgy tetszik, maguk elé néznek. 

A fenti munkaformák vegyes használatakor kombinált munkaformáról beszélünk. Van még egy említésre méltó 

forma, mely a csoportot sajátos módon strukturálja. Ez a méltatlanul ritkán használt munkaforma 
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tulajdonképpen csoport a csoportban, ami azt jelenti, hogy amíg a csoport egyik része dolgozik, a másik 

megfigyelőként működik közre. Ez az akvárium helyzet, ami tulajdonképpen csoportos feladatvégzés. 

Tanulási egységünk keretei nem teszik lehetővé, hogy részletekbe menően elemezzük a különböző 

munkaformák előnyeit és hátrányait. A kutatási eredmények alapján (M. Nádasi, 2001) azonban egyértelműen 

leszögezhetjük, hogy különböző hatásfokkal ugyan, de mindegyik munkaforma alkalmas valamennyi 

tanácsadási feladat realizálására. 

 

26. ábra. Egyéni munkafolyamat 

Feladattípusok 

Az alábbi táblázatban összefoglalását adjuk a strukturált csoportfoglalkozások során használt feladattípusoknak 

(Szilágyi, 2000; Kenderfi, 2006; Rudas, 1990; Siegrist – Wunderli, 1996). 
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A strukturált csoportfoglalkozás során, az ismeretfeldolgozás szintjén rendszeresen használjuk a vizualizációt 

(az ismeretelemek folyamatos vizuális szemléltetése), valamint rendszeresen kapcsolódik a foglalkozáshoz a 

megbeszélés eleme (a feladat elvégzését követő, az ahhoz kapcsolódó élmények, ismeretek közös verbális 

feldolgozása). 

Összefoglalás 

A tananyagegységekből világosan látható, hogy a strukturált csoportfoglalkozás a tanácsadói eszköztár egyik 

leghatékonyabb és legkedveltebb darabja, mely nemcsak a pályaorientációs tanácsadói munkát segíti célorientált 

információátadás révén, hanem alkalmas a felnőttekkel és/vagy munkanélküliekkel való foglalkozásra is. 
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7. fejezet - Tanácsadási módszerek – 
önértékelő eljárások 

Bevezetés 

A témakör a tanácsadási módszerek közül az önértékelő eljárásokat mutatja be. A témakör két tanulási 

egységből áll. az első tanulási egységben ismertetjük az interdiszciplináris alapú tanácsadás speciális 

módszertanát, majd a második tanulási egységben bemutatunk néhány önértékelő eljárást. 

A témakör célja, hogy a hallgató ismerkedjen meg az interdiszciplináris alapú tanácsadás speciális 

módszertanával, majd ismerjen meg néhány önértékelő eljárással. 

1. 7.1 Az interdiszciplináris alapú tanácsadás 
speciális módszertana 

Bevezetés 

Az első tanulási egységben bemutatjuk az önértékelő eljárások jelentőségét, majd röviden összefoglaljuk az 

érdeklődés, a képesség és a munkamód jellemzőit! 

Cél: a hallgatók ismerjék meg az önértékelő eljárások jelentőségét a tanácsadásban 

Követelmény: a hallgatók tanulják meg az önértékelő eljárások jelentőségét a tanácsadásban 

Az önértékelő eljárások jelentősége: 

Az önértékelő eljárások jelentőségét több szempontból is elemezhetjük. 

• Az önértékelő eljárások nem tesztdiagnosztikai módszerek, így pszichológiai diploma nélkül is 

alkalmazhatóak a tanácsadásban. 

• Az önértékelő eljárások bevonják a tanácskérőt önmaga megismerési folyamatába, ezért aktívabb a 

tanácsadóval való együttműködésben. 

• Az önértékelő eljárások kevesebb veszélyt jelentenek a szakemberek kezében, mint néhány esetben a 

pszichológiai eszközök (hiszen ismerünk hazai viszonylatban olyan képesség, illetve személyiségvizsgáló 

eljárásokat, amelyeknek hazai adaptálása vagy standardizálása nem elég megbízható). 

• Az önértékelő eljárások kialakításával megteremtődött a karrier tanácsadás ill. a munka-pályaválasztási 

tanácsadás olyan módszertani alapja, amellyel egy új szakma kibontakozása kezdődött meg. A módszertani 

elkülönülés lehetővé teszi más segítő szakmáktól való elhatárolódást vagy a munka-pályatanácsadók 

kompetenciahatárainak pontosabb kialakítását. 

• Az érdeklődés, képesség, értékek és munkamód általában befolyásolják az életvezetés egészét, és az 

önismeret kialakulásának centrális részét képezhetik. 

• Érdeklődés: A tanácsadásban nagy jelentőséget tulajdonítanak a személyiséget meghatározó jellemzők 

közül az érdeklődési irányoknak. A napi tapasztalat is azt mutatja, hogy a széles érdeklődési körrel 

rendelkező emberek igen jó beszélgetőpartnerek, igen jó velük lenni, sok információt tudnak adni a 

világról. Az egy-egy érdeklődési sávra koncentrálódott emberek is adhatnak egymásnak sok információt, 

ha az érdeklődési területeik találkoznak, pl. egy autószerelő autóismerete egy új típus esetén meghatározó 

élmény lehet azok számára, akik ez iránt a autótípus iránt érdeklődnek. Ezért egyértelműen nem lehet 

megfogalmazni, hogy az emberi életútban a széles érdeklődési sáv vagy egy-egy érdeklődési terület 

mélyebb ismerete a sikerre vezetőbb. 

• Képesség: A képességek a személyiségnek olyan viszonylagos állandó sajátosságai, amelyek bizonyos 

területen a sikeres tevékenység előfeltételei (Roth, 1972; Zörgő, 1973). A képességek megismerése, és a 

pályára jellemző képességfedezet feltárása elsősorban azért ütközik nehézségekbe, mert mint az előző 
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meghatározásból kitűnik, sikeres tevékenységhez kapcsolódóan kereshetjük azt. Az életútban, valódi 

élethelyzetekben is a sikeres teljesítés a megnyilvánulási formája a magasabb szintű képességnek. Minden 

elemzés, illetve vizsgálati forma igyekszik feladatokba sűríteni a képesség megnyilvánulási lehetőségét. A 

feladatnak azonban két szempontot kell összeegyeztetni, egyrészt az általános értelmi képességre 

vonatkozó információt is kell adniuk, másrészt a szakmai feladatok ellátására szükséges speciális 

képességek megítélésében is segítséget kell nyújtaniuk. 

• Munkamód: A munkamód komplex pszichológiai tulajdonságrendszer, számos összetevőből épül fel, 

ezért nehéz a munkamód egyszerű definícióját megfogalmazni. A tanácsadó lehetősége, hogy az életkornak 

megfelelő munkamód elemeket pl. mozgásosság, elméleti-gyakorlati beállítódás stb. részenként beszéli 

meg a tanácskérővel, vagy az alábbi egyszerű meghatározást ajánlja meg: a munkamód olyan 

tulajdonságunk, amelyben megfogalmazzuk hogyan szeretünk egy-egy feladatot megoldani. 

• A mért személyiségtényezőknek kapcsolódniuk kell a munka világában megtalálható osztályozási 

szisztémákhoz, vagyis a munkatartalmak és az önértékelésre ajánlott egyéni tulajdonságok között kapcsolatot 

kell kialakítani. Az általunk ajánlott önértékelési eljárások a pályaorientációs folyamatban mutatkozó 

öndefiníciós nehézségek leküzdésében alkalmazhatók. Az ajánlott elemzések eredményei vonatkoztathatók a 

munka, illetve pályafeladatokra, körülményekre, és ezzel mintegy anticipált pályaképet próbálnak sugallni a 

tanácskérő számára a saját önértékelési mechanizmusai mentén. 

• Ezek az önértékelési technikák mind egyéni, mind csoportos megbeszélésre alkalmas eredményeket hoznak, 

és így könnyen kapcsolhatók a tanácsadói munkához. 

• Az önértékelési folyamatban sokszor előfordulhat, hogy a tanácskérő nem igényli azt, hogy minden egyes 

elemet megbeszéljen a tanácsadóval. A tanácskérők maguk is le tudják vonni a következtetéseket a saját 

önértékelési eredményeikből, és már ezeket a levont következtetéseket - sok esetben - mint saját öndefiníciós 

törekvéseiket mutatják be a tanácsadási folyamatban. 

Összefoglalás 

Az első tanulási egységben bemutatjuk az önértékelő eljárások jelentőségét, majd röviden összefoglaljuk az 

érdeklődés, a képesség és a munkamód jellemzőit! 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a fejezetben olvasottakat! Fejtse ki az önértékelő eljárások jelentőségét a tanácsadásban! 

2. Ismertesse az érdeklődés megismerhetőségét! 

3. Vázolja fel a képességek megismerésének jelentőségét! 

4. Ismertesse a munkamód megismerhetőségét! 

2. 7.2 Önértékelő eljárások jellemzése 

Bevezető 

A második tanulási egységben bemutatunk néhány önértékelő eljárást a képességek, az érdeklődés, az érték és a 

munkamód feltárására! 

Cél: a hallgató ismerjen meg önértékelési eljárás típusokat. 

Követelmény: a hallgató választani tudjon a személyiségjellemzőkhöz kapcsolódó önértékelési eljárásokból a 

tanácsadás célja szerint! 

Az önértékelő eljárások kialakulása 

Az önértékelő eljárásokat 1992 óta fejlesztés elemzi a Szent István Egyetem (jogelődje Gödöllői 

Agrártudományi Egyetem) Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Pszichológiai Tanszéke. Figyelemmel 

a nemzetközi tapasztalatokra adaptáltunk angol és német nyelvterületen használt eljárásokat is. Magyar 

fejlesztések szorosan kapcsolódtak a hagyományos pszichológiai eszköztárhoz, amelyet a pályaválasztási 

szaktanácsadó pszichológusok alkalmaztak, pl. intelligencia vizsgálatok, érdeklődés vizsgálatok stb. Az 
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önértékelő eljárások korosztályi jellemzőket hordoznak mind a nyelvezete, mind a kérdések mennyisége 

behatárolt a különböző korosztályok számára. A rövidebb és egyszerűbb kérdőíves formájú önértékelő eljárások 

a 13-16 éves korosztálynak készült, míg a felnőttek és fiatal felnőttek számára más eljárások ajánlottak. Az 

iskolázottság is befolyásolhatja az önértékelő eljárások alkalmazását, így aluliskolázott csoportok számára is 

fejlesztettünk eljárásokat, valamint érettségizett vagy annál magasabb iskolai végzettségűek körére is. A 

tanácsadásban kiemelt személyiségjellemzők az érdeklődés, képesség, érték és munkamód, amelyekhez 

kapcsolódnak az alábbiakban bemutatott módszerek. 

Önértékelő eljárások összefoglaló táblázata 

 

Az érdeklődés megítélése önértékelés segítségével 

Figyelnünk kell arra, hogy saját életünk szervezésekor az érdeklődés őrzésére, építésére törekszünk, vagy pedig 

a hullámzása magával sodorhat minket. Az érdeklődés olyan tulajdonság, amely életkoronként igen sokat 

változik. 

A modern pszichológiai elméletek azt is kimutatták, hogyha valaki két-három szerepet nem próbál ki életében, 

az valójában nem is volt felkészülve arra, hogy munkát keressen vagy pályát válasszon magának. A 

piacgazdaság azt a követelményt állítja az ember elé, hogy életében többször váltson pályát, illetve 

munkaterületet. Általában pozitívan értékelhetjük azt, ha ehhez a pályairányváltáshoz nemcsak a helyzet 

felismerése vagy a munka elvesztése kényszeríti a személyiséget, hanem az érdeklődésének megváltozása miatt 

is változtat életpályáján. Hazai körülmények között ezek a fejlődési folyamatok kevésbé jellemezték az 

életutakat, így más tapasztalatokkal rendelkezünk. 

A hazai kutatási tapasztalatok is azt mutatják (Szilágyi, 1982), hogy változik az érdeklődés iránya és fontos az, 

hogy ennek a változásnak a tartalmát meg is tudjuk fogalmazni. A nagyobb érdeklődési körökben, mint például 

műszaki, természettudományi, politikai, matematikai, művészeti könnyebb besorolni magunkat, mint a kisebb 

tevékenységhez kötött érdeklődési körökben. Meg kell tudnunk fogalmazni azt is, inkább elméleti vagy inkább 

gyakorlati beállítódásúak vagyunk. A fontos az, hogy az érdeklődés folyamatos differenciálódása történjék meg 

akár egy érdeklődési sávon belül, akár azzal, hogy az érdeklődésünk változik. 

Az önértékelő eljárások bemutatása 

A MÉK - Munka Érdeklődés Kérdőív 
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A MÉK kérdőíves eljárás abban különbözik az általános pszichológia vizsgáló eljárásoktól, hogy csak 

meghatározott célra alkalmazható. Az egyén munkához való kapcsolódásának típusba sorolására ad lehetőséget, 

viszont nem alkalmas a személyiség általános érdeklődés- struktúrájának megállapítására. A MÉK 

produkciófelülete 5 érdeklődéstípust tartalmaz, ezek a következők: 

• az irányító típus, 

• az újító típus, 

• a módszeres típus, 

• a tárgyias típus, 

• a szociális típus. 

A kérdőív ötven állításból áll, egy-egy érdeklődéstípushoz 10-10 állítás tartozik, és a vizsgált személynek azt 

kell eldönteni, hogy ezek az állítások mennyire jellemzőek rá. Az érdeklődéstípust feltáró kérdőív csak a 

munkához kapcsolódó tevékenységek kedveltségi szintje alapján mér. Az értékelési eljárást értelmezési kulcs 

segítségével értékelhetjük, és a munkához kapcsolódó érdeklődés típust jellemző pontszámok adják. 16-17 éves 

kortól alkalmazható eljárás. 

Az érdeklődéstípusok meghatározása a szerző megfogalmazásában: 

 

Az egyéni tanácsadás folyamatában a maximálisan elérhető ötven ponthoz viszonyítva rangsorba állítjuk az elért 

pontszámok alapján az érdeklődéstípusokat. Az érdeklődéstípusok dominanciája alapján megbeszéljük a 

tanácskérővel az egyes érdeklődéstípusok jellemző tevékenységeit. 

Ezután az érdeklődési típusokból az intenzitás alapján típus kombinációkat készítünk, és ezek az 

érdeklődéstípus-kombinációk jellemzik azután a vizsgált személyt. Az érdeklődéstípus-kombinációhoz 

pályaterületet kapcsolunk. 
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A MÉK általában 16-17 éves kortól alkalmazható. 

Tájoló - Érdeklődés (palyanet-szoni) 

Ez a módszer fiatalabb (12-15 éves) korosztály számára készült érdeklődés-kérdőív. A Tájoló érdeklődés 

kérdőív. 17 érdeklődési irányt tartalmaz. Produkciófelülete ennek az önértékelési kérdőívnek az, hogy segítsen 

megfogalmazni a fiatalnak, hogy milyen pályát választana akkor, ha csak az érdeklődési irányának megfelelően 

emelhetné ki a pályák sokaságából a neki megfelelőt. Itt a realitástól független, a személyiség hajlamainak, az 

egyén érdeklődésének megfelelő pályaorientációs folyamatot próbálunk modellálni. Ebben a kérdőívben egy 4 

fokozatú skála segítségével kell válaszolni a feltett kérdésekre. Ezek az alábbiak: 

1. - igen, ezt nagyon szívesen teszem 

2. - igen szívesen teszem 

3. - nem, kevéssé szívesen teszem 

4. - nem, egyáltalán nem szívesen teszem 

 

Értelmezési keret 

Az adott válaszok segítségével kialakul a válaszlapon egy jól látható érdeklődésstruktúra, amely mutatja a 

pozitív, illetve negatív pólusokat. A tanácsadási beszélgetésben az a feladatunk, hogy ezeknek a pozitív, illetve 

negatív választásoknak az élményszintű tartalmát és a tényleges tapasztalatokat próbáljuk feltárni. Támogassuk 

a fiatalokat abban, hogy meg tudják fogalmazni az egyes érdeklődési területek elutasításának, illetve 

választásának okait. Segítsünk abban a folyamatban, hogy az érdeklődésük változékonyságát a fiatalok vállalni 

merjék. Emellett keressék azt az érdeklődésmagot, amelyre az adott életkorban támaszkodni lehet. Tevékenység 

elemzés és tapasztalatok elemzése alapján fogalmazódjék meg, hogy a tanácskérő pályaelképzelésében milyen 

szerepet játszik az érdeklődés. 

PÉK - Pálya Érdeklődés Kérdőív (e-palya.hu) 

Észak-Amerikában és Kanadában forgalmazott legnagyobb, számítógéppel támogatott tanácsadási rendszerben 

a "Choices"-ban alkalmazzák ezt a kérdőívet. Ez a kérdőív abban segít, hogy a pályaterületek közül 

kiválasztható legyen az az irány, amely körébe tartozó foglalkozások szimpatikusak lehetnek a tanácskérő 

számára. A produkciófelület azon a feltételezésen alapul, hogy a választható foglalkozások 12 pályakörbe 

besorolhatók. Ezek a pályakörök az alábbiak: 
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Értelmezési keret 

A kérdőív eredményei két szempontból támogathatják a tanácskérőt. Egyrészt a tanácstalanság esetén a 

tevékenységek révén elvezetheti a tanácskérőt pályaérdeklődésének kijelöléséhez. Másrészt konkrét pályaterület 

megfogalmazása esetén a tanácskérő ellenőrizheti saját választásának tartalmát, így megerősítheti öndefinícióját 

a pályaérdeklődés vonatkozásában. 

DÉK- Differenciált Érdeklődés Kérdőív 

A 12-15 éves korosztály számára készített rangsorolási technikával dolgozó kérdőív. A kérdőív 11 érdeklődési 

iránnyal dolgozik. A viszonylag fiatal korosztály számára készített kérdőív jelentősége abban van, hogy 

választható a munka világához nem kapcsolódó érdeklődési irány is. 

A 11 érdeklődési irány: 

• Szabadidőt kellemesen eltölteni 

• Biológiával foglalkozni 

• Irodalom, nyelvek 

• Adminisztrációval, politikával foglalkozni 

• Szociális (társadalmi) tevékenységekkel foglalkozni 

• Természettudományokkal foglalkozni 
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• Matematikával foglalkozni 

• Művészettel foglalkozni 

• Sport 

• Zenével foglalkozni 

• Közgazdaság 

Önértékelő eljárás neve: Érdeklődés2 

A kérdőív 10 érdeklődési területre irányul. Egy-egy érdeklődési területhez öt tevékenység tartozik, amelyekről 

azt kell eldönteni, hogy érzelmileg elfogadó vagy elutasító az adott tevékenységgel a tanácskérő. A módszer 

produkciófelülete lehetőséget ad arra, hogy három fokozatú skála segítségével eldöntse , hogy az intellektuális 

vagy a gyakorlati beállítódást preferálja. Az érdeklődési területek a következők: 

• Dolgokkal vagy számokkal végzett munka. 

• Üzleti kapcsolat emberekkel. 

• Előírt, szervezett munka. 

• Társadalmi körülmények javítása. 

• Irányítás és szervezés. 

• Emberek tanulmányozása. 

• Tudományos vagy műszaki munka. 

• Absztrakt és alkotó munka. 

• Gépekkel végzett munka. 

• Dolgok megmunkálása, előállítása. 

Az értelmezési keret: az érdeklődési területek domináns jellegéből kombinációkat alkotunk, amelyek 

megmutatják a pálya tartalmi összetevőit, illetve a pályaszintek kiválasztásához is adnak támogatást. 

Az eljárás 16 éves kortól alkalmazható, tanulók és felnőtt munkavállalók körében egyaránt. 

A képességek megítélése önértékelés segítségével 

A munka, a karrier realizálásának útját befolyásolja a képességek minősége is. A pályaszintek 

meghatározásában jelentős szerepet szánhatunk a képességeknek. 

A pályák különböző képességszinteket és képességstruktúrát kívánnak meg. Kutatások azt bizonyítják, hogy a 

foglalkozások alacsonyabb képességszintet követelnek meg, mint amellyel az emberek rendelkeznek. Más 

kutatások viszont azt bizonyítják, hogy az emberekre jellemzőek erős, illetve gyenge tulajdonságaik, illetve 

képességeik, és ezek erősen befolyásolhatják teljesítményeiket. Személyiségcentrikus megközelítésünk alapján 

azt is tudjuk, hogy képesség-hiányokat a személyiség kompenzálni képes más képességek mobilizálása révén. 

Így a képességek igen jelentős szerepet foglalnak el a munkavégzés sikeressége, illetve a munkával való 

megelégedettség szempontjából. Ehhez hozzátartozik még, hogy a különböző képességek fejlődési üteme 

különböző, így a szakmai képességek kialakulásának folyamatát kell megismernünk a tanácsadás során. 

Másrészt a képességek meghatározott életkorra elérik a személyiségre jellemző fejlettségi szintjüket, de 

meghatározott iskoláztatási szint, például a felsőoktatás hatására a képességek fejlődési üteme változhat. 

ÁKVK - Általános Képességet Vizsgáló Kérdőív 

Ez a kérdőív a GATB (General Aptitude Test Battery)-hoz kialakított canadai kérdőív adaptált változata. A 

GATB-t (magát a pszichológiai vizsgáló eljárást) 1990-ben kezdtük el adaptálni, és ez egy olyan pszichológiai 
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eszköz, amelynek csak a munkaügyi szolgáltatás keretében engedélyezett a használata. A kapcsolódó önértékelő 

kérdőív ugyanazokat a képességterületeket definiálja, amelyeket a teszt is mér. 

Produkciófelület: 9 képességterület ezek a következők: 

• általános tanulási képesség, 

• verbális képesség, 

• számolási képesség, 

• térbeli látás, 

• formák észlelése, 

• hibák keresése írott szövegben, 

• kéz és szem koordinációja, 

• ujjügyesség, 

• kézügyesség. 

A módszer fiatalok (16 év felett) és felnőttek számára alkalmazható. 

A képességkérdőívvel kapott eredmények megbeszélésekor igen fontos arra figyelnünk, hogy egy-egy 

képességen valójában mit is érthetünk. 

A képességek meghatározása a következő: 
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A kérdőív kitöltése után a pontszámok alapján a képességek rangsora is felállítható és a képességszintek mellett 

ez is alapot adhat a tanácsadói munkához. 

Tájoló - Képességek 

A TÁJOLÓ-hoz mint érdeklődés vizsgálathoz kapcsolódó "Képesség" füzet a fiatalabb korosztályok számára 

készült. Ez a pályaorientációs eszköz a 12-16 éves korosztály számára ajánlható. Itt a kérdések feltevése 

tevékenységhez kötötten történik. Azt kell eldönteni, hogy a feladatot, - amelyhez az adott képesség szükséges -, 

könnyűnek vagy nehéznek vélik a fiatalok saját maguk számára. 

Produkciófelület: a hét képesség amelyek a következők: 

1. térbeli gondolkodás 

2. nyelvi kifejező képesség 
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3. számolási készség 

4. fizikai teherbírás 

5. kézügyesség 

6. ötletgazdagság 

7. kapcsolatteremtési képesség 

Minden képességhez hat feladatot rendelünk, és minden feladatról azt kell megállapítani, hogy könnyű vagy 

nehéz az adott tevékenység, illetve feladat. Majd a füzet kitöltése után mind a 7 képességről ismét dönteni kell 

egy négyfokozatú skála segítségével ("nagyon nehéz", "inkább nehéz", "inkább könnyű", "nagyon könnyű"). 

Ezután a döntés után rangsorolni kell a képességeket, ki kell választani azt, hogy mely képességét tartja a 

legjobbnak, és mely képességét tartja a leggyengébbnek a tanácskérő. 

A "Képesség" füzetben minden képesség, amelyre a tevékenységek vonatkoznak, körül írt, megmagyarázott. 

Ezeket idézzük a következőkben: 

 

Értelmezési keret 

A kérdőív kitöltése után képességek megismerése, és rangsorba állítása alapján képességrangsort alakíthatunk 

ki. A képesség és a pálya egymáshoz való viszonyáról lehet a beszélgetést kezdeményeznünk. 

A képességek füzet második változatában, ahol a képességek, illetve képesség kombinációk és a pályák 

összekapcsolása található meg. A képességek és a pályák összekapcsolása felveti a pályaismeret fontosságának 

és szükségességének kérdését a tanácsadó munkában. 

KSK - Képesség Struktúra Kérdőív 

Ez a kérdőív az érettségizők vagy az érettséginél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők képesség 

struktúrájának a becslését segíti elő. 

Produkciófelület: a kérdőív négy képességet definiál, ezek a következők: 

1. nyelvi kifejező képesség 

2. matematikai-logikai képesség 
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3. térelképzelés 

4. emlékezőképesség 

A kérdőív területeihez egyaránt 8-8 kérdés tartozik, amelyekre egy 1-5-ig terjedő skála segítségével adhat a 

tanácskérő pontot saját magának. Az elérhető maximális pontszám 40. 

Értelmezési keret 

A pontszámok alapján rangsort állíthat fel a tanácskérő, amely segít az erős és a gyengébb képességek 

szétválasztásában. A pontok egymáshoz való viszonyítása alapján rajzolódik ki a képességstruktúra. A 

képességstruktúra elemzéséhez az összpontszám 10%-ával kell eltérnie egymástól az egyes képességterületek 

pontszámainak. A képességterületek definíciói a következők: 

 

Az értékstruktúra megismerése az önértékelés segítségével 

A tananyag II. fejezetében már foglalkoztunk az értékek jelentőségével. Az ott bemutatott eljárás (Super Munka 

Érték Kérdőív) adaptált változatához kapcsolódva további önértékelő eljárások kerültek kialakításra. A 

módszertani fejlesztés fő célja az egyszerűsítés volt. az így kidolgozott önértékelő eljárások fiatalabb 

korosztályok, ill. aluliskolázott felnőttek bevonását teszik lehetővé. 

Érték Kérdőív – Munkavállalás 

Az értékek megismerésére két rövidített változatot alakítottunk ki (Szilágyi, 1997). A rövidített változatok 

kialakításakor a faktoranalízis módszerével készített elemzés (Rudas – Szilágyi, 1986), illetve a kanadai szerzők 

kutatási eredményeire támaszkodunk. (lásd II. fejezet) Mindkét kutatásban hat értékkört találtunk dominánsnak, 

amelyek 12 értékkör tartalmát fedték le. 
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A munkavállaláshoz kapcsolódóan 18 állítást sorolunk fel, amelyből öt fokozatú skálán adott válasz segítségével 

alakul ki a munkát kereső értékrangsora. 

Érték Kérdőív – Pályaválasztás 

A fiatal korosztály számára mindössze kétszer hat állítást tartalmazó kérdőívet dolgoztunk ki. Az első állítás-

sort öt fokozatú skálával kell értékelni, míg a második állítás-sort rangsorolni kell. A domináns értékválasztás 

adja az értelmezés lehetőségét. 

Az állítások, amit az önértékelő eljárás tartalmaz az alábbi: 

 

Értelmezési keret: a jellemző értékek meghatározása a pontértékek, ranghelyek alapján. Értékkörök. 

változatosság, társas kapcsolatok, anyagiak, munkával kapcsolatos biztonság, munkateljesítmény, fizikai 

környezet. 

A munkamód megismerése önértékeléssel 
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Hogyan szeretek dolgozni? 

című kérdőív öt válaszlehetőséget ad és aszerint, hogy a tanácskérő melyiket választja, kap pályaterület 

ajánlatokat. 

Produkciófelület: a választási lehetőségek rövidített formája a következő: 

• szabadban – szobában 

• kemény anyaggal – lágy anyaggal 

• nagyvonalú megoldások – aprólékos megoldások 

• szívesen kézzel – szívesebben fejjel 

• sok mozgást igényel – kevés mozgást igényel 

Az értelmezéshez az alábbi besorolás segít: 
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Értelmezési keret: a többször előforduló pályaterületek adják a megbeszélés kiindulópontját. 

Önellenőrző kérdések 

1. Gondolja végig a tanulási egységben olvasottakat! Sorolja fel az érdeklődéshez kapcsolódó önértékelési 

eljárásokat! 

2. Ismertesse Munka Érdeklődés Kérdőívet! 

3. Ismertesse a Tájoló – Érdeklődés önértékelő eljárást! 
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4. Ismertesse a Pálya Érdeklődés Kérdőív önértékelő eljárást! 

5. Sorolja fel a képességek megismeréséhez kapcsolódó önértékelési eljárásokat! 

6. Ismertesse az Általános Képességet Vizsgáló Kérdőív önértékelő eljárást! 

7. Ismertesse az Tájoló – Képességek önértékelő eljárást! 

8. Sorolja fel az értékek megismeréséhez kapcsolódó önértékelési eljárásokat! 

9. Sorolja fel a munkamód megismeréséhez kapcsolódó önértékelési eljárásokat! 

10. Ismertesse a Hogyan szeretek dolgozni? c. önértékelő eljárást! 
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8. fejezet - További módszerek a 
tanácsadásban 

Bevezetés 

A tanácsadó tevékenységet folyamatos fejlődés jellemzi, amelyek a módszertani megújulást is magukban 

hordozzák. A tanácsadás interaktivitása folyamatosan nő, ebből következően a csoportos tanácsadási formák 

differenciálódása történik napjainkban is. A különböző elméletek, mint pl. a tranzakcióanalízis, vagy az 

analitikus elméletek új megközelítési technikákat dolgoztak ki. Az új módszertani felfogások azonban szorosan 

kapcsolódnak ahhoz az elméleti alaphoz, amelynek a tapasztalatai alapján fejlődtek ki, ezért csoportvezetési 

módszerek változtatásakor fontos az elméleti alapok elsajátítása is. 

A tanácsadásra mutatkozó igény hazánkban is növekszik, különös tekintettel a felnőttképzésre, illetve az 

élethosszig tartó tanulás koncepciójának elfogadására. A tanácsadáshoz történő hozzáférés megkönnyítésének 

egyik fontos eszköze az információs technológiák alkalmazása, így a számítógéppel támogatott tanácsadás már 

jelentősen javította a tanácskérők hozzáférési esélyeit, de napjainkban az internet alapú tanácsadás már 

egyértelműen lehetővé teszi az önálló információszerzést. 

A következő fejezetben a csoportos munkáról és az internetes alapú információnyújtás lehetőségeiről kapnak 

rövid áttekintést. 

1. 8.1 A pszichodráma kialakulása, alkalmazási 
lehetőségei 

Bevezetés 

Cél: Ismerje a pszichodráma helyét, szerepét a tanácsadásban 

Követelmény: Képes legyen pszichodráma eszközeit használni egy tanácsadási folyamatban és az egyén 

helyzetét megfogalmazni a problémadefiníció tükrében 

A pszichodráma szó hallatán sokan felkapják a fejüket, hiszen egy asszociatív gondolat könnyen hívhatja elő 

egy családi dráma képét, vagy valami mély lelki konfliktust. Azonban a pszichodráma valójában egy eljárás, 

amely a belső lelki tartalmak megjelenítésére törekszik. A tapasztalat szerint lényeges közléseket szavakban 

mintha csak a bennünket körbevevő objektív világról tudnánk tenni, míg önmagunkról, kapcsolatainkról, 

személyes viszonyulásainkról verbálisan kevesebbet vagyunk képesek megfogalmazni. A dramatizálás 

tulajdonképpen cselekvésben történő életre keltést jelent, ami azon a felismerésen alapul, hogy cselekvésben 

spontánabb, érzelemvezérelt módon tudjuk magunkat kifejezni. Ezt a lélektani sajátosságot használja fel a 

pszichodráma, a belső világ cselekvésbe való átfordítására. Ennek témája, tartalma sokféle forrásból származhat: 

emlékek, fantáziák, vágyak és nosztalgiák éppúgy lejátszhatók, mint a közelmúlt valóság elemei. 

A pszichodráma kialakulása és alkalmazási területei 

A pszichodráma hazánkban széles körben elterjedt csoportpszichoterápiás irányzat. Népszerűségét, valamint 

dinamikus fejlődését is talán annak a tapasztalatnak köszönheti, hogy a személyiséget gyorsan és intenzíven 

mozgatja meg. A pszichodráma módszerét a humán szolgáltatás legkülönbözőbb területein alkalmazzák. 

Célravezető eljárás az egészséges személyek önismeretének növelésére, személyiségfejlesztésre és terápiára 

egyaránt. Fejlődését az is mutatja, hogy egyre több helyen, a színházi élettől kezdve, a pedagógiai munkán át, 

egészen a szervezetfejlesztésig használják. Ezzel a látszólag egyszerű módszerrel kapcsolatban meg kell 

azonban jegyeznünk, hogy önismereti, vagy terápiás célzattal folytatott munkát csak arra kiképzett szakember 

végezhet. J. L. Moreno (1932) módszerének technikáira koncentrálunk munkánk során, különös tekintettel a 

csoportos és az egyéni tanácsadás során is alkalmazható elemekre. 

A pszichodráma hagyományos formái és technikái 

Hazánkban a pszichodráma különböző formáit alkalmazzák. Legelterjedtebb a Moreno-féle protagonista 

(főszereplős) játék, melynek középpontjában egy főszereplő világa áll. A Mérei Ferenc tanítványai által 
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kidolgozott csoportcentrikus drámában a csoport aktuális helyzete határozza meg a témát, vagyis a dinamikával 

mutat összefüggést. A témacentrikus pszichodráma középpontjában a közösen megbeszélt téma van, ennek a 

fonalára fűzik fel az eseményeket. Az egyetlen nem csoportos pszichodráma a monodráma, amely valójában 

egyéni tanácsadás dramatikus eszközökkel. 

A következőkben bemutatjuk röviden a pszichodráma alapvető technikáit, melyek valamennyi előbb említett 

forma során alkalmazhatóak. 

• Monológ: a csoportvezető (tanácsadó) a folyamatot megállítva arra kéri a tanácskérőt, hogy gondolkodjék 

hangosan, aki így, a ki nem mondott érzéseinek is hangot adhat. 

• Duplázás (belső hang): a duplázó (csoportvezető, tanácsadó, csoporttag) mintegy a tanácskérő helyett 

hangosan gondolkodik, akinek érzései így könnyebben megjeleníthetőek. 

• Szerepcsere: a tanácskérő helyet és helyzetet cserél környezete szereplőjével, ami lehetőséget ad arra, hogy 

más szemével láthassa magát és a helyzetét. 

• Tükrözés: a tanácskérő helyébe lép valaki más (csoportvezető, csoporttag, tanácsadó), aki megismétli a 

jelenetet. Ez segíti a tanácskérőt saját helyzetével való szembesülésében. 

Döntés és pszichodráma 

Janis és Mann (Forgas, 1989) két döntést előkészítő, problémamegoldó stratégiát vázol. Az egyik a „racionális”, 

melynek alkalmával a döntési alternatívák elemzése történik. Ennek során a valódi lehetőségek pozitív és 

negatív mozzanatait egyaránt tartalmazó egyenleget készítünk. A másik eljárás a döntés következményeinek 

szerepszerű eljátszása, vagyis az, hogy a csoporttagok elképzelik, hogy egy adott döntést követően hogyan 

cselekednének. Ez a pszichodramatikusan is működtethető eljárás segít megvilágítani egy döntés lehetséges 

következményeit. A lejátszás megmozgatja és a döntés felé tereli a szereplőket. Érleli a helyzetet és elősegíti a 

cselekvésszerű, viselkedésszintű döntést, az indulatelvezetést és az önismeret fejlődését. 

Kritikus pillanatban a cselekvésben megnyilvánuló viselkedés is meghozhatja a döntést, amikor konkrét 

helyzetben kerül sor tettre. A cselekvés spontaneitása elragadhatja a protagonistát (főszereplő csoporttag), aki 

úgy viselkedik, hogy feltárul annak valóságos belső indítéka (gondoljunk csak Salamon király ítéletére a 

Bibliában). 

Realitás-többlet (surplus reality) 

A pszichodráma játékok egy része a valóság tartományában, másik része a fantázia, vágy világában, a valóságtól 

távol eső tartományban játszódik. Zerka Moreno szerint a pszichodráma legnagyobb hatását "nem a múlt 

visszatükrözésével éri el, bármennyire traumatikus, vagy instruktív is lenne az, hanem dimenziók, szerepek, 

jelenetek és interakciók megjelenítésével, amelyeket az élet nem tett lehetővé, és feltételezhetően a jövőben sem 

fog lehetővé tenni". 

A pszichodráma az élet reális eseményei és szereplői mellett lehetőséget nyújt álmok, ábrándozások, vágyak 

színrevitelére. Akár valóságos, akár fantáziált szereplők, helyzetek megjelenítéséről van szó, a képzeleti- és 

fantáziatevékenység pszichodramatikus alkalmazása vagyis az akció révén, az átélés során a tudatélmény 

kitágulásával gazdagítja a protagonista és a csoport realitás-élményét. Erre az élményre utal a "többlet-realitás" 

kifejezés. Leutz (1974) rámutat arra, hogy a pszichodramatikus "surplus reality" megélésével, a tudatos 

folyamatok mélyülése megy végbe mind a protagonistában, mind a csoporttagokban. 

A „többlet-realitás” speciális alkalmat teremt döntéshelyzetek választható alternatíváinak felállítására. Fokozott 

figyelmet érdemel ebben az esetben mindkét (vagy több) lehetőség korrekt beállítása, az előítélet-mentes 

támogatás. Komoly felelősséget jelent az élet nagy kérdései (pl. továbbtanulás, munkahely változtatás) 

eldöntésének előkészítésében való asszisztálás is. 

A próba tudata – a próbacselekvés 

A realitásközeli játékok között vannak olyanok, amelyekben a szereplők megjelenítik a múltjuk egy jellegzetes 

epizódját, az emlékezés révén már megélt eseményeket idéznek fel, mintegy megismétlik azokat. 

Előfordul, hogy a protagonistának van a múltból származó élménye egy adott szituációban való viselkedéséről. 

Szeretett volna megtenni valamit, de valamilyen akadály miatt meghiúsult. A pszichodráma csoportban 
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lehetősége van kipróbálni, hogy az eredeti, vagy az ahhoz hasonló helyzetben hogyan viselkedjék. 

Feltételezhető, hogy a csoporttagban a játék segítségével valamilyen változás következik be, hogy a sikerélmény 

segítségével valamiféle pozitív viselkedés rögzül, amit a hétköznapokra is magával vihet. Közös ezekben a 

játékokban az, hogy reális élethelyzethez kötött tapasztalatból indulnak ki és az hajtja szereplőt, hogy most 

másképpen viselkedjen, mint régen. Mérei (1986) szerint ilyenkor a próba tudata itatja át a játékot. 

Próbacselekvéses játékoknak nevezzük az olyan jeleneteket, melyekben a csoporttagok jövőbeli elképzeléseiket 

valósítják meg, olyan helyzeteket próbálnak ki, melyekre mintegy rákészülhetnek, s amelyekben különböző 

viselkedésformákat valósíthatnak meg. 

Modellkövetés, mintajáték 

A próbacselekvéses játékokhoz hasonlítható a modellkövetéses, valamint a mintajáték. Ezen játékok során is 

egyfajta próbáról beszélünk, ámde itt a protagonista nem a saját viselkedési repertoárjából igyekszik kiemelni a 

megfelelőt, hanem mindkettőben az utánzásos mozzanatok játszanak szerepet. 

A modellkövetés során a játékos a környezetében élő személyek, vagy saját emlékképei alapján igyekszik 

leutánozni a felidézhető és számára elfogadható viselkedési modelleket. 

A mintajáték egyszerűen azt jelenti, hogy a kiválasztott csoporttárs bemutatja hogyan alakítaná ő ugyanazt a 

helyzetet, amit a protagonista lejátszott, vagy amivel éppen nehézsége van. 

Szociális atom 

A szociális atom a morenoi szociometria teóriának alapvető eleme. J. L. Moreno először 1932-ben említette (id. 

Pintér, 1992) a szociális atom fogalmát, majd több helyen, többféle értelemben használta. Kiindulópontnak is 

tekinthetjük a szakirodalomban leggyakrabban idézett meghatározást, miszerint a szociális atom emocionális 

viszonyulásokat tartalmazó legkisebb egysége a szociális kapcsolatrendszereknek, ami két ember között adott 

időben valamilyen viszonyban fennáll. Ez a kapcsolat nem okvetlenül két valóságos személyhez kötődik, hanem 

hozzátartoznak az át nem élt, de vágyott kapcsolatok is. A beletartozás egyetlen kritériuma, hogy az adott 

személlyel (állattal, tárggyal, fogalommal, eseménnyel) a kapcsolat érzelmileg jelentős legyen, vagyis 

Zeintlinger szavaival (1981) élve: az „emocionális vegyérték” számít, amelyek a reprezentánsokat az 

individuumhoz kötik. 

A szociális atom ezek szerint az egyén és az őt körbevevő emberek/tárgyak/fogalmak közötti szocio-

emocionális rendszer, mely mindazokat jelképezi, amelyekkel életpályája össze van vagy volt kötve. Moreno 

felfogásában a szociális atom rendkívül kiterjedt lehet. Tartalmazhat alrészeket, mint munka vagy kulturális 

atom, amely az egyszerű gondolatcserétől egészen a vallási kapcsolatokig terjedhet. A beletartozás egyetlen 

kritériuma, hogy az adott „valak(m)ivel” a kapcsolat érzelmileg jelentős legyen. 

A szociális atomot többféle módon lehet megjeleníteni, a lényeg, hogy az éntől való távolsága fejezze ki az 

érzelmi hatás erősségét, hiszen ezen keresztül tükröződnek a különböző egyéni kapcsolati struktúrák. A 

kapcsolatok ábrázolása képet ad a valóságos helyzetről, szembesít vele, lehetővé teszi felismerni a hálózat 

pontjait. Mint technika átlátható, konkrét és kezelhető: a szociális atom az egyén emocionálisan fontos 

vonatkoztatási személyeinek, tárgyainak, fogalmainak megjelenítésével lehetővé teszi a feltárást és a 

feldolgozást. 

Mint korábban utaltunk rá, a „szociális atom” kifejezést Moreno többféle értelemben használja, melyek közül 

Pintér (1992) négyet azonosít: elméleti konstruktum, diagnosztikus eszköz, a pszichodráma kutatásának 

módszere és pszichodramatikus technika. Témánk szempontjából releváns elem ezek közül az utóbbi. A 

következőkben ezt a tanácsadás során alkalmazható és többféle módon realizálható technikát mutatjuk be 

részletesebben. 

A szociális atom, mint pszichodramatikus technika 

A pszichodráma alkalmazói a szociális atomnak bizonyosan ezt az oldalát ismerik a legjobban, használják a 

legbiztosabban. Azt is mondhatjuk, hogy rutin technika a mindennapos gyakorlatban. Zeitlinger (1981) 

meghatározása szerint „azt a technikát, amely a szociális atom feltárásához és az utána következő 

feldolgozáshoz szükséges, röviden egyszerűen szociális atomnak nevezzük, s ez nem más, mint a szociogram 

speciális formája”. 
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A szociális atomot többféle módon lehet megjeleníteni, a lényeg, hogy az éntől való távolsága fejezze ki az 

érzelem erősségét, hiszen ezen keresztül tükröződnek az értékek, a különböző egyéni problematikák, kapcsolati 

struktúrák. Az ábrázolás képet ad a valóságos helyzetről, szembesít vele, lehetővé teszi felismerni a gyenge 

pontokat, tisztázatlan kapcsolatokat és kidolgozhatjuk vele a változtatáshoz vezető utakat. A szociális atom 

megjelenítését természetesen minden esetben a protagonista végzi. Ez történhet személyekkel (a csoport egyes 

tagjai által), grafikusan (1-2. sz. ábra), különféle tárgyakkal, pl. pénzérmékkel (3. sz. ábra), kövekkel és 

csigákkal (4. sz. ábra), cipőkkel, kis játékfigurákkal (5. sz. ábra), vagy akár a személyes környezetben fellelhető 

dolgokkal (pl. toll, öngyújtó, rúzs, stb.). A grafikus ábrázolás előnye az, hogy ez az a forma, amit a 

legegyszerűbben végezhet több személy egy időben, akár a csoport minden tagja egyszerre. A lerajzolt szociális 

atomok egymás közötti összehasonlításban különös tanulsággal szolgálhatnak a csoport számára, értékes 

többletet nyerhetnek a tagok ezáltal. A személyek általi megjelenítés bizonyára a leginkább dramatikus 

megoldás. Az itteni többlet a választott csoporttagok szerepvisszajelzése és a hozzákapcsolódó identifikációs 

lehetőségek, vagyis alapvetően a csoportfoglalkozás pozitív hatásai, a csoportelőny. 

Összefoglalás 

A fejezet alapján jól látható, hogy a pszichodráma egy olyan módszer, eszköz a tanácsadó kezében, amely a 

személyiségfejlesztés mellett a közösség és szervezetépítésben is jól használható. A színészi és dramatikus 

elemek sokat segítenek a megjelenítésben, a szociális atom ábrázolásában. 

A pszichodráma, mint technika tehát kiválóan alkalmas arra, hogy a főszereplő átlássa és pontosan 

megfogalmazza helyzetét, amely segítségével elakadását, problémáját könnyebben képes megoldani az adott 

élethelyzetének megfelelően. 

1.1. 1. sz. melléklet. Munkavállalás-váltás – Nelli 

Az ismertetésre kerülő ülés-részlet során valamennyi csoporttag a maga előtt lévő fehér lapon rakja ki kagylók, 

csigák és kavicsok segítségével szociális atomját. Ezt követően forgószínpadszerűen valamennyien 

jegyzeteikkel, észrevételeikkel látják el csoporttársaik tárlatra szánt, művészien megalkotott 

kapcsolatrendszerét. 

Az alábbiakban a 22 éves friss humán diplomával rendelkező Nelli szociális atomját mutatjuk be. Elmondása 

szerint fokozott teljesítményelvárásai és a másoknak való megfelelés nehezítik mindennapjait. 

 

Az ismertetett szociális atomban dominánsan jelentkeznek a munkához kapcsolódó elemek (9 db), míg a privát 

részhez kevesebb tartozik (7 db). 
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Ezt támasztják alá a csoporttársak üzenetei: 

• „A munkához kapcsolódó emberek és a munkahelyek közelítenek feléd. A család meg távolodik tőled.” 

• „Első a munkád, második a barátaid.” 

• „A munkán, a munkákon támaszkodsz.” 

• „A kallódó gyerekekkel foglalkozó munkádra hasonlítasz, te is kallódsz?” 

Változtatott szociális atomjában Nelli a munkáit távolítja magától, helyükre hozva szakmai-kortárs 

kapcsolatokat és egy igazi partnert, barátot. Változtatásai szemléletesen jelzik a saját maga számára kijelölt 

fejlődési utat. Ehhez már „csak” az első lépéshez szükséges döntés kell… 

A fenti játék jól mintázza Super életpálya-szivárványában megfogalmazott szerepek közötti átmeneti zavarokat, 

valamint az életpálya-elméletében szereplő felfedezés stádiumához kapcsoló élethelyzetet, amikor is a fiatal 

kísérletet tesz önelképzelésének szakmai területen történő realizálására. 

1.2. 2. sz. melléklet. Befolyásolás – Cecil 

A csoportfoglalkozás témájául az egyéni pályaválasztás története szolgált, melynek során a tagoknak lehetősége 

nyílt egy-egy jellegzetes döntéshelyzet pszichodramatikus feldolgozására. 

A témaválasztást követően, a játékfázis során a protagonista bemutatta a teret, ahol a jelenet játszódik, néhány 

kellékkel a színpadot berendezte. Ezt követően a csoporttagok köréből a játék résztvevőit kiválasztotta, így 

lehetőség adódott a múlt megjelenítésére a jelenben. A „segéd-én”-ek, a nekik szánt szerephez szükséges 

információkat a protagonista szerepcserében történt interjúzásából szerezhették be, így volt mód a megadott 

jellemzőkkel való azonosulásra. 

Nyárutón, a 18 éves Cecil (®) saját szobájának kanapéján gondolkodik, hogy folytassa-e a tanulást, a 

pótvizsgára készülést, vagy válassza inkább a hosszú évek óta űzött röplabdát. Monológja szerint: „Egyedül 

döntök a jövőmről, csak Anyu befolyásol. Nagyon nehéz helyzetben vagyok, hogy hallgassak Anyára, vagy 

folytassam a röpit.” 

Az aktuális helyzetben, a döntés pillanatában több döntést befolyásoló tényező gyakorolt hatást Cecilre (a 

számok a választás sorrendiségét jelölik): 

 

A fenti személyek, dolgok és fogalmak az alábbi üzeneteket küldték a döntéshozónak (szerepcsere): 

1. Labda (testvérszintű biztonságot, támaszt adó röplabda): „Ne hagyj egyedül!” 
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2. Tanulás (önmagában unalmas, de jelenti az elhanyagolt könyveket, okos dolgokat): „Én is legyek fontos 

számodra!” 

3. Anya (egyetlen lányát egyedül nevelő 36 éves anya): „Próbálj meg rám hallgatni!” 

4. Mama (a háztartásban élő, mindent tudni szerető, nyugdíjas nagymama): „Okos legyél már!” 

5. Edző (40 éves férfi, aki 3 éve edzi Cecilt): „Ne hagyd abba a röplabdát!” 

6. Ambivalencia: 

Szabad gyerek (a tanulni nem, csak szórakozni és meccsre járni akaró én-rész): „Ne hagyd magad 

befolyásolni!” 

Gondolkodó felnőtt (a jövőre is racionálisan gondoló én-rész): „Hallgass Anyára!” 

Az üzeneteket sorrendben egymás után, majd egy időben egyszerre volt alkalma visszahallgatni a 

protagonistának. Legerősebben a „Ne hagyd!” hatott rá, melynek megértette igazi üzenetét, lényegét. 

A csoportfoglalkozás megbeszélő fázisában került sorra a három visszajelző kör: 

A „sharing-kör” (saját élmény, személyes tapasztalat többiekkel való megosztása) megerősítette Cecilt, 

miszerint nincs egyedül ilyesfajta nehézséggel, másnál is erőteljes hatást gyakorolt a szülő, hasonló kettősérzés 

viaskodott benne, pl: 

• „Nálam meg sem fordult a fejemben, hogy más legyek, mint amit Apám kijelölt.” 

• „Nekem csak annyit mondtak, hogy diploma kell.” 

• „A mai napig nem fér meg bennem egymás mellett a gyerek és a félfelnőtt.” 

• „Azért nem szólok, mert ez egy az egyben az én játékom is lehetett volna.” 

A „szerep-feedback” és az „identifikációs-feedback” (a különböző szerepekből és a szerepekkel való 

azonosulásból történő visszajelzés) alkalmával került sor a döntést befolyásoló tényezők közötti összefüggések 

megvilágítására, mely önismereti hozadékul is szolgált a főszereplő számára: 

Az ambivalencia egymásnak háttal álló és együtt forgó két részének egyik, a Szabad gyermek szerepéből, az azt 

játszó alacsony termetű, mozgékony, dinamikus, kedélyes lány (egy igazi gyerek) visszajelzése: 

„Nehezen bírom elviselni, hogy mögöttem tornyosul ez a nagy melák. Lázadok ellene, én akarok felülkerekedni, 

de tulajdonképpen jó, mert biztonságot ad. Mikor szembefordultam láttam csak, hogy ő egy erős jókiállású 

férfi.” 

Ez a felismerés jelentheti az egyéni tanácsadás fundamentumát, a problémadefiníció pontos megfogalmazását. 

1.3. 3. sz. melléklet. Továbbtanulás - Tibor 

A 18 éves Tibor az önbizalomhiányával kapcsolatban elmondja, hogy általános iskolában nem volt, csak a 

középiskolában jelentkezett. A felsőfokú tanulmányainak megkezdése előtt, az alábbiakban bemutatásra kerülő 

szociális atom felvételének idejében szűnt meg. 

A kezdeti beszélgetés során kiderül, hogy a protagonistát középiskolai tanulmányainak az elején a földrajz 

érdekelte, de önbizalomtipró tanárnője miatt ez elmúlt. Az általános iskolából hozott matematika érdeklődése is 

egy tanára miatt hagyott alább. A IV. osztályos gimnazista Tibor iskolájából a fiatalok többsége az általuk 

legdivatosabbnak mondott pályára, közgazdásznak jelentkezik. A környezetében, a rokonságban mindenki 

(tanárok, szülők, nagyszülők) az ő fülét rágja, hogy hová fog jelentkezni: „Eldöntötted már hová mész?”. 

A döntéshozás pillanatában Tibor az íróasztalánál ül és a Felvételi Tájékoztatót tanulmányozva gondolkozik 

egyedül, hogy másnap milyen sorrendben írja be a választott felsőoktatási intézményeket a Jelentkezési lapjára. 

Monológja szerint: „Tanácstalan vagyok a sorrend felállításában. Ha nem vesznek fel, összedől a világ”. Tibor 

önéletrajzának megírásával szenved nagyon, egyedül Anyja segíti munkáját. 
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Tibor szerepcsere technikájával az alábbiakat fogalmazza meg: 

1. Szent István Egyetem – MVTA (Munkavállalási Tanácsadó Szak): „Ne aggódj, úgyis felveszlek!” 

2. HIETE (Tisztiorvosi Szak): „Felveszlek, de jobb, ha nem ide jössz. Menj máshova!” 

3. SZIE – Gazdász (a népszerű gazdaságtudományi szak): „Tőlünk át tudsz menni más egyetemi szakra. Írd már 

meg a jelentkezési lapot!” 

4. Anya (az érettségizett szülő szeretné, ha fia egyetemre menne): „Valahová biztos sikerül, ne aggódj!” 

5. Tudás (a megszerzett tudás, igazi érdemjegyek, melyek letakarva, eldugva vannak): „Vegyél elő engem, a Te 

tudásodat!” 

6. Döntésképtelenség: „Felejts el engem, legyél határozott!” 

7. Pesszimizmus: „Légy optimista!” 

8. Türelmetlenség: „Igyekezzél már!” 

9. Osztályfőnök (aki jó eszűnek tartja Tibort, de lustának – a távolból üzeni): „Nem tudom mit aggódsz, úgyis 

mindenkit felvesznek.” 

A visszajelzések során a csoporttagok hasonló saját élményekről számoltak be: 

• „Jó, hogy neked csak a sorrenddel volt nehézséged, nekem gőzöm nem volt, hogy mi akarok lenni.” 

• „Ugyanez volt, csak nekem nem segített senki.” 

• „Az ilyen tanárokból van elegem. Nekem a szüleim akartak segíteni, de nem hagytam.” 

Szerepből, illetve szereppel való azonosulásból történt visszajelzések: 

A szintén az asztalnál ülő és Tibor felé forduló Anya szerepéből: 

„Én csak Téged látlak a negatív érzéseiddel. Nem is igazán látom, hogy hova is akarsz menni. Nem baj. Csak ne 

aggódj, majd lesz valahogy!” 

Tiborral való azonosulás során: 
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„Ahhoz, hogy a Tudásról levehessem a terhet, hogy kiszabadíthassam, kibontakoztathassam, először is fel kell 

állnom. Másodszor szembe kell fordulnom a negatív tulajdonságaimmal – ekkor hátat kell fordítanom 

Anyámnak –, majd át kell verekednem, le kell győznöm őket.” 

Tibor: 

„A mögöttem lévő hármas szorít a legjobban. Fel kellene váltanom őket optimizmusra, döntésképességre és 

türelemre.” 

Játékának tanulságaképpen Tibor azzal a gondolattal kerekítette le a csoportfoglalkozást, hogy „ez a választás 

az én önálló döntésem kell, hogy legyen. Az csak egy bónusz, hogy Anyám is támogat ebben. Bizonyítanom 

kéne… Illetve kell!” Elhatározása szerint egyéni döntésének stílusát az aggodalmaskodó irányból (Busshoff 

szerint dependens) el kell mozdítani az erős önbizalommal rendelkező és felelősségvállalásra kész egyént 

jellemző autonóm magatartás felé. 

1.4. 4. sz. melléklet. Szabadidős tevékenységek - Gergő 

Az alábbiakban egy 17 éves átmeneti gondozásba vett kereskedelmi szakiskolás fiú szociális atomjának azt az 

alrészét (szabadidős tevékenységek) mutatjuk be, mely pszichodramatikusan került megjelenítésre. Gergő a 

fővárosi intézményes gyermekvédelmi rendszer egyik ifjúsági otthonának lakásotthonában él, vele közel 

egykorú másik 7 fiatallal együtt. A fiataloknak lehetősége nyílt szabadidős tevékenységeiket 

pszichodramatikusan szemléltetni, az elfoglaltságok mögött rejlő indítékokat feldolgozni. Szociometrikus 

csoportdöntéssel került kiválasztásra a főszereplő csoporttag (protagonista), akinek a szociális atomját 

jelenítettük meg dramatikusan. 

kínálkoztak (a számok a választás sorrendiségét jelölik): 

 

A fent ábrázolt és a drámacsoporton megjelenített szabadidős lehetőségek az alábbi üzeneteket küldték 

Gergőnek (ennek megvalósítására a szerepcsere technikája adott módot): 

1. TV: „Számíthatsz rám, mindig otthon vagyok. Pontosan, a megszokott időben kezdődnek sorozataim.” 

2. Számítógép (játék): „Izgalmas vagyok – ha elkezded, nem tudod abbahagyni.” 

3. Videó: „Olyan filmet mutatok neked, amilyet akarsz, de vissza is kell vinned a kazettát.” 

4. Foci: „Gyere és rúgj gólt!” 

5. Bicikli: „Mindenhova hamar eljutsz velem.” 

6. Haverok: „Felejts már el a tanulást, gyere velünk csavarogni!” 
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7. Városliget: „Ha van pénzed, kikapcsolódhatsz kedvedre.” 

8. Külföld: „Itt mindent megkapsz.” 

Az üzeneteket sorrendben egymás után, majd egy időben egyszerre volt alkalma visszahallgatni a 

protagonistának. Legerősebben az „otthon vagyok” és a „vissza is kell menned” („vissza is kell vinned” helyett) 

hatott rá. Gergő különösebb értelmezések nélkül is megértette játékának igazi üzenetét, lényegét: 

• „Igen, nekem úgy látszik a TV jelenti az állandóságot, az otthont. A „vissza is kell menned” üzenet pedig 

engem a zaciba (lakásotthonba) való visszamenetelre emlékeztet, amikor a bátyáméktól hétvégén indulok 

vissza.” 

A játék megbeszélő fázisában került sorra a három visszajelző kör: 

A sharing-kör megtámogatta a protagonistát, miszerint a többiek életében sincs igazán „otthon”: 

• „Nekem még bátyám sincs, akihez mehetnék!” 

• „Mikor itt vagyok, hazavágyom – mikor otthon vagyok, vissza.” 

• „Itt is TV-t nézek, ott is.” 

A szerep-feedback és identifikációs-feedback alkalmával került sor a szabadidős tevékenységek közötti 

összefüggések megvilágítására, mely önismereti hozadékul is szolgált a főszereplő számára: 

Gergővel való azonosulásból egy rendszeresen sportolni járó fiú: 

„Ha a TV-t nézem, csak a haverokat és a számítógépet látom. Ha a másik irányba, akkor elfáradok a 

sportolásban, a mozgásban.” 

Gergő szerepéből az alteregója: 

„Én mindig csak azt hallom, hogy vissza kell vinned.” 

Gergő szerepéből, az egyik legnehezebben aktivizálható fiú: 

„Vagy TV-zek, vagy kimozdulok. Ha a külföld fele fordulok, hátat fordítok az otthonnak.” 

A TV szerepéből: 

„Innen nem látszik külföld.” 

Haverok szerepből: 

„Biztosan érzem, hogy bármikor el tudlak csábítani.” 

Az érdeklődés feldolgozását célzó dramatikus elemekkel átszőtt csoportfoglalkozás során a szabadidős 

tevékenységekkel foglalkoztunk. A személyiségjellemzővel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy Gergő esetében 

nem mutat differenciált képet. A protagonista elmondása szerint „a szabadidős tevékenységek egyenlők a 

szórakozással, amit pedig a haverok befolyásolnak. Rajtuk kívül igazán nem is tudom, mi érdekel”. A 

serdülőkor kérdései jól láthatóak a szociális atom elemzése során, mint pl. útkeresés, függetlenség 

problematikája. 

2. 8.2 Az információs technológiák, mint lehetőség a 
tanácsadásban 

Bevezetés 

Az emberi erőforrás tanácsadó munkájának jelentős részét alkotja az információnyújtás. A munka-, 

pályatanácsadás kialakulásának folyamatában nyomon követhető az információhoz jutás jelentősége vagyis a 

tanácskérők az információ hiányukat pótoltatják a tanácsadóval. Gyakoribb, hogy konkrét információkat 

kérdeznek a tanácsadóktól, pl. képzési szerkezet, iskolatípusok, képzési helyszín stb., de jelentős az önismereti 
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hiányok pótlásának az igénye is a tanácsadási munkában, ekkor az információszerzés a tanácskérő 

személyiségére, értékeire vagy céljai meghatározására irányul. Mind két terület ma már megtámogatható olyan 

számítógépes programokkal, ahol a tanácskérő maga is eligazodik. A számítógépes programok ennek ellenére 

sokszor igénylik a személyes tanácsadói közreműködést, mert a kapott információk megbeszélésére a 

tanácskérők többségének igénye van. Az internetes alapú tanácsadó programok új lehetőséget nyitottak a 

tanácsadásban, de megőrizték a kontaktus felvételének lehetőségét, pl. chatelés, skypolás. 

Cél: a hallgató ismerje meg az információs programok jelentőségét. 

Követelmény: egy információs program felhasználó szintű ismerete. 

Az információnyújtás, mint a tanácsadó alaptevékenysége 

Már a múlt században megjelent hazánkban is annak a gondolatnak a jelentősége, hogy az információ jelentősen 

befolyásolhatja csoportok, egyének életszervezését. A XXI. század már az információhoz való hozzáférést 

alapvető emberi jogként kezeli. Napjainkban egyre fontosabbá válik azonban az információ pontossága és 

megbízhatósága, valamint nagyon nagy jelentőséget kap az információhoz jutás időintervalluma, vagyis a 

gyorsaság. Gondoljunk csak egy álláshirdetésre való jelentkezéskor, milyen jelentősége van az időnek, hiszen 

több nappal később már csak a betöltött állás fogad minket, nem pedig az állás elnyerésének a lehetősége. Az 

információ pontos, megbízható és gyors elérése nemcsak a humán tudományokban, hanem az egész világ 

gazdasági fejlődésében is jelentős szerepet játszik. 

A tanácsadási kompetenciákon belül az információnyújtásra való jogosultság a tanácsadóképzés első szintjén 

megszerezhető már. Az összetettebb tanácsadói feladatokhoz, mint a személyes megfelelés megfogalmazásához 

vagy pályacél, életcél kitűzéséhez már magasabb kompetencia-követelmények kapcsolódnak, amely 

megköveteli már a felsőfokú tanácsadói képzettséget. A kompetenciák összetettebb volta, így a mások 

érdekeinek képviselete, az egyéni és társadalmi igények összeegyeztetése, a személyiség társadalmi 

integrációjának elősegítése komplexebb tanácsadói feladat, amelyek alapját a társadalomba való eligazodás 

képessége adja. A tanácsadó képzettsége, informáltsága tehát a tanácsadó tevékenységének szintjeit is 

meghatározza. A tanácsadó tevékenység harmadik szintje, ahol a személyes beavatkozása a tanácsadónak 

megváltoztathatja a tanácskérő életmenetét és pályafejlődését. A realitás orientáció, mint a tanácsadóval 

szemben támasztott követelmény, elsősorban az információkban való eligazodás képességét, másrészt az 

információhoz jutás tudását jelenti. Az információs technológiák segítik a tanácsadót abban, hogy e két 

követelménynek minél jobban meg tudjon felelni. 

A pályák ismerete, mint az információ alapja 

A munka világában történő eligazodás az egyén számára azt a célkitűzést jelenti, hogy megtalálja a számára 

kedvező munkatevékenységet, amely révén elégedett polgárrá válhat. A munkatevékenység kiválasztásához 

szükséges a különböző munkafajták ismerete, amelyet a különböző pályák részletes megismerése alapján 

szerezhetünk meg. Több kutató véleménye szerint az egyén számára ha megfelelő munkatevékenység 

megtalálása elsősorban élményalapú, ami azt jelenti, hogy ki kell próbálnia magát az egyénnek egy-egy 

munkafeladatban. A kipróbálásra azonban kevés ideje jut a személyiségnek, hiszen a magasabb képzettség 

megszerzése sokszor elméleti ismereteken alapuló döntésre épül, nincs mögötte tapasztalat. A megszerezhető 

képzettségek száma is igen magas, ezért annak élményszerű kipróbálására semmilyen társadalmi környezetben 

nem nyílhat lehetőség. A személyek általában érdeklődési irányokat képesek megfogalmazni és néhány 

képességüket megnevezni. A tanácsadó feladata, hogy az érdeklődési területek és a személyes sikert biztosító 

képességek ismeretében keressen a munkatevékenységek között olyanokat, amelyek összeilleszthetők a 

személyes profillal. A tanácsadó e keresési folyamatban csak akkor lehet sikeres, ha valóban sok információja 

van a munka világáról, a pályák művelése során elérhető sikerekről és eredményekről. Az emberi erőforrás 

tanácsadó speciális tudása kell hogy legyen a pályák világában történő eligazodás, ezen belül is szisztematikus 

ismeretekkel kell rendelkeznie a munkatevékenységek mellett a munkakörülményekről, a munkavégzés 

anyagáról és eszközéről. A változó technológiai körülmények között végzett munka jellege is megváltozhat a 

munkahely nyújtotta lehetőségek miatt, így regionális különbségeket is fel kell mérnie egy-egy munkafajta 

ajánlásakor. Ennek a speciális ismeretnek az elsajátítása internetes alapú rendszerek segítségével lehetséges, 

amelyek közül kiemelhetjük a www.e-palya.hu internetes portált, ahol több száz pályának a leírása hívható elő, 

valamint száznál több rövidfilm is megnézhető a keresettebb pályákról. Magasan iskolázott tanácskérők sem 

képesek önmaguk áttekinteni és kiválasztani azokat a pályákat, amelyekről olvasni akarnak, vagy filmet 

láthatnak, szükség van a tanácsadó támogató részvételére ebben a folyamatban. Ha egy tanácskérő egy-egy 

pályáról vagy munkakörről tájékozódott, akkor is igénye van arra, hogy a számára idegenebb fogalmakat vagy 

munkaeszközöket, vagy munkaidő beosztást stb. a tanácsadó átbeszélje vele. 

http://www.e-palya.hu/


 További módszerek a tanácsadásban  

 87  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A képzési rendszer ismerete 

A pálya-, munkavállaláshoz szükséges információk második pillére a hazai képzési rendszerek ismerete. A 

munka-, pályatanácsadás szempontjából a szakképzési és a felnőttképzési rendszer ismerete kiemelt fontosságú. 

Az iskolázottabb korosztályok számára azonban a felsőoktatáshoz kapcsolódó információk a fontosak. A 

Bolognai-folyamat bevezetése megváltoztatta a magyar felsőoktatási struktúrát, így a háromszintű képzési 

rendszer ismerete nélkül érettségizett korosztályoknak a tanácsadó kevés megbízható információt képes adni. Az 

információ hozzáférését a www.felvi.hu internetes oldal biztosítja, azonban a tanácsadó tudása ennél mélyebb 

kell hogy legyen, ismernie kell azokat a képesítési követelményeket, amelyeket egy-egy szakhoz dolgoztak ki a 

felsőoktatási intézmények, mert ezek tartalmazzák azokat a kompetenciákat, amelyekkel a fiatal a 

munkaerőpiacra ki fog lépni (www.om.hu). 

A szakképzésre vonatkozó információkat a www.szakma.hu vagy a www.nszfi.hu oldalán könnyen megtaláljuk. 

A szakképzés moduláris rendszere az OKJ alatti rész-képesítések bevezetése és az OKJ-ra épülő elágazások 

kiépítése igen sok lehetőséget biztosít egy szakmai életpálya indításának megtervezéséhez. Azok a felhasználók, 

akik iskolarendszerű képzésben kívánnak szakmai végzettséget szerezni, szinte semmilyen tapasztalattal nem 

rendelkeznek a munka világáról, sokszor a szakmák elnevezése mögött meghúzódó tartalmakkal sincsenek 

tisztában. A tanácsadó feladata, hogy elemezze azokat a tartalmakat, amelyeket ezekről a honlapokról, mint 

információt le lehet hívni, mert önálló elemzésük túl nagy feladat lenne az adott korosztálynak. 

A felnőttképzés lehetősége igen széleskörű ma Magyarországon. A jól képzett munkaerőnek nagyobb esélye 

van a kedvezőbb állás megtalálására, így a folyamatos továbbképzés igénye beépül a tanácskérők egy-egy 

meghatározott csoportjának igénylistájába. Az államilag támogatott képzések lehetőséget jelentenek a 

tanácsadók számára, hogy az ezekről nyújtott információkkal támogassák azokat a csoportokat is, akik számára 

az élethosszig tartó tanulás még nem elfogadott gondolkodásmód. A felnőttképzési ajánlatok a www.nszfi.hu 

honlap Akkreditált felnőttképzési intézmények címszó alatt található meg, de emellett a tanácsadó önálló 

információszerzése is fontos feladata, hogy a területén működő felnőttképzési ajánlatokat folyamatosan figyelje 

és gyűjtse. 

Összefoglalás 

Az információ, mint a tanácsadás alapja a tanácsadó tudásának is meghatározó eleme. Két speciális területet 

emeltünk ki az információnyújtáshoz, az egyik a pálya-, munkavilága, a másik a képzési lehetőségek területe. 

Az emberi erőforrás tanácsadók munkáról való tájékozottsága saját szakmai sikerük záloga lehet. A képzési 

rendszerek ismerete – figyelemmel a folyamatos változásokra – a tanácsadó felkészültségének meghatározó 

eleme. A felgyorsult gazdasági- és társadalmi környezetben nagy jelentősége van a törvényi szabályozás 

nyomon követésének is, amely mindkét terület meghatározó tényezője. A szabályok változásának figyelemmel 

kisérése is segíthet abban, hogy a tanácsadó pontos és megbízható információt adjon a hozzáfordulóknak. 

Feladatok 

1. Hol találja meg egy OKJ-s szakma megszerzéséhez kapcsolódó követelmények leírását? 

http://www.felvi.hu/
http://www.om.hu/
http://www.szakma.hu/
http://www.nszfi.hu/
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Videó 

Tanácsadási módszerek 1  

Tanácsadási módszerek 2  

Tanácsadási módszerek 3  

Tanácsadási módszerek 4  

Tanácsadási módszerek 5  
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