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1. PROBLÉMAELEMZÉS 
 

Az Európa 2020 stratégia adatai szerint Európában a diákok egyhetede idő előtt kimarad az 

oktatásból és képzésből, a középfokú oktatásban a diákok mintegy fele szerez végzettséget, 

és alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya. Európa-szerte jellemző, hogy egyre kevesebben 

jelentkeznek MTMI (műszaki, természettudományos, matematikai és informatikai) 

képzésekre.  

A fiatalok munkaerőpiacra való belépésének segítése érdekében nélkülözhetetlen az MTMI 

pályaorientáció – amely a Magyar Bútor és Faipari Szövetség esetében a fa- és bútoripari 

illetve a kárpitos szakmák népszerűsítését jelenti – és a gyakorlat-szemléletű oktatás 

megvalósítása.  

A munkáltatók körében végzett igénykutatás szerint - amelyet a Soproni Egyetem Simonyi 

Károly Kara többéves adatfelvétel alapján értékel - a vezetők hiányosságokat tapasztalnak a 

munkavállalók műszaki kompetenciáiban. A munkaerőpiacon folyamatos mérnökhiány 

tapasztalható, ezért az érintett vállalkozások fontosnak tartják a tanulók motiválását már 

kisiskolás kortól. 

A 2007-2013 időszakban az MTMI képzések tartalmi megújításán volt a hangsúly, míg a 2014-

2020-as időszakban a pályaorientáció és az MTMI kompetenciákra épülő szakmák 

megismertetése került fókuszba. A Széchényi 2020 programban meghirdetett MTMI 

pályaorientációt támogató EFOP programokat pontosan az a felismerés hívta életre, hogy a 

köznevelési intézményekben megvalósuló pályaorientáció nem kellő mértékben tart lépést a 

változó világ szükségleteivel. Ennek több oka is nevesítésre került: 

- pedagógusok piaci ismereteken alapuló szakmai fejlesztése, illetve ennek hiánya, 

-  elmaradott és pontszerűen fejlesztett, nem egységes képzési/továbbképzési rendszer, 

- a külső szakértőkkel, szervezetekkel történő együttműködések nem elégséges szintje, 

- az iskolai rendszerben hiányos a pályaismereti és önismereti készségeket fejlesztő és 

átadó szakember, 

- az olyan közvetlenül érintett szereplők, mint a szülők informálódási lehetőségei szintén 

korlátosak, 

- a pályaválasztási és továbbtanulási szaktanácsadás alulpozícionáltsága. 

A továbbtanulási döntések előtti együttműködés hiánya az érintettek között a fentiekre is 

visszavezethető. Az osztályfőnöki órán, órákon sem fordítanak elegendő figyelmet a 

döntéselőkészítésre, míg a különböző pályaorientációs rendezvények pedig igyekeznek 

megragadni azt a kevés alkalmat arra, hogy a lehető legrészletesebb tájékoztatást adják át az 

érdeklődőknek. Ez utóbbi viszont oda vezet, hogy a diákok, szülők még inkább elveszettnek 

érzik magukat a hirtelen és rendszertelenül nyakukba zúduló információ tömegtől.   

Az EFOP programban Magyarország Kormánya definiálja azt a problémát, hogy az ország 

jövőbeni kilátásait jelentősen rontja, hogy már most nem áll rendelkezésre elegendő MTMI 
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végzettségű, szakértelemmel rendelkező munkavállaló. A képet tovább rontja, hogy a MTMI 

képzésben is egyre kevesebben vesznek részt, és népszerűségük is maximum stagnál, vagy 

csökken a diákság körében. Ez a tendencia hosszú távra azt vetíti előre, hogy veszélybe 

kerülhet a gazdaság stabilitása, az ország tovább fejlődési lehetősége.  

A Magyar Bútor és Faipari Szövetség ezen, a Kormány által definiált résen tud határozott 

lépéseket tenni azért, hogy a tanulók számára egyre népszerűbb legyen fa- és bútoripari 

szakterületű életpálya választása. Ezen hivatások felé történő terelést, az említett szakmákhoz 

kapcsolódó tantárgyak megszerettetését már kisiskolás korban el kell kezdeni, amikor a 

gyerekek legfogékonyabbak az ismeretek szerzése iránt, így később motiváltabbak és 

sikeresebbek lesznek e tárgyak tanulása során.  

A fa – és bútoripari, illetve kárpitos szakma területű pályaorientáció fontos lehet a társadalmi 

integráció szempontjából is. A hátrányos helyzetű tanulók esetében, akiknek családja az 

oktatási rendszerről és a munkaerőpiacról korlátozott ismeretekkel, tapasztalattal 

rendelkezik, kiemelkedő szerepe van a pályaorientációs tevékenységeknek. A hiányok 

kompenzálásra a célzott pályaorientációs tevékenységek, testreszabott, könnyen 

hozzáférhető és a célcsoport speciális helyzetére is reagálni képes, formái alkalmasak 

lehetnek. A pályaorientáció egyben szolgálja a korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás 

megelőzését is, a megfelelő életpályamodellek kidolgozása és ismertetése pedig erősítheti az 

elköteleződést nem csak az iskolarendszer, hanem a faipari szakmák iránt is. A korai iskola 

elhagyás megelőzés talán a nulladik lépésnek is tekinthető, hiszen ezzel nem csak értékes és 

képzett potenciális munkaerőtől esik el a gazdaság, hanem a személyes- és az általános 

társadalmi jólét elérhető szintjétől is elmarad az ország. Az Európai Unió foglalkoztatást, 

valamint intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiájába nem 

véletlenül kerültek beemelésre a képzettségi szint növelésére vonatkozó célkitűzések. Bölcs 

meglátással a felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezők arányának 

növelésének kulcsát már az egészen fiatal generációk megfelelő edukálásra fókuszálva 

tervezik javítani. A korai iskola elhagyást megelőzendő már kisgyermekkorban meg kell 

kezdeni a pályaorientációs tevékenységet, a gyermekek készségeinek figyelemmel kísérésével, 

felismerésével és fejlesztésével, valamint tudatosításával nem csak benne, hanem a szülőkben 

is. Ezzel teremtve kellő alapot a későbbi oktatás sikerességéhez. Ehhez azonban az oktatási 

rendszernek is idomulnia kell, metodikák felülvizsgálatával, új megközelítések, metodikák 

bevezetésével. Ebben járhat élen a fa- és bútoripari, illetve kárpitos pályaorientációs és 

oktatási vonal. Jó viszonyítási pontként szolgálhat Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája 

köznevelési pillérének jövőképe. Ebben egy olyan minőségi és méltányos köznevelési rendszer 

kialakítása mellett tettek hitet, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben 

alkalmazkodni képes fiatalokat képes kinevelni.  Hangsúlyos elem a folytonosan és gyorsan 

változó kihívásoknak való megfelelés készsége, legyen szó akár az oktatási rendszerről, a 

munkaerőpiacról vagy a gazdasági folyamatokról. Akár a gyermekek, akár a szülők, de inkább 

utóbbiak lényegében olyan döntési szituációban vannak, hogy a jelenlegi ismeretek alapján 3-
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10 évre előre tekintve kell megbecsülniük a gazdaság, munkaerőpiac állapotát és 

szükségleteit. Olyan kérdésekre kell választ kapniuk, mint például: 

 Adott végzettségre, szakmára szükség lesz-e még, illetve megfelelő egzisztenciális 

hátteret jelent majd az életkezdéshez?  

 Mennyi ideig releváns az a tudás, amit az iskolarendszerben megszerzett?  

 Mennyire versenyképes adott szakma és oktatási intézmény a munkaerőpiacon?  

 Milyen veszélyek fenyegetik a jövőben a különböző végezettséggel rendelkezőket, 

robotizáció, automatizáció, AI?  

Ezekre a kérdésekre már jóval a pályaválasztás előtt válaszokat kell kapniuk, vagy legalábbis 

kapaszkodókat nyújtani számukra. Az oktatási rendszer azzal tudja tompítani a szóba jöhető 

fenyegetéseket, hogy az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek elsajátítását is 

fókuszban tartja, és felkészíti a jövő nemzedékét a 21. századi folyamatos technológiai 

fejlődéssel és az információs és kommunikációs technológiák óriási térhódításával járó 

változásokra. 

Európához hasonlóan ezek hazánkban is meglévő problémák, sőt az Országgyűlés 88/2009. (X. 

29.) OGY határozatával elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) helyzetelemzése szerint a 

műszaki és természettudományos képzettséggel rendelkező kvalifikált munkaerő kibocsátása 

jelentősen elmarad az EU átlagától.  

A NIS „Tanulás és környezete – versenyképes tudás biztosítása és az önálló élethez szükséges 

kompetenciák fejlesztése” fejezetében külön kiemelésre kerül, hogy a műszaki és 

természettudományos szakokra járók arányának növelése nélkül az innováció-vezérelt 

gazdasági növekedés humán feltételei nem megvalósíthatók.  A hallgatói számon túl, a 

sikeresen végzettséget szerzettek számára is figyelemmel kell lenni, ahogyan azt már taglaltuk 

az iskolaelhagyás problémakörénél. 

A Stratégia a „Önálló egzisztencia – a fiatalok munkavállalásának, otthonteremtésének 

elősegítése” fejezet tovább részletezi azokat a tennivalókat, melyekkel hosszabb távú 

perspektívát lehet a képzésben résztvevők számára bemutatni, és segíteni őket abban, hogy a 

számukra lehető leginkább testhez álló szakmát találják meg. A tudatos életpálya-

tervezhetősége a kulcs, amihez az önismeret mellett az oktatási rendszer számára is megfelelő 

tudást és eszközrendszert kell biztosítani, hogy a diákok egyéni készségeinek, 

kompetenciáinak és ambícióinak megismerése és felismerése, majd pedig elemzése révén, a 

képzések munkaerő-piaci és egyéni szempontból is sikeres képzések valósuljanak meg. Ezt egy 

a sikerfaktorokat objektíven feltáró és menedzselő, hatékonyan működő pályaorientációs 

tanácsadó rendszer felállításával lehet előmozdítani, hasonlóan a fejlett országokban látható 

példákhoz.  

Visszautalva a NIS „Tanulás és környezete – versenyképes tudás biztosítása és az önálló 

élethez szükséges kompetenciák fejlesztése” fejezetére részcélként megfogalmazásra került a 

karriertanácsadás, mint a pályaorientációs tevékenységek következő szintje, mely az egész 

életen át tartó tanulást is hivatott segíteni. Ezt a szolgáltatási kört a  1603/2014. (XI. 4.) Korm. 
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határozattal elfogadott Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia az „1. 

Adekvát képzési kínálat” célja szerint mindenki számára hozzáférhetővé és megismerhetővé 

kell tenni. A serdülők, fiatalok rendszeres, készségfelméréseinek szakszerűen és a 

pályaorientációt támogató kimeneteket előállítva kell megvalósulnia. Csakis így valósítható 

meg a személyre szabott tanácsadói szolgáltatás, amely támogatja az egyén képességeihez, 

aspirációihoz legjobban illeszkedő tanulási út megválasztását, a reálisabb pályakép 

kialakítását.  

A fa- és bútoripari, illetve kárpitos oktatásban is probléma a munkaerőpiaci igényeknek való 

megfelelés, ahogyan a diákság motiválatlansága miatt az iskolaelhagyás, vagy a képzés 

befejeződésének elhúzódása. Az oktatás nem eléggé gyakorlatorientált, és projektközpontú a 

bevont gyakorló szakemberek száma még mindig alacsony. Az online oktatás a pandémiás 

helyzet kapcsán került előtérbe, de egyébként is egyre nagyobb igény jelentkezik az online 

eszközök élményszerű alkalmazására az oktatásban, (igaz ez a tehetséggondozásra is), amit az 

oktatási intézmények nem tudnak kiszolgálni. Az oktatási intézmények számára kihívást jelent 

a tehetséggondozás, az ipar igényei szerinti kompetenciák fejlesztése. A Pannon Fa- és 

Bútoripari Akkreditált Innovációs Klaszter (PANFA AIK) felméréséből, amely 42 faipari 

klasztertagot vizsgált, kiderült, hogy a klasztertagok kulcskompetenciáiknak tartják a 

rugalmasságot, az emberi erőforrást, a modern technológiát és az innovációs tevékenységet. 

A Magyar Bútor- és Faipari Szövetség vitaanyagából kiderül, hogy a cégek növekedésének 

egyik fő akadálya a munkaerő – főleg a szakképzett dolgozók – hiánya. Az oktatás, 

továbbképzés, munkaerőtoborzás területen, kiemelten az ipar 4.0 megoldások alkalmazását 

tekintve, lehetőség van a fejlesztésre. „Magyarországon a vezérigazgatók 92%-a számolt be 

arról, hogy nehezebb lett megfelelő munkaerőt találni az elmúlt egy évben. A legtöbbet - 

minden negyedik vezető által (27%) - említett megoldás a hiányzó készségek pótlására a 

felsőoktatással történő szoros együttműködés és onnan utánpótlásicsatorna kiépítése. A 

belső, munkahelyi átképzésekben 23% bízik, és minden ötödik vezető a versenytársaktól való 

csábítást tartja még jó eszköznek (19%). A világban ugyanakkor nem ennyire szórt a vállalatok 

megoldási mintázata: majdnem minden második cég a belső átképzésekben látja a megoldást 

(46%).” (Vitaanyag a magyar kreatív fa- és bútoripar fejlesztési stratégiájához, Soós Rita) A 

KKV-k esetében szorosabb együttműködés szükséges az egyetemekkel, hogy a digitális 

átalakulás során megállják a helyüket. Ehhez új eszközök fejlesztésére van szükség a faiparban 

(online oktatási és fejlesztési együttműködési platformok egyetemek, oktatási intézmények, 

vállalkozások, kutatóközpontok, egyéb partnerek). 

A Vitaanyagban bemutatott spanyol kutatások szerint (CEFIM DIGIT – FUR projekt - 

https://digit-fur.eu/) a bútoripar digitális átalakulásának lehetséges forgatókönyve 2025-ig, 

hogy az európai gazdaságban az iparágnak személyre szabott termékekkel és szolgáltatásokkal 

kell jelen lennie a piacon kiegészülve az erőforrás-hatékonyságra és fenntarthatóságra épülő 

logisztikai és értékesítési rendszerrel. Ehhez szükség van olyan jól képzett szakemberekre, 

amelyek az ágazat digitális átalakulását levezénylik Európa-szerte. Ehhez olyan mérnökökre és 

menedzserekre lesz szükség, akik az adatelemzésben járatosak és azokon alapuló 
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döntéshozatalra képesek. A digitális átalakulás öt fő pillére a tanulmány szerint: (1) 

összekapcsolt és globalizált gazdaság, (2) személyre szabott intelligens termékek és 

szolgáltatások, (3) Digitális gyártási, logisztikai és értékesítés támogató rendszerek, (4) 

Erőforráshatékony és fenntartható iparágak, (5) Digitális készségek.   Scenario szerint 2025-re 

az egyénre szabott termelési költségek további csökkenése valósul meg, a fa bútorok 

kiegészítői 3D nyomtatóval és hibrid gépek segítségével gyártódnak, így válik lehetővé a 

testreszabás az ellátási lánc korai szakaszában. Európaszerte fokozottan növekszik a niche 

termékeket gyártók száma, amely az ipar 4.0 egyik hajtóereje lesz a faipar tekintetében is 

(idősek, mozgáskorlátozottak, kisgyerekek bútorai). Lehetőséget nyújt az a tendencia is, hogy 

a fogyasztók egyre jobban részt vesznek a termékek és szolgáltatások tervezésében, a 

prototípus kialakításában (társadalmi és nyílt innováció). 

Középtávon a bútoripar kínálatában a nagy hozzáadott értékkel bíró termékek válnak 

jelentősé: smart termékekbe ágyazott infokommunikációs technológia, környezeti 

szempontból fenntartható termékek említhetők példaként.  

Fejlesztési potenciált rejt az az új irány, amely szerint a magas szintű digitális tudással 

rendelkező munkatársak független alvállalkozókként jelennek meg a munkaerőpiacon. 

A pályaorientációban érintett Z generáció tanulással, karrierrel kapcsolatos attitűdje eltér a 

korábbi generációktól. Számukra természetes, hogy van internet, „legalább 50%-uk napi 10 

órát is  eltölt az internet előtt, és 70%-uk napi 2 órát vagy még többet is a YouTube csatornát 

nézi.” (Vitaanyag a magyar kreatív fa- és bútoripar fejlesztési stratégiájához, Soós Rita).  

A fentieket összegezve elmondhatjuk, hogy új oktatási logika bevezetésére van szükség a fa- 

és bútoripari szakmák tekintetében is: a fa-kémia és az anyagkibocsátás és anyagtudományok 

területeinek ismerete valamint a hozzájuk kapcsolódó készségek kulcsfontosságúvá válnak. 

intelligens és multifunkcionális anyagok, környezetbarát termékek). Stratégiai partnerség 

kialakítása szükséges a digitális ismeretekkel rendelkező egyetemekkel, digitális átalakításban 

élen járó vállalatokkal.  

Jellemző tendencia, hogy a vállalatok belső képzési programokat vagy gyakornoki 

programokat indítanak és együttműködnek egyetemekkel, a kutatóközpontokkal és más 

partnerekkel. Együttműködő platformok jönnek létre (melyre példa az osztrák-magyar 

határterületen most alapuló EDUWOOD projekt platformja). Fontos, hogy stratégiai 

kapcsolatok alakulnak az egyetemek, oktatási intézmények és a vállalatok között a 

versenyképesség fenntartása érdekében. 

A Vitaanyag a magyar kreatív fa- és bútoripar fejlesztési stratégiájához (Soós Rita) szerint az 

idő rövidsége és a gyorsan változó technológiák miatt gyorsan megújuló tananyagfejlesztési 

programokra van szükség. A dokumentum bemutatja az uniós Erasmus+ Program DITRAMA 

projektjét (https://ditrama.eu/wp-content/uploads/2019/08/D2.4.b_EN.pdf), amely a cégek 

digitális átalakulásához szükséges ismereteket, készségeket, kompetenciákat vizsgálta. 

eredményül az alábbi 7 legfontosabb készséget jelölték meg a DITRAMA kutatói: 

https://ditrama.eu/wp-content/uploads/2019/08/D2.4.b_EN.pdf
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1. (digitális) műszaki készségek 

2. minőségre, kockázatkezelésre és biztonságra vonatkozó készségek 

3. vezetői és vállalkozási készségek, ismeretek 

4. kommunikációs készségek (idegen nyelvek ismerete is) 

5. innovációs készségek 

6. érzelmi intelligencia 

7. etika 

A DITRAMA projektben válaszadó cégvezetők említettek még digitális ismereteket a kiemelten 

fejlesztendő tananyagok között: IOT, kiberbiztonság, általános műszaki ismeretek (pl. 

matematikai modellezés és szimuláció), horizontális és vertikális rendszerintegráció, felhő 

alapú számítástechnika, szimuláció, big data analitika, adalékanyag-gyártás és 3D printing, 

kibővített valóság (AR), autonóm robotok, blockchain. 

„Az új oktatási logika nem csak azt jelenti, hogy a szakképzésnek képessé kell válnia rövid idő 

alatt átadni a megfelelő tananyagot, hanem az oktatásban is érvényesíteni szükséges a 

hálózatosodás logikáját, azaz regionális és EU szintű közös képzési programok kialakítását, 

közös tananyagfejlesztéseket és a gyakorlati képzés mobilitását.” (Vitaanyag a magyar kreatív 

fa- és bútoripar fejlesztési stratégiájához, Soós Rita). 

A hivatkozott Vitaanyag szerint az ausztrál bútoripari referencia bizottság a következő 

készségeket és kompetenciákat azonosított a bútoripar számára:  

1. technológiai ismeretek 

2. környezetvédelem és fenntarthatósági ismeretek  

3. marketing és ügyfélszolgálat 

4. dizájn szemlélet, kritikus gondolkodás, rendszerszemlélet, problémamegoldás  

5. vezetés-szervezési ismeretek 

6. reál tantárgyak  

7. vállalkozási ismeretek nyelvek 

8. kommunikáció, virtuális együttműködés, társas intelligencia 

9. információk értelmezése, szellemi szabadság, autonómia, önmenedzselés  

10. pénzügy 

11. adatelemzés 

A felgyorsult ütemű technológiai fejlődés, aminek az elmúlt évtizedben tanúi lehettünk 

gyökeresen változtatta meg munka és tanulási körülményeket, a diákok attitűdjét a 

tanuláshoz. A diákok, a netgeneráció tagja és a munkaerőpiaci elvárások együttesen 

követeleik meg a tanároktól a változás szükségességét. A fent bemutatott készsége, 

kompetenciák iránti igény felerősödött, előtérbe került a problémamegoldó készség, a kritikai 

gondolkodás, a kreativitás, és ezen 21. századi készségek fejlesztésére a hagyományos 

frontális módszerek önmagukban nem alkalmasak. Szükség van az okatatásmódszertani 

eszközök megújítására, ami nem egyszerűen a technológia adta lehetőségek használatát 

jelenti. A tanár már nem a tudás egyetlen forrása, sokkal inkább a tanulási folyamat 
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nélkülözhetetlen segítője kell, hogy legyen. 2015-ben az Európai Unio Erasmus+ programjának 

támogatásával indult Flip-IT! projekt egy újfajta pedagógiai megközelítés, a fordított 

osztályterem (Flipped Classroom) bevezetését szolgálta öt országban (Egyesült Királyság, 

Írország, Spanyolország, Csehország és Magyarország), szakképző intézményekben.  

„A „megfordítás" abban áll, hogy a tananyag feldolgozása nem a szokásos módon, tanári 

magyarázattal kezdődik, hanem azzal, hogy a diák otthon tájékozódik az adott témakörben, 

otthon készül fel kérdésekkel, majd az órán a tanár irányításával a tananyagot közösen vagy 

csoportosan feldolgozzák. Az az elgondolás, hogy az ismeretek passzív befogadására 

berendezkedett tanulóifjúságot a megfordítással aktivizáljuk, több száz évvel ezelőtt meg- 

született, csak a médium változott folyamatosan, az adott korszak technikai fejlettségének 

megfelelően. Mivel napjainkban a szöveg alapú információszerzés helyét egyre inkább átveszi 

a kép alapú, vizuális információ, és a videókészítéshez egy egyszerű mobiltelefon is elég, a 

fordított tanításban is általában oktatóvideókat használnak.” (Fordított osztályterem a 

gyakorlatban, Hartyányi Mária et.al. ISBN 978-615-81083-0-0). 

 

2. JÖVŐKÉP, TÁVLATI CÉLOK, ÉS PÁLYAORIENTÁCIÓS CÉLOK 
 

A Vitaanyag a magyar kreatív fa- és bútoripar fejlesztési stratégiájához című dokumentumban 

megfogalmazottak szerint a Magyar Fa- és Bútoripari Szövetség mottója: Nálunk  a kreativitás, 

a hagyomány és a fenntarthatóság évszázadok óta trendi!  

„A Szövetség a nagy hozzáadott értékkel bíró magyar kreatív fa- és bútoripar fejlesztését 

valamint a globalizáció és technológiai átalakulás hazai vállalkozások javára történő fordítását 

tűzte ki célul. Ágazatunkban egyszerre van jelen az évszázados tradíciók bölcsessége, a 

környezet és az utánunk jövő generációk iránti tiszteletet, a technológiai megújulás 

képessége, valamint a dizájn és szépség iránti elköteleződés. Múltunk és jövőnk kötelez arra, 

hogy mindezen elvárásoknak egyszerre feleljünk meg.” 

A Szövetség víziója egy olyan szakmai és érdekképviseleti szövetség megteremtése, amely 

- a változó világ kihívásaiban is a fejlődés lehetőségét látja, 

- tapasztalatokkal és ötletekkel segíti a tagvállalatok üzleti modelljének megújítását a 

versenyképesség megőrzése érdekében, 

- aktívan hozzájárul a hazai szakember utánpótláshoz, 

- és mindeközben a faipar hagyományaira épülő fenntartható fejlődés elveit is szem 

előtt tartja. 
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Céljuk, hogy 

- a gyorsuló tempóban zajló technológiai átalakulásra kreatív válaszokat és 

előremutató irányokat találjanak, 

- az európai és globális piacok által felkínált lehetőségeket a hazai kreatív faipari 

vállalkozások javára fordítsák és segítsék versenyképesebbé tételüket, 

- megoldást találjanak a magyarországi szakképzés és szakember utánpótlás komplex 

feladataira 

- és a hazai kreatív faipar presztízsét visszaállítsák. 

 

A Szövetség a következőképpen fogalmazza meg értékeit:  

„A „fair play” szabályai szerint kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést alakítunk ki 

tagvállalatainkkal, partnereinkkel és az állami szereplőkkel is. Támogatjuk a párbeszédet, az új 

ötleteket, és a fenntartható fejlődés elveit szem előtt tartva az iparág megújulásán dolgozunk. 

Tagjaink, széleskörű faipari, üzletépítési tapasztalatokkal valamint kiterjedt kapcsolati tőkével 

rendelkező szakemberek és cégtulajdonosok, akik tevékenyen szeretnének hozzájárulni az 

ágazat professzionális szintű érdekképviseletéhez és a kreatív faipar hírnevének növeléséhez.  

Magasszintű csapatmunkára törekszünk, melynek során segítséget nyújtunk és kérünk, 

állandó önképzésünkkel biztosítjuk, hogy a szakma élvonalához tartozzunk, továbbá képesek 

legyünk megérteni a változó világot és más szakterületek eredményeit is integráljuk. 

S végül, de nem utolsó sorban fő prioritásaink közé tartozik a hatóságokkal és más 

államigazgatásiszereplőkkel való jó együttműködés kialakítása, a törvényi keretek betartása 

és az állami politikák valamint az ágazat működési környezetének javítása.” (Vitaanyag a 

magyar kreatív fa- és bútoripar fejlesztési stratégiájához, Soós Rita) 

A Szövetség fent bemutatott víziója, amely szerint „aktívan hozzájárul a hazai szakember 

utánpótláshoz”, és célja, miszerint „megoldást találjon a magyarországi szakképzés és 

szakember utánpótlás komplex feladataira” szorosan kapcsolódik a pályaorientációs 

munkához.  

Az ezzel kapcsolatos kijelölt távlati cél a fa- és bútoripari, illetve kárpitos szakmák irányába 

történő pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös 

tekintettel szakmák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák 

fejlesztésére. 
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Pályaorientációs célok:  

- Korai készségfelismerés és fejlesztés, tehetséggondozás; 

- A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel 

megalapozása a fa- és bútoripari, illetve kárpitos szakmák tekintetében, az ehhez 

szükséges készségek elsajátításának érdekében. 

- A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten a fa- és bútoripari, 

illetve kárpitos területek népszerűségének növelésére a köznevelés 

intézményrendszerében. 

- A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési 

szakemberek fa- és bútoripari, illetve kárpitos szakma területű pályaorientációs célú 

felkészültségének támogatása. 

- Pedagógusok támogatása új típusú módszertanok bevezetésében műszaki, 

matematikai, természettudományos és gazdasági kompetenciák megalapozásakor. 

- Szülők informálódását, döntéshozatalát támogató pálya- és karrier információs 

rendszer. 

 

A fenti célokat rendszerbe foglaltan érdemes megvalósítani, mivel a szigetszerű 

pályaorientációs és tanácsadási tevékenységek csak eseti segítséget jelentenek, és nem bírnak 

kellő hatékonysággal. Egy nem kellően átgondolt, kivitelezett és csak szűk kör számára 

elérhető támogató megoldások bevezetésével kérdéses, hogy mennyire javítható az 

érintettek döntési mechanizmusa a pályaválasztási, az oktatási rendszeren belüli, illetve az 

oktatásból a munka világába való átmenetek során. Lényegében akár már óvodás kortól 

természetessé válhat egyfajta életpálya építés, ami nem egyenlő az egyén beskatulyázásával, 

sőt segíti az önmegvalósítást, a kompetenciák fejlesztésével, mely életkorhoz, érettségi 

szinthez alkalmazkodva már a köznevelés alsó szintjeitől kezdve (korai pályaorientáció) annak 

legfelső évfolyamáig és azon túl is folytatható és folytatandó (életút támogató 

pályaorientáció). 

Azon túl, hogy jó eséllyel válnak az ilyen programokkal, módszerekkel támogatott fiatalokból 

sikeres felnőttek, akik hasznos tagjaivá válnak a gazdaságnak és a társadalomnak, az iskolát, 

vagy az iskolai végzettség megszerzése után a szakmát elhagyók száma is csökkenthető.  
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3. CÉLCSOPORTOK 
 

A pályaorientációs munka célcsoportjai a köznevelési rendszer szerinti intézmények tanulói, 

pedagógusai és közvetetten az érintett tanulók szülei a következők szerint:  

- általános iskola, 

- középiskola, 

- a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásban résztvevő pedagógiai szakszolgálati 

intézmény dolgozói 

 

3.1 Általános- és középiskolások 
 

A pályaorientációs munka tanulói célcsoportja a Z generáció (1995-2010 között születtek) 

tagjai. Munkaerőpiaci stílusáról kevesebbet tudunk, az biztos, hogy ez az a korosztály, melynek 

tagjai nem csak a karriert, a sok pénzt és a fejlődési lehetőségeket keresik egy munkahelyen, 

hanem fontos számukra a vállalat társadalmi, illetve környezeti felelősségvállalása is. A 

környezeti felelősségvállalás koncepciója szerint a vállalatok profitérdekeltségük mellett 

társadalmi felelősségvállalásért, azon belül is a környezet egészéért felelősek, ami a fiatalokat 

rendkívül vonzza. Ez magába foglalja a környezeti felelősséget, a természeti értékek 

megőrzése érdekében végzett tudatos tevekénységeket, illetve a fenntartható fejlődés 

figyelembe vételét, úgy, mint például zöld beruházások vagy zöld technológiák. Olyan 

végzettséget keresnek, ahol ez biztosítottá válik számukra. 

A Z generáció első hullámának gyermekei 1995-2000 közötti születésűek, a második hullámba 

a 2000-2010 között született gyerekek tartoznak. Rájuk van a legnagyobb hatással az 

információs társadalom, ők azok, akik már elválaszthatatlanok a technikától.  Legnagyobb 

részt okostelefont használnak, jellemző képességük a multitasking. (Tari, 2011) Koraérettnek 

tekinthetők, hiszen kommunikációjuk felnőttes, lerövidült a gyerekkoruk, és kamaszkorban 

már felnőtt problémákkal küzdenek(Tari,2014). Türelmetlenek egyúttal figyelmet és 

hitelességet igényelnek. Mivel túl gyorsan érik őket az információk ezért   állandóan stimulált 

állapotban vannak és gyors döntésekre kényszerülnek. akár napi 10 órát is neteznek, de 

virtuális függőségük abban is megmutatkozik, hogy óránként nézik a mobiljukat. A digitális 

térben minimálisan fejleszthető az érzelmi intelligencia, ennek következtében az 

empátiakészségük csökken. Mivel az információ korlátlanul áll rendelkezésre romlik az 

emlékezőképességük, gyengül íráskészségük, szövegértésük, képzeletviláguk sivárabb. Sokat 

vannak egyedül, sokan közülük szorongó, bizonytalan, depressziós és/vagy agresszív 

viselkedést mutatnak. Elsősorban írásban kommunikálnak. Pozitívumaik közé tartozik, hogy 

problémákban gondolkodnak, jó intellektussal rendelkeznek, sokuk tehetséges valamiben. A 

gyors és nagytömegű információáramlás miatt, figyelmüket rövid ideig lehet lekötni – „a 

kevesebb több” elve alapján rövid, velős üzenetekre vevők, fontos a vizualitás. Szórakoztatni 
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és jutalmazni kell őket, kedvelik a szokatlanságot és az ötletességet, büntetik az 

egyhangúságot.(Dudás,2014) 

A Z generáció sok szempontból a legek generációja. A legtöbb időt töltik az iskolában, a 

legkisebb családokban élnek, várhatóan a legtovább élnek majd, nekik van a legidősebb 

édesanyjuk. ((Dudás, 2014). Ez a generáció hatalmas előnnyel rendelkezik az idősebb 

nemzedékkel szemben. Informatikai tudásuk sokszor több mint az előző generációé, 

gyorsabban döntenek, könnyebben kezelnek nagyobb ingertömegeket.  Ez azonban széles 

szakadékot is okoz közöttük. A szülők, nagyszülők, tanárok többsége nem akar és nem is képes 

felvenni a versenyt az online világgal. A Z generáció ezért elszigeteltnek érzi magát tőlük, 

nehezen talál közös témát. Az elszigeteltséghez hozzájárul még a családok egyre kisebb 

mérete is, a szülők leterheltsége, a megnövekedett iskolai követelmények.  A korlátlan 

információáramlás a gyermekek számára feldolgozhatatlan. Mivel rengeteg időt töltenek a 

virtuális világban identifikációjuk, kommunikációjuk, gondolkodási struktúrájuk megváltozik.   

De megváltoznak a hagyományos szülő-gyermek, tanár-diák szerepek is. Nagyon furcsa 

helyzetet teremt az, hogy a „digitális bevándorló” X generációs felnőttek nem tudnak többé 

segítséget nyújtani, utat mutatni a fiataloknak az online világban való eligazodásban. Ez a 

fiatalokban bizonytalanságot, depressziót, agressziót válthat ki. Egy fajta fordított 

szocializációs jelenséget figyelhetünk meg (Gyarmathy, 2012a). A fiatalok tudásfölénye 

felülírja a tekintély, a tisztelet és az alázat fogalmait. Ez óriási problémaként jelenik meg most 

az iskolákban. Olyan szavakat, kifejezéseket használnak, amelyeket más generáció nem ért 

(Tari, 2011). A mai generációk szülötteinek különlegessége, hogy a globalizáció következtében 

a világ különböző pontjain élő fiatalok életét és magatartását - legyenek ausztrálok, franciák 

vagy magyarok - ugyanazok az események, folyamatok és trendek befolyásolják. Ugyanazokat 

a filmeket nézik, zenéket hallgatják, és sokszor ugyanazon globális márkák határozzák meg 

életüket. Amellett, hogy azonos hatások érik és alakítják őket, további, globalizálódással 

összefüggő tényező az is, hogy ők maguk is kapcsolatban állnak egymással a világhálón, a 

közösségi oldalakon keresztül.  

Bár sokan úgy hiszik, hogy a generáció tagjai számára kevésbé fontosak a személyes 

kapcsolatok, számos olyan kutatási eredmény van, mely ezt megcáfolja, és arra mutat rá, hogy 

a Z generáció tagjai számára továbbra is nagyon meghatározó a barátokkal, ismerősökkel való 

személyes kapcsolat ápolása. Társadalmi kapcsolataikat egy időben élik meg a valós és a 

virtuális világban. Az internetet is, mint a meglévő barátságok fenntartását elősegítő eszközt 

használják. Mindennapi kommunikációjukat, társas életüket a mobiltelefon és más digitális 

eszközök segítségével élik meg. Az új eszközök lehetővé teszik, hogy bárhol és bármikor 

kommunikáljanak, mindenféle tartalmat magunkkal vigyenek. Fontos, hogy nem csak 

egymással és a többi generációval kommunikálnak, de sokszor még a legszélesebb 

nyilvánossággal is megosztva élik életüket, melyet a mindennapok részévé vált közösségi 

oldalak segítségével könnyen megvalósíthatnak.  
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Erős társadalmi felelősségtudattal rendelkeznek, és a hatalmas mennyiségű információnak 

köszönhetően, tisztában vannak világunk legfontosabb problémaival is, úgy, mint a 

terrorizmus, a gazdasági világválság, a klímaváltozás illetve más környezeti problémák.  

Bár a bolygónk védelmében mindenkinek egyéni felelőssége van, látható az, hogy a fiatalabb 

korosztály elhivatottabb ezen a fronton. Legalábbis a közösségi média tevékenységeik, illetve 

a demonstrációik ezt mutatják. Az, hogy az efféle cselekedetek mögött milyen mértékű valós 

aktivitás áll, arról már kevesebb az információ, minden esetre látni, hogy a környezetvédelem 

központi téma és kérdés a fiatalabb generáció életében. 

Ha a klímaváltozás ellen küzdő közösségekre gondolunk, leggyakrabban a fiatalabb, főként a Z 

generációra asszociálunk, hiszen Greta Thunberg, mint a generációja hangja jelent meg az 

elmúlt években. Mindez annak is betudható, hogy a Z generáció az életszakaszában már sokkal 

korábban szembesül azokkal az intő jelekkel, amelyek bizonyítják, hogy a világ nem halad jó 

irányba az éghajlatváltozás területén, hiszen ennek jelei már kézzel foghatók. 

Mindebből láthatjuk, hogy a Z generáció számára igen is fontos a környezetvédelem, így 

érdemes úgy ösztönözni ezt a korosztályt a szakmát népszerűsítő kommunikáció során arra, 

hogy a faiparban tevékenykedjenek, hogy kiemeljük a fa, mint alapanyag klímatudatos 

mivoltát.  

Ki lehet emelni például azt, hogy az építőiparban a betonnak, illetve az acélnak rendkívül 

negatív hatása van az üvegházhatásra, a fa pedig vitathatatlanul környezetbarátabb 

építőanyagnak számít. A fa ugyanis a legalacsonyabb energiafelhasználású anyag, illetve a 

fának a legalacsonyabb a szén-dioxid kibocsátása. A fa biológiailag lebomló anyag, úgy bomlik 

le, hogy nem hagy a környezetre káros anyagokat. A fa emellett megújuló forrásnak számít. 

Így bátran mondhatjuk, hogy a fa születésétől kezdve élete végéig egy természetbarát anyag.  

A fa alapanyagokat rendkívül sok helyen fel lehet használni mind az építkezés, mind a 

lakberendezés során. Nem véletlen, hogy neves dizájnerek is egyre több fa elemet használnak. 

S mivel az emberek is egyre környezettudatosabbak, egyre többen választják azt az alternatív 

megoldást, hogy egy fenntartható épületben élhessenek, illetve lakásukat fenntartható 

forrásból származó bútorokkal rendezzék be, így a fából készült kézműves dolgoknak 

vélhetően egyre nagyobb lesz a piaca. 

Emellett még ki lehet emelni a kézműves tevékenységek pozitív hatásait. Amellett, hogy 

védenek a stressztől és a környezeti ártalmaktól, a kézműves alkotás egy olyan tudásforma, 

amely egyre inkább felértékelődik és visszanyeri régi presztízsét. 

Minthogy a digitális korral együtt nőttek fel, ebből adódóan kiválóan értenek az internethez, 

valamint egyre okosabbak, intelligensebbek lesznek, és hamar kiismerik magukat az újabbnál 

újabb technológiai fejlesztések használatában. (Pál, 2013)   

A Z generáció tagjairól elmondhatjuk, hogy egyedi nyelvvel és kommunikációs stílussal 

rendelkeznek, továbbá azt, hogy a fiatalok kommunikációs eszközhasználata is igen 
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jellegzetes, egyedi. Ennek megfelelően a generáció aktivizálása, illetve a velük való 

kommunikáció csak akkor lehet sikeres, ha megismerjük és meg is értjük e csoport jellemzőit. 

A célcsoport generáció egyedisége abban is rejlik, hogy életük szerves része az ICT (információ-

, és kommunikáció technológia), és a digitális bennszülöttség teljesen átalakította a fiatalok 

gondolkodásmódját, nyelvét, elvárásait, várakozásait. Ezzel a generációval való kommunikáció 

sikerének feltétele, hogy a saját nyelvükön szóljanak hozzájuk, hiszen a klasszikus, régen bevált 

technikák, kommunikációs eszköztár nem éri el őket. Az ő nyelvük a web2-es felületeken 

csiszolódott, és elképesztően gyorsan változó. A gyorsaság, a vizuális élmény-, és 

információszerzés szintén egy alapkritérium részükről. A Z generációra ingergazdag életmód 

jellemző: rövidül a figyelem, a stimuláció állandó, folyton fenntartani szükséges az 

érdeklődésüket, egyszerre több ingert is elviselnek, megértenek. A siker érdekében a 

kommunikációs lehetőségek egész tárházát be kell vetni: sokkolónak, vagy humorosnak kell 

lenni és nagyon elvárják az egyedi megoldásokat. A figyelemfelkeltés egyik lényegi eleme a 

szokatlanság, a random kultúra. Elhelyezni termékeket/ szolgáltatást szokatlan időben, 

szokatlan helyen, korlátozott ideig. A fiatalokkal való kommunikáció megkerülhetetlen 

színtere maga az esemény, hiszen szeretnek részesei lenni, még ha csupán online is. 

A PTE-n folyó tudománykommunikációs kutatások rámutattak, hogy a Z generációs fiatalok 

körében a szereplés, megmutatkozás, önkifejezés, megmérettetés, a siker lehetőségének 

biztosítása eredményesebb módszer. Ehhez pedig újra kell gondolni a pedagógiai módszereket 

és tanuló központúvá szükséges tenni az oktatást-tanítást, a tudomány közvetítést. Ebben 

segítséget, eszközöket adhat az Z generáció által különösen elvárt internet és multimédia 

alkalmazása, a kooperatív módszerek, a projekt és problémalapú oktatás. Az eszközök és 

csatornák ismerete mellett új tanítási metodikákat kell kialakítani, hogy egy-egy 

szakmaterületet megismerhessenek és megtalálhassák azon szakmákat, amik a személyes 

boldogságuk  egyik fő összetevői lehetnek. 

 

3.2 Pedagógusok, pályaválasztási szakszolgálati intézmény dolgozói, szülők 
 

A pályaorientáció szempontjából további kulcspozícióval bíró szereplők eredményes 

megszólításához és a diákokkal történő interakciójuk sikerességéhez meg kel l vizsgálni, hogy 

milyen jellemzőkkel bírnak e célcsoport tagjai. Ezeket alapvetően befolyásolja, hogy mely 

generációhoz tartoznak.  

Három csoport érintett: 

- „Baby boom” generáció, 

- „X” generáció, 

- „Y” generáció. 

 



14 
 

 „ Baby boom” generáció az 1943-1960 között születettek korosztályát jelenti. A próféta vagy 

idealista címkét viselik. Viselkedés mintázatunkban az önmegvalósítást a szembe helyezkedést 

az önálló akaratot hozta, hogy gyakorlatilag már fiatal felnőttkorukat is a lázadás, a 

szabálytagadás fémjelezte. Motivációs struktúrájukban igen jelentős szerepet kap a 

megfelelés, a mély szakmai tudás, a sokoldalúság igénye „(Pais, 2013. 8-9.o.) 

„X” generáció,1961-1981-ig Őket a megoldáskereső, megbízható, kontrollált magatartással 

írhatjuk le, elmélyült szakmai igényességgel és tudással. Szocializációs folyamatuk a 

kooperativitás jegyében zajlik. Motivációs struktúrájukban jelentős szerepet kap a státus, 

pénz, társadalmi ranglétrán való előrejutás egészen a karrierizmusig, de mindig a realizmus 

talaján maradva. Számukra, mint nomád archetípus számára az időskor csúcsidőszakot 

hozhat.” (Pais, 2013. 8-9.o.) 

 „Y vagy millenáris generáció, akik 1982-1995 között születtek. Ők a hős, polgár archetipusa, 

akik magabiztos energikus életvitellel élik napjaikat. Kifejezetten tehetséges, okos, kreatív 

személyekről van szó, akik elődeikhez viszonyítva igen eltérő viselkedést mutatnak tanulás, 

munkavégzés területén. Kifinomult informatikai érzékük jelzi azt, hogy együtt nőttek fel a 

modern technika fejlődésével és használatával. Információéhségük kifejezett minden olyan 

területen, amely problémaként fogalmazható meg és a gyakorlati megvalósítás lehetőségét 

adja. A multikulturális környezetet könnyedén, laza attitűdökkel kezelik, gyorsan és jól 

illeszkednek oda. A kortárs csoportok hatása erős, szívesen dolgoznak társakkal együtt. 

Munkájuk, tanulásuk csak akkor hatékony, ha motivációs struktúrájukban sikerül megtalálni a 

hatékony elemeket, ugyanis teljesítmény-motivációjukban igen jelentős hatást képvisel a 

céltalanság, a kiszámíthatatlanság, a véletlenekben bízás, a fatalizmus.” ( Pais, 2013. 8-9.o.) 

Az általános jellemzők mellett számos felmérés készült az oktatási intézmények részéről arra 

vonatkozóan, hogy a diákok hány százalékához jutnak el a pályaválasztási, továbbtanulási 

információk, és milyen tényezők befolyásolják őket a döntésben. Az általános iskolásoknál a 

végzősök szinte kivétel nélkül megkapják a tájékoztatást, de még a 7. osztályosok többsége is 

bír érdemi tájékozottsággal e téren. 

Forrás: „A továbbtanulást és a pályaválasztást befolyásoló tényezők megítélése a 7., 8. 

osztályos tanulók körében” (Helyzetelemző tanulmány, Vas megye - PannonPorta Kft., 

Szombathely, 2011. október) 

Az információkhoz való hozzáférést érdemben nem befolyásolja az sem, hogy milyen 

településen lakik adott diák, a szülői és családi háttér már annál inkább. A szakmaválasztásnál 

megfigyelhető a szülői minta követése, mely két ellentétes motivációt eredményez. A jó 

egzisztenciával és/vagy stabil családi háttérrel rendelkező tanulók felismerve a végzettség és 

az életszínvonal, elégedettség közötti összefüggést jobban hajlanak a szülői minta követésére. 

Miközben azok, akik ennek ellenkezőjét tapasztalják nagyobb arányban hagyják el az iskolát, 

de többeknél erősen motiváló a magasabb végzettség, vagy jobban fizető szakma választása, 

hogy ki tudjon törni mindennapi közegéből. Az is beszédes ugyanakkor, a fent hivatkozott 

felmérésben, hogy az általános iskolások több, mint ötöde nem tudta megmondani szülei 

foglalkozását, negyede pedig a szakképesítését sem. Ez némileg árnyalja az imént tett 
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megállapítást a családi minta követésére vonatkozóan, hiszen hogyan tudná a gyermek 

ugyanazt az utat választani, mint a szülője, ha nem is ismeri a szakmát, a végzettséget, aminek 

köszönhetően biztosítottak életkörülményei. Ugyanakkor nem feltétlenül relevánsak  már a 

szülő foglalkozások egy általános iskolás estében, mivel nagyon dinamikusan változik a 

munkaerőpiac köszönhetően a technológiai fejlődésnek és a fogyasztói preferenciák, igények 

változásának. A fiatalok digitális jártassága visszaköszön az információforrások területén is, 

mivel az interneten tájékozódnak inkább arról, hogy milyen szakmák és pénzkereseti 

lehetőségek van, lesznek. Ennek tükrében a pályaorientáció más irányú megközelítésére, 

feldolgozására is gondolni kell, akár már a fiatalabb korcsoportok esetében is. A két tényező – 

közvetlen környezet, család, ismerősök, és a digitális tér – ráhatása a fiatalokra egyre inkább 

eltolódik az online világ felé. Ez a generáció törekszik a minél nagyobb fokú önállóságra, és 

ahogyan azt már korábban említettük kissé koravének, hirtelen kell felnőniük, míg 

felelősségvállalásuk nem feltétlenül tart ezzel lépést. Mindezekből kifolyólag  a fiatalokat a 

pályaválasztásban támogató, kiszolgáló, akár egy-egy szakmára koncentráló portál 

létrehozása, promotálása mindenképpen hasznosnak mutatkozik. 

Az érintettek körét tovább vizsgálva az is tanulásgos, hogy a tanárok döntésbefolyásoló 

szerepe folyamatosan erodálódik. A diákok majd egyharmadát egyáltalán nem befolyásolja a 

tanár véleménye, és nem is tart rá számot.  

A középiskolások, az általános iskola végzős évfolyamaival szemben kevésbé érzik úgy, hogy 

megfelelő informáltsággal bírnak a pályaválasztás terén. A hiányszakmák esetében ez még 

inkább így van. A hivatkozott felmérésben részt vevő diákok kevesebb, mint fele, nyilatkozott 

úgy, hogy „ismeri a hiányszakmákkal kapcsolatos előnyöket”. Az információforrásaik 

hasonlóak, mint fiatalabb kortársaiknak: 

- szülők 

- osztályfőnök és tanárok 

- internetes szakportálok (felvi.hu, eduline) 

Minthogy Magyarországon 16 éves kortól, szülői engedéllyel már végezhető diákmunka, így 

ebben a korcsoportban ez egy újabb lehetőség számukra, hogy bővítsék ismereteiket a 

szakmaválasztással kapcsolatban, a pályaorientációs folyamatban pedig egy kitűnő eszköz, 

hogy bemutathatóvá és megtapasztalhatóvá váljon számos szakma.  

Mégis ez a lehetőség úgy tűnik nincs kihasználva eléggé, hasonlóan a gyárlátogatásokhoz. 

Megdöbbentően sok diák, a felmérésben részt vevők 80%-a semmilyen információval nem 

rendelkezik, például a gyárakban folyó mérnöki munkáról, ugyanakkor legalább ennyien 

szívesen vennének részt egy-egy gyárlátogatáson. Az érdeklődés felkeltése és a megfelelő 

tájékoztatás jelentős mértékben hozzá tud járulni ahhoz, hogy a képességeihez és 

készségeihez leginkább illeszkedő és megfelelő szintű végzettség, szakmát válasszák a tanulók. 

A pályaorientációnak azonban nem csak adott szakma megismertetésére, életpályamodellek 

kidolgozására és bemutatására kell fókuszálnia. Szélesebb körű ismereteket kell átadnia, vagy 

legalább a lehetőségét megteremtenie, hogy adott piaci szegmensben zajló gazdasági 
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folyamatokat, megismerhessék és nyomon kövessék a pályaválasztás előtt állók. A fiatalok alig 

10%-a követi valamilyen szinten érdeklődésére számon tartott szakma gazdasági fejleményeit, 

akár regionálisan is, mely elsődleges munkahelyválasztási területe földrajzilag, pedig nekik 

néhány éven belül ki kell lépniük a munkapiacra, mégpedig piacképes tudással. Akik követik a 

gazdasági környezet alakulását, reális képpel rendelkeznek a gazdasági folyamatokról, 

tisztában vannak vele, hogy a adott iparágnak milyen jelene és jövőképe van a térségben. Bár 

csupán minden tizedik fiatal követi a gazdasági híreket, mégis az iparágról alkotott kép több, 

mint ötven százalékukat jelentősen befolyásolta pályaválasztási döntése során. 

Akármennyire is csökken a családi minta és a pedagógusok szerepe, nagy általánosságban 

elmondható, hogy a pályaválasztást, a diákok hiányos ismerete és a gazdasági folyamatok 

iránti érdektelensége miatt, mégis a szülők és a pedagógusok orientálják. Nem vitatva, hogy a 

legjobbat szeretnék tanítványaiknak, gyermeküknek, mégis rizikófaktort generálnak a 

továbbtanulás sikerét illetően, hiszen a felnőttek által hozott érvek és döntés számukra nem 

feltétlenül meggyőző, így idő előtt iskolát, szakmát válthat, vagy elhagyja a pályát. 

Összegzésként megállapítható, hogy a fiatalok pályaorientációja nem csak a faipari gazdasági 

szereplők szempontjából kívánatos, hanem a pályaválasztás előtt állók helyes döntéshozatalát 

is nagymértékben támogatja, minimalizálva a későbbi iskola- és pályaelhagyást. A szülők 

aggodalmait, hogy ennyi pl.: fa- és bútoripari szakemberre szükség lesz hosszútávon, az 

életpályamodellek kidolgozásával lehet jól kezelni. A gyárlátogatások kedveltségére építve 

érdemes ezeket a lehetőségeket is jobban beépíteni és rendszeressé tenni az oktatási 

metodikába. A képzés és a gazdasági szféra minél szorosabb együttműködése tehát ezen a 

téren is kívánatos. A leghitelesebb információkkal ők tudják ellátni, azt a kíváncsiságot pedig 

ami a gyárlátogatások irányában tetten érhető az életkori sajátosságok figyelembevételével, 

a pályaválasztást a gazdaság érdekeinek megfelelő, releváns és irányított kommunikáció 

szolgálatába lehet állítani.  

Ezt pedig már érdemes elkezdeni az általános iskola utolsó évfolyamain, de nem csak a 

diákokra fókuszáltan, hanem meg kell tudni szólítani a szülőket és a pedagógusokat is 

bemutatva a terület jelenlegi előnyeit és jövőbeni kilátásait elősegítve a pozitív választás a fai- 

és bútoripari szakmákra vonatkozóan. 

Meg kell találni azokat a kommunikációs csatornákat és eszközöket, melyeken keresztül a 

fiatalok (pályaválasztás előtt állók) reális képet nyerhetnek a szóba jöhető szakmákon túl, a 

gazdaság változásairól és a munkapiaci elvárásokról. A közösségi médiát (web2) kiemelt 

szerepe egyértelmű, ezeken kell olyan platformokat létrehozni, amelyeken a pálya 

népszerűsítését célzó információkat közvetlenül el lehet juttatni adott célcsoporthoz. Bár a 

COVID helyzet alaposan átrendezte az eseménymarketing lehetőségeit, azonban a legkisebb 

enyhítés is megmutatta, hogy a fiatalok lesznek azok, akik a leginkább várják azokat a 

rendezvényeket, amelyeken a vírus előtt is nagy számban vesznek részt. A korosztály 

érdeklődését felkeltő promóciókat ezeken az eseményeken is lehet tartani, vagy kifejezetten 

a szakmát bemutató eseményeket lehet rájuk szervezni.  
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4. PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK 
 

A 24 hónapra tervezett pályaorientációs tevékenységek között az iskolában tanórán, vagy 

tanórán kívül, a tanév során megvalósított általános pályaorientációs tevékenységeket és 

ismeretterjesztést kívánunk megvalósítani az 1-12. évfolyamon az osztályfőnök /pedagógus/ 

pályaorientációs tevékenységben érintett köznevelési szakemberek bevonásával, 

közreműködésével.  

A Szövetség, egyetemek és vállalkozások bevonásával kiegészítő szolgáltatásokkal és 

készségfejlesztő programokkal is jelentkezik a 6-12. évfolyamon specifikus, a saját 

profiljuknak, tevékenységüknek megfelelő pályaorientációs tevékenységgel. 

 

Végzett diákok, sikeres szakemberek életútjának bemutatása tanórák keretében 

Az időszakban félévente 10 alkalommal rendhagyó órák keretében fa- és bútoripari, illetve 

kárpitos pályán sikeres szakemberek mutatkoznak be, mesélnek életútjukról, 

tanulmányaikról, mindennapi munkájukról 6-12. osztályos tanulóknak. Összesen 40 

rendhagyó tanóra tervezett.  

 

Több szakterületet érintő munkahely bemutatások 

Az időszakban félévente 1, összesen 4 alkalommal tervezünk 25 fős csoportokban, 7-12 

osztályos diákok számára fa- és bútoripari, illetve kárpitos szakterületekhez kapcsolódó 

munkahely bemutatásokat szervezni. A tanulmányutak alkalmával mérnöki munkahelyeket 

tekintenek meg a diákok, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg a bevont vállalkozások 

mindennapjaival, a szakterület képviselőivel.  

 

Versenyek 

Két alkalommal Video verseny hirdetése, amelyek témája fa- és bútoripari, illetve kárpitos 

szakemberek életútjának bemutatása. A versenyben a tanulók egy rövidfilmet készítenek 

maximum 3 percben (kisfilmnél maximum 10 percben) a különböző, tetszőlegesen kiválasztott 

fa- és bútoripari, illetve kárpitos szakmákról, annak komplex megközelítéséről vagy akár egyes 

részterületeiről. A verseny kapcsolódik a tevékenységek között tervezett tudásmegosztás – 

platformhoz, ahol 15 perces videóüzenetekben oszthatják meg tudásukat, pályaorientációs 

tapasztalataikat a felhasználók egymással. A verseny célja, hogy a tanulók találkozzanak az 

érintett szakmákat képviselő szakemberekkel, mesterekkel és a filmkészítés eszközeivel 

dolgozzák fel, ismerjék meg az egyes szakmák értékeit.  

Célcsoport 7-12. osztály 



18 
 

Interaktív programok, játszóházak 

A tervezett időszakban 30 alkalommal tervezünk 10-15 fős csoportokban, felsős tagozatos 

általános iskolás diákok számára interaktív programon való részvételt. Ehhez a következő 

eszközök fejlesztése tervezett: 

- Interaktív csapatjátékok, ahol a hétköznapi világunk matematikai, 

természettudományos alapjait mutatják be játékos formában. A játékok során 

olyan ismeretek kerülnek előtérbe, amelyek közvetlenül kapcsolhatók a fa- és 

bútoripari, illetve kárpitos szakterületekhez, szórakoztatók, és a csapat előrébb 

jutását segítik. Kiemelten fontos a játékok során a vonatkozó ismeretek beépítése, 

figyelemfelkeltés és attitűdformálás. 

- Pályaorientációs fejlesztőjátékok a fa- és bútoripari, illetve kárpitos szakterületek 

megismertetése érdekében. 

- Matematika alapú feladatok interaktív játékokhoz. 

- Természettudományos alapú feladatok interaktív játékokhoz. 

- Műszaki alapú feladatok fejlesztése interaktív játékokhoz. 

- Közösségi médián alapuló csapatépítő játékok az érintett területek iránti 

érdeklődés és motiváció felkeltésére. 

- Augmented reality-n alapuló fa- és bútoripari tapasztalat-orientált 

élményprogramok: figyelembe véve a Z generáció jellemzőit, a környezethez, a 

társadalomhoz és a technikai eszközökhöz való viszonyulását, olyan oktatási-

tapasztalatszerzési eszközpark alkalmazása és játékok fejlesztése szükséges, amely 

illeszkedik e generációk kettős világnézetébe. 

Célcsoport: 7-12 osztály (15 csoport) és 4-6 osztály (15 csoport) 

 

A fa- és bútoripari, illetve kárpitos szakmákat érintő, speciális tematikájú, élmény jellegű 

szakkörök, diákkörök szervezése  

A tervezett időszak 4 féléve alatt 14 szakkör megvalósítása történik diákok körében. A 

szakkörök heti rendszerességgel 3 órát vesznek igénybe 15 héten keresztül. Egy szakkörön 10-

15 tanuló vesz részt. A szakköröket a következők szerint tervezzük: 

A pályaorientációt megalapozó programokat két célcsoportban valósítjuk meg, amelyek: 14-

16 (8-11 osztály) éves és 17-18 éves (12 osztály) korcsoport. A tervezett időszakban 8 

alkalommal valósul meg a program. A csoportokban 15 tanuló vesz részt. 

A 8-11 osztályos tanulóknak tervezett programok egy félévben 12 héten át, heti 

rendszerességgel 12 hónapon keresztül valósulnak meg 6 iskolában. Témakörei az Új 

Nemzedék bázisiskola program (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete koordinálásával 

készült foglalkozástervek) ajánlásai szerint a következők: 
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1. Ilyen vagyok (Önismeret): célja: a stabil és reális énkép megalapozása. Fejlesztendő 

kompetenciák: önismeret, társismeret, önreflexió. Tevékenységek: beszélgetés, vita, 

strukturált gyakorlatok, csoportmunka, frontális tevékenység. Szükséges eszközök: 

Poszter-készítéséhez szükséges eszközök 

2. Ilyen vagyok. Mi legyek? (Önismeret): célja: a belső erőforrások tudatosítása, az énkép 

összevetése a szakmákkal. Fejlesztendő kompetenciák: önismeret, önreflexió, 

döntésképesség, felelősségérzet, értékelés, a munkához fűződő attitűd fejlesztése. 

Tevékenységek: csoportmunka, tulajdonságok, képességek gyűjtése, feladatlap kitöltése. 

Szükséges eszközök: sokszorosított kérdőívek, íróeszközök, papírok, tábla, táblafilc 

3. kommunikáció: célja: tapasztalatszerzés a kommunikációs csatornák működéséről. 

Fejlesztendő kompetenciák: kommunikáció, együttműködés, problémamegoldás. 

Tevékenységek: szabályalkotás, frontális, páros és csoportmunka, plakátkészítés, 

strukturált gyakorlat. Szükséges eszközök: Flipchart, filcek, mágnesek, rajzok, írólapok. 

4. Hogyan tanuljunk?: célja: az önismeretre alapozott egyéni tanulási stílus megtalálás. 

Fejlesztendő kompetenciák: tanulási kompetencia, önreflexió, együttműködés, 

önértékelés. Tevékenységek: kérdőív kitöltése, értékelése, egyéni és csoportmunka, 

értékelés, tanári magyarázat, prezentáció. Szükséges eszközök: Flipchart, tanulási stílus 

kérdőív. vastag filcek, blue-tack 

5. Ki vagyok én szerepjátékok: célja: a kreativitás, az empátia és a csoportkohézió fejlesztése 

szerepjátékkal. Fejlesztendő kompetenciák: ön- és társismeret, önreflexió, önkifejezés 

kooperációs és kommunikációs készségek, kreativitás Tevékenységek: asszociációs 

gyakorlat, csoportalkotás, szituációs szerepjáték, strukturált gyakorlatok. Szükséges 

eszközök: tábla, kréta vagy flipchart és filctoll, papír, írószer, poszter vagy aktív tábla 

6. Értékek és szabályok: célja: a kreativitás és a szabálytudat fejlesztése, az empátia 

növelése, a csoportkohézió erősítése. Fejlesztendő kompetenciák: ön- és társismeret, 

önreflexió, kooperációs és kommunikációs készségek, kreativitás, értékorientáció, 

szabályalkotás, döntés. Tevékenységek: együttélési szabályok kialakítása szituációs játék 

keretében, csoportmunka, strukturált gyakorlatok. Szükséges eszközök: tábla, kréta vagy 

flipchart és filctoll, papír és, írószer, Kérdőívek sokszorosítása. 

7. Szakmai iránytű: célja: a tanulók megismertetése az egyes szakmákról való tájékozódás 

alapfogalmaival. Fejlesztendő kompetenciák: Információ szerzési és feldolgozási 

képesség, kommunikációs kompetencia, együttműködés, kreativitás, a munkaerő-piaci 

alapfogalmak megismerése, jelenismeret. Tevékenységek: Frontális és csoportmunka, 

ismeretszerzés és az ismeretek rendszerezése. Szükséges eszközök: Flip-chart, írólapok, 

csomagolópapír, vastag filcek 

8. Álommunka: célja: a tanulók megismertetése az egyes szakmákról való tájékozódás 

forrásaival. Fejlesztendő kompetenciák: Információ-szerzési és feldolgozási képesség, 

digitális kompetencia, kommunikációs kompetencia, együttműködés, a munkaerő-piaci 



20 
 

alapfogalmak megismerése. Tevékenységek: információk gyűjtése weblapokról, 

ismeretek rendszerezése. Szükséges eszközök: Flip-chart, A/4-es lapok, vastag filcek, 

számítógép internet kapcsolattal 

9. Döntési Konfliktusok: célja: a döntésekért való személyes felelősség tudatosítása 

Fejlesztendő kompetenciák: ön- és társismeret, önreflexió, kommunikációs, ezen belül 

hangsúlyosan a vitaképesség, erkölcsi ítélőképesség, kritikai gondolkodás. 

Tevékenységek: közös szabályok alkotása, döntési alternatívák közötti választás, erkölcsi 

dilemmavita, kérdőív kitöltése Szükséges eszközök: tábla, kréta vagy flipchart, filctoll, 

jegyzetfüzet, írószer, sokszorosított kérdőívek. 

10. Döntési Konfliktusok 2: célja: a felelős döntéshez szükséges kompetenciák fejlesztése. 

Fejlesztendő kompetenciák: kritikai gondolkodás, felelősségvállalás, vitakészség, 

önreflexió, kommunikáció, döntésképesség, problémaazonosítás, elfogadás, tolerancia, 

reflektivitás. Tevékenységek: vizsgálati eredményekkel történő szembesítés, kiválasztott 

dilemmahelyzetben erkölcsi ítéletalkotás, vita, érvelés. Szükséges eszközök: tábla, kréta 

vagy flipchart, vastag filctoll, írószer, projektor vagy digitális tábla 

11. Cselekvési terv: célja: a tervezéshez szükséges képességek megalapozása. Fejlesztendő 

kompetenciák: problémafelismerő- és megoldó képesség, felelősségvállalás, önreflexió, 

önismeret, kommunikáció, kritikus gondolkodás, együttműködés. Tevékenységek: egyéni, 

páros és csoportmunka, fogalommagyarázat, rendszerezés, táblázatkitöltés, problémafa 

készítése Szükséges eszközök: flipchart és vastag filctoll, írószer, laptop és projektor vagy 

digitális tábla 

12. Cselekvési terv 2: a tudatos tervezést megalapozó helyzetelemzés képességeinek 

fejlesztése Fejlesztendő kompetenciák: együttműködés, empátia, felelősségvállalás, 

önreflexió, önismeret, kommunikáció, kritikus gondolkodás, problémafelismerő- és 

megoldó képesség Tevékenységek Személyes és csoportélmények felidézése, 

rendszerezése, lista- és táblázatkészítés, csoport- és frontális munka Szükséges eszközök: 

tábla, kréta vagy flipchart, filctoll, írószer, laptop és projektor vagy digitális tábla, 

csomagolópapír, karton, babzsák. 

 

A 12 osztályos tanulóknak tervezett programok egy félévben 12 héten át, heti 

rendszerességgel 12 hónapon keresztül valósulnak meg 2 gimnáziumban. Témakörei az Új 

Nemzedék bázisiskola program ajánlásai szerint a következők: 

1. Önbizalom erősítés: célja a reális és pozitív énkép élményszerű megerősítése. 

Fejlesztendő kompetenciák: önismeret, önértékelés, önbizalom, alkalmazkodás, érzelmi 

feszültségek érzékelése, kezdeményezőkészség, optimizmus. Tevékenységek: 

élménypedagógiai és strukturált gyakorlatok, játékok, frontális és csoportmunka, vita, 

kérdőívek. Szükséges eszközök: jegyzetlapok, írószer, filctoll, olló, csomagolópapír, blue-

tack, sokszorosítás 



21 
 

2. Megküzdési módok: célja a saját belső erőforrások mozgósítása a stabil és reális énkép 

erősítésére. Fejlesztendő kompetenciák: problémaérzékenység, problémamegoldás, 

kommunikáció, saját erőforrásaik reális felmérése, tudatos szerepvállalás. 

Tevékenységek: élménypedagógiai és strukturált gyakorlatok, frontális, egyéni és 

csoportmunka, önérvényesítés. Szükséges eszközök: jegyzetlapok, írószer, filctoll, olló, 

csomagoló papír, blue-tack, sokszorosítás 

3. Együttműködés: célja: a közös tevékenységért való személyes felelősség tudatosítása. 

Fejlesztendő kompetenciák: kommunikáció, együttműködés, problémamegoldás, kritikai 

gondolkodás, felelősségvállalás. Tevékenységek: problémák felvetése, ezekre való 

megoldás keresése, tanári közlés, csoportmunka. Szükséges eszközök: flipchart, filcek, 

mágnesek, írólapok 

4. Reflektív szövegfeldolgozás, kritikai gondolkodás: célja A szöveg-feldolgozás aktív, 

reflektív módjainak megismerése, megtapasztalása Fejlesztendő kompetenciák: tanulási 

kompetencia, reflektív szövegfeldolgozási képesség, kritikai gondolkodás önértékelés. 

Tevékenységek: szövegfeldolgozáshoz szövegek fénymásolatban. Szükséges eszközök: 

Szakaszos szövegfeldolgozás frontális, egyéni és csoportmunka 

5. Mi terem a pályafán?: célja: saját élmények alapján véleményalkotás a különböző 

pályákról. Fejlesztendő kompetenciák: megfigyelőképesség, leíró készség, 

lényegkiemelés, empátia, rugalmasság, döntés. Tevékenységek: ismeretek felidézése, 

fogalmak tisztázása, rendszerezése, egyéni, páros és frontális munka, pályafa és 

kompetencia baba készítése. Szükséges eszközök: csomagoló papír, filctollak, 

ragasztógyurma, toll, kérdőívek 

6. Igazítsd az iránytűd: célja: ismerkedés Holland-féle személyiség-csoportok 

pályaorientációs vonatkozásaival. Fejlesztendő kompetenciák: önismeret, társismeret, 

reflexiós készség, pályakörök megismerése, osztályozás, gyűjtés. Tevékenységek: 

Asszociációs gyakorlat, csoportalkotás, kérdőíves vizsgálat alapján saját személyiségtípus 

megtalálása. Szükséges eszközök: 2 db. borítékok csomagoló papír, filctollak, blue-tack, 

olló, sokszorosított kérdőívek, írószer 

7. Reflektorban a munka világa: célja: a munkaerő-piaci alapfogalmak megismerése, 

ismerkedés a képzettségi szintekkel és a felsőoktatási képzési szerkezettel. 

Tapasztalatgyűjtés az információszerzésben és –feldolgozásban. Fejlesztendő 

kompetenciák: problémafelismerő- és megoldó képesség, felelősségvállalás, önreflexió, 

önismeret, kommunikáció, kritikus gondolkodás, együttműködés, információkezelés. 

Tevékenységek: alapfogalmak értelmezése, kapcsolódásuk tisztázása, a fogalmak 

jelentésének, használatának elmélyítése és gyakorlása egyéni, páros és kiscsoportos 

tevékenységek változatos formáiban. Szükséges eszközök: tábla, kréta vagy flipchart és 

csoportonként 6-színű vastag filctoll, írószer, laptop és projektor vagy digitális tábla, 

flipchart papír, a diákok számának megfelelően számítógépek internetkapcsolattal; a 

fénymásolt segédanyagok a forgatókönyv szerint 
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8. Hogyan adjuk el magunkat?: célja: az önbemutatás, valamint a protokollnak megfelelő 

viselkedés gyakorlása. Ismerkedés a különböző önéletrajzokkal. Fejlesztendő 

kompetenciák: problémafelismerő- és megoldó képesség, felelősségvállalás, önreflexió, 

önismeret, kommunikáció, kritikus gondolkodás, együttműködés, információkezelés. 

Tevékenységek: önéletrajz-készítés, szituációs gyakorlatok. Szükséges eszközök: tábla, 

kréta vagy flipchart és filctoll, laptop és projektor vagy digitális tábla, a diákoknak 

számítógépek interneteléréssel, fénymásolatok a forgatókönyvnek megfelelően. 

9. Állást keresek: célja: a munkába álláshoz szükséges kompetenciák megalapozása. 

Fejlesztendő kompetenciák: Ön- és társismeret, önreflexió, szövegértés és szövegalkotás, 

kommunikáció, ezen belül vitaképesség, kritikai gondolkodás, tolerancia, együttműködés, 

reflektív tanulás. Tevékenységek: tájékozódás az interneten, játék, szövegalkotás, 

prezentáció készítése, csoportmunka. Szükséges eszközök: Tábla, kréta vagy flipchart és 

vastag filctoll, jegyzeteléshez szükséges papír vagy füzet, írószer, internet kapcsolat 

10. Állást keresek 2: célja: a munkába álláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése 

Fejlesztendő kompetenciák Ön- és társismeret, önreflexió, kommunikáció, ezen belül 

vitaképesség, kritikai gondolkodás, tolerancia, együttműködés. Tevékenységek: 

szabályalkotás, plakátkészítés, döntéshelyzetek megítélése, vita, értékelés, csoportos 

feladatmegoldás. Szükséges eszközök: flipchart és vastag filctoll, jegyzet- füzet, írószer, 

internet kapcsolat 

11. Lépésről lépésre: célja: a személyes közeli és távoli célok megfogalmazása, ezekhez 

cselekvési terv elkészítése. Fejlesztendő kompetenciák: problémafelismerő- és megoldó 

képesség, felelősségvállalás, önreflexió, önismeret, kommunikáció, kritikus gondolkodás, 

együttműködés. Tevékenységek: önbecslés, kérdőív kitöltése, információgyűjtés, 

cselekvési terv készítése kiscsoportban, prezentációkészítés és –bemutatás, reflexió. 

Szükséges eszközök: tábla, kréta vagy flipchart és vastag filctoll, írószer, laptop és 

projektor vagy digitális tábla; fénymásolt mellékletek 

12. Tükröm-tükröm: célja: a munkavállalás szempontjából fontos erősségek és gyengeségek 

megfogalmazása, a pályaérdeklődés szempontjából való értelmezése. Személyes 

cselekvési terv készítése a pályák megismerésére. Fejlesztendő kompetenciák: 

problémafelismerő- és megoldó képesség, felelősségvállalás, önreflexió, önismeret, 

kommunikáció, kritikus gondolkodás, együttműködés Tevékenységek önbecslés és 

kérdőívek kitöltése, SWOT-analízis készítése, prezentáció, önálló kutatómunka, 

önértékelés. Szükséges eszközök: tábla, kréta vagy flipchart és vastag filctoll, 

csoportonként 4-színű írószer, csoportonként egy olló és egy ragasztó, fénymásolt 

anyagok, laptop és projektor vagy digitális tábla, a 2. 45 percre minden diáknak önálló 

számítógép internet eléréssel. 

A témakörök feldolgozása a fordított oktatás módszereivel, okoseszközök alkalmazásával 

támogatható.  
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Iskolalátogatás a partner egyetemeken 

A tervezett két évben 4 alkalommal pályaorientációs nap szervezése a partner egyetemeken. 

A rendezvények célja, hogy a diákok pályaorientációját támogassa, különös tekintettel a fa- és 

bútoripari, illetve kárpitos pályák választására és népszerűsítésére. Célunk, hogy a szakmák 

sokszínűségét, életpályamodelljeikben rejlő lehetőségeket megismertessük a diákokkal, 

interaktív és kreatív programok segítségével. A rendezvények célja továbbá, hogy elősegítsék 

a tudatos felnőttkori életpálya építést és a jövőbeli sikeres munkaerő piaci részvételt, és az 

ehhez szükséges készségek elsajátítását.  

A faipar, mint stratégiai ágazat óriási lehetőséget nyújt a faipari szakterületet választó diákok 

számára, mind a tanulmányok, mind későbbiekben a munkavállalás területén. A faipar ma már 

egy olyan szakterületet takar, ahol a majdani diákok kamatozhatják kreativitásukat, műszaki 

tudásukat. A megismertetjük a fa- és bútoripari, illetve kárpitos életpályában rejlő 

lehetőségeket, a szakma szépségeit és kapcsolatát a hétköznapi élettel. A foglalkozások 

interaktív jellegűek, ahol a diákok ténylegesen, saját kreativitásukon, tudásukon keresztül 

bepillantást nyerhetnek a szakterületekbe. A program megvalósítása laboratóriumi 

bemutatókon, tanműhely gyakorlatokon és üzemlátogatásokon keresztül valósul meg. A 

rendezvényen lehetőség lesz pályaorientációs szakemberekkel találkozni, beszélgetni,   

Célcsoport: 10-12. osztályos tanulók 

 

Pályaválasztási kerekasztal 

A Pályaválasztási kerekasztal célközönsége az általános iskolák 7-8. osztályos, pályaválasztás 

előtt álló diákjai, középiskolák képviselői, hiányszakmákban érintett üzemek gyakorlati 

oktatói, szülők. Az előadásokat és a tapasztalatcserét interaktív szakmabemutatókkal, külső 

szakemberek előadásaival teszik tartalmasabbá, élményszerűvé. Pályaválasztási kerekasztal a 

tervezett 2 évben összesen 40 alkalommal, 20 általános iskolában kerül megrendezésre. 

 

Iskolai táborok szponzorálása 

A tervezett időszakban 10 olyan, egyébként iskolákban meglévő, rendszeresen szervezett 

iskolai (nyári)tábor finanszírozása, ahol érintőlegesen megjelenhet a fa- és bútoripari, illetve 

kárpitos szakmák népszerűsítése.  

Célcsoport: 7-9. osztály 

 

Képzések pedagógusoknak 

A pedagógusok egy része pályaorientációs tanácsadással és tehetségfejlesztéssel foglalkozó 

továbbképzéseken vesz részt, melynek célja olyan ismeretek közvetítése és olyan készségek 
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kialakítása, amely lehetővé teszi a közoktatásban résztvevő tanulók támogatását. A Szövetség 

ezeken a képzéseken megjelenve nyújthat információt a pedagógusok számára arról, hogy a 

fa- és bútoripari szakmákhoz milyen kompetenciák, személyiségjellemzők szükségesek, ki 

alkalmas ezen szakmákban történő boldogulásra. A megjelenéshez tananyag kidolgozása 

szükséges, amely online formában képzésen kívül is eljuttatható a témában érintett, 

tehetséggondozással és pályaorientációval foglalkozó pedagógusok számára. 

A tervezett időszakban tananyagfejlesztés és 20 pedagógusképzésen történő történő 

megjelenés tervezett.  

 

Pályaorientációs workshopok pedagógusoknak 

A workshopok célja, hogy a bevont intézmények pályaorientációs koncepcióját 

megismerhessék a Szövetség képviselői és javaslat tegyenek a fa- és bútoripari, illetve kárpitos 

szakmák választásának motiválásra. A 10 pontban kidolgozott tananyag használható a 

koncepciók fejlesztéséhez szóló javaslatok megadásához. Itt fontos lenne a Szövetség 

együttműködése egy országosan elismert pályaválasztási tanácsadóval, hogy az 

intézményeknek egyfajta szolgáltatást nyújtva, velük együtt gondolkodva tegyék jobbá a 

meglévő pályaorientációs koncepciókat (gyakorlati használhatóság és használat motiválása a 

pedagógusok körében, jó gyakorlatok bemutatása).  

A tervezett időszakban 20 általános iskola 10 középiskola bevonásával.  

 

Pedagógusok körében tervezett kampány a fordított oktatás megismertetésére és 

népszerűsítésére 

A problémaelemzéssel foglalkozó fejezetben bemutatásra került, hogy a diákok, a 

netgeneráció tagja és a munkaerőpiaci elvárások együttesen követeleik meg a tanároktól a 

változás szükségességét, a hagyományos frontális módszerek önmagukban nem alkalmasak a 

fiatalok oktatására. Szükség van az oktatásmódszertani eszközök megújítására, ami nem 

egyszerűen a technológia adta lehetőségek használatát jelenti. A tanár már nem a tudás 

egyetlen forrása, sokkal inkább a tanulási folyamat nélkülözhetetlen segítője kell, hogy legyen. 

A Szövetség célja, hogy támogassa a tanárokat a szükséges változások megtételében, hogy a 

fa- és bútoripari, illetve kárpitos szakmák választásához szükséges tantárgyak népszerűek 

legyenek a diákok körében (matek, fizika, kémia, gazdasági tárgyak).  

A tananyag feldolgozásának önálló módja, a tapasztalati úton történő tanulás, ahol a tanár 

nem főszereplőként hanem segítőként van jelen, egy olyan eszköz, amely segíti e cél 

megvalósulását. Ennek megvalósításához tananyagfejlesztés is szükséges (pedagógusok és 

egyetemi oktatók bevonásával): olyan módszertanokat kell kidolgozni és a tanárok kezébe 

adni, amely a fa- és bútoripari, illetve kárpitos példák megoldásán keresztül lehetővé az 

említett tárgyak tanítását.  
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A Szövetség ezért jó gyakorlatok bemutatásával kerülhet közelebb az érintett tárgyak 

oktatóihoz. A tervezett időszak alatt 100 pedagógus felkeresése és jó gyakorlatok ismertetése 

valósul meg. Egy alkalommal online konferencia szervezése javasolt a témában elismert 

szakértők meghívásával.  

 

Pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozókon történő megjelenés, szülői attitűdkutatás 

A pályaválasztásra legmeghatározóbb szerepe a szülőnek van. Kiemelten fontos a hátrányos 

helyzetű tanulók esetében a szülők tájékoztatása, felkészítése a pályaválasztási döntés 

nehézségeire. A szülők tájékoztatása, felkészítése már általános iskolás korban megkezdődik, 

ezzel kapcsolatban az általános iskolák pályaválasztási tanácsadói szolgálhatnak 

információkkal. A Szövetség célja az lehet, hogy az iskolákban szervezett tanár-diák-szülő 

találkozásokon megjelenjen és a fa- és bútoripari, illetve kárpitos szakmákat népszerűsítse az 

arra nyitott és megfelelő kompetenciákkal rendelkező diákok és szüleik körében. Ez történhet 

akár online formában is.  

A pályaválasztási attitűdök formálásához azonban alaposan meg kell ismerni a szülők 

hozzáállását, véleményét, eddigi ismereteit a pályaválasztásról és kiemelten a fa- és 

bútoripari, illetve kárpitos szakmákról, szakokról. A munka megkezdéséhez egy 

fókuszcsoportos vizsgálatot tartunk a szülői attitűdök felméréséhez, hogy a szülőknek 

tervezett előadássorozat és tanár-diák találkozók a leghatékonyabban valósuljanak meg és 

juttassák el az információkat a szülőkhöz.  

Az attitűd kutatás online kérdőíves kutatás keretében valósul meg országosan lakóhely szerint 

reprezentatív mintán. Az eredmények jobb megértését támogatva tervezett még 30 szülő-diák 

interjú a szülői befolyás feltárása, a szülők véleményformáló szerepének megismerésére.  

 

Ezt követően a megvalósítás időszakában 30 alkalommal tanár-diák-szülő találkozón vesz részt 

a Szövetség (iskolák által szervezett találkozón történő megjelenés vagy közös szervezés 

iskolákkal), ahol az érintettek tapasztalatot cserélhetnek pályaválasztással kapcsolatban. A 

rendezvények illeszkednek az életpálya foglalkozások témaköreihez, amelyeken a tanulók 

részt vesznek. (önismeret, kommunikáció, tanulásmódszertan, pályaismeret, szakmai iránytű, 

munkaerőpiac, döntési alternatívák, döntési folyamatok, cselekvési tervek). A Szövetség célja, 

hogy az érintett tanulók és szülők a félév végére konkrét cselekvési tervvel rendelkezzenek. A 

rendezvényekhez a szülők számára pályaorientációs kiadvány készül, amely a rendezvényeken 

részt nem vevő szülők körében is terjesztésre kerül.  
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Tudásmegosztás - platform és pályaorientációs app - szakképzési honlap 

A tájékoztatás mellett a közösségformálás és közösség létrehozásának eszközeiként. 

 állandóan frissülő tartalommal, a szakmára kiterjedő adatbázissal; 

 pályaválasztás előtt állók, szakiskolai diákok, oktatók tehetik fel kérdéseiket, 

vethetik fel problémáikat, javaslataikat ( akár anonim módon, e-mail címmel ). 

Közösségi tudásmegosztás platformként, pár perces videóüzenetekben oszthatják meg 

tudásukat, pályaválasztási tapasztalataikat a felhasználók egymással. Célcsoportja a 9-12 

osztályos tanulók és tanáraik, szülők, valamint a fa- és bútoripari, illetve kárpitos szakmákat 

képviselő szakemberek, mesterek. Fiatalok alapvető tanulási környezete napjainkban az 

Internet: Google, a Facebook, a Youtube, Wikipedia, Twitter vagy a Second Life. Célunk egy 

olyan közösség építése, amely a fa- és bútoripari, kárpitos szakmákhoz szükséges 

kompetenciákat fejleszti közösségi tudásmegosztás eszközével.  

 

A „Mit csinálsz öt év múlva” platform és applikáció indításához a fa-és bútoripari, kárpitos 

szakmák képviselőivel oktatófilmeket (max. 8 perc, 6 kisfilm) készítünk és töltünk fel (pl. mit 

csinál a faipari mérnök, terméktervező, asztalos, kárpitos), amihez autentikus mestereket 

kérünk fel mindennapi munkájuk szemléltetésre.  

 

Fa- és bútoripari, illetve kárpitos pályaorientációs applikáció fejlesztése, amely teljeskörűen, 

de közérthető módon mutatja be a projektben érintett képzések specialitásait.  

 

Az app tartalma: 

 Információk a képzésekről és képzőhelyekről, 

 Szakválasztó tesztek, 

 Pályaorientációs tesztek, 

 Információk a felvételiről, 

 Információk az oktatóhelyek felszereltségéről, 

 Információk a jövőbeli perspektívákról , 

 Információk a kondíciókról, 

 Kapcsolatok, 

 Tanulóktól vélemény a képzésről , 

 Nyílt napokról, egyéb rendezvényekről bővebb információk. 

Az app esetében játékosítás eszközei alkalmazhatók: interaktív játék formájában életutak 

bemutatása, „levezetése” avatarokkal, döntési szituációk (kapcsolódó személyiség- 

kompetenciatesztek). 

 

Az elkészült applikációt a pedagógusok, osztályfőnökök körében személyes bemutatással 

promotálják. Emellett Facebook kampány (1 hónap), Youtube kampány (1 hónap) fizetett 

hirdetésekkel teszi elérhetővé az app-et a célcsoport számára.  
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Szakmadobozok 

Játékos kedvcsinálás az iparos mesterségek kitanulásához és a kreatív szakmák elsajátításához. 

A szakmadobozok innovatív és mobil megoldást kínálnak, hogy a tanműhelyen vagy szakképző 

helyen kívül, akár az általános iskolákban is egyszerűen, gyorsan és látványosan 

bemutathassanak mesterségeket, és a diákok egyszerű termékek saját elkészítésével 

közvetlen élményt szerezhessenek az adott mesterségről. 

 

Influencerek bevonása, youtube hirdetések influencerek csatornáin 

Az influencerek olyan közösségi média platformokon jelen lévő emberek, akik jelentős 

követőbázissal rendelkeznek és képesek befolyásolni követőik döntéseit, szokásait. 

Tradicionálisan az influencerek hírességek, celebek voltak, ám ez kör mára kibővült az ún. 

„lány a szomszédból” típusú tartalomgyártókkal, akik azáltal, hogy hétköznapi emberek, 

sokkal hitelesebbek. Ők azok, akik olyan különleges viszony kialakítására képesek a 

közönségükkel, mintha barátaik lennének. Ezt főként azzal érik el, hogy a szponzorált 

tartalmak mellett rengeteg személyes pillanatot osztanak meg, a követőik betekinthetnek a 

magánéletükbe, ezáltal, mint közeli ismerős tekintenek rájuk. A célcsoport Z generáció 

különösen érzékeny és érintett az influencerek befolyására.  

Mondhatni az influencer marketing a legújabb globális trend a közösségi médiában. Ennek fő 

oka, hogy a fiatalabb korosztályt rendkívül nehéz elérni a hagyományos marketing eszközök 

segítségével, így ahhoz, hogy elérjük őket más platformokhoz kell fordulniuk.  

Hogy segíthet egy influencer egy szakma fellendítésében? Lényegében főként az adott 

szakmával kapcsolatos Instagram posztok, Facebook bejegyzések, YouTube videók 

megosztásával, blogbejegyzések írásával, a szakma előnyeinek, érdekességeinek 

kiemelésével. Ezáltal a fogyasztók az adott szakmát az általuk követett és kedvelt személyhez 

kapcsolják és szívesebben fogadják.  

A fa- és bútoripari, illetve kárpitos szakmának tehát össze kell kapcsolódnia egy-egy kampány 

erejéig az általa kiválasztott influencerrel vagy influencerekkel. Ez egy hagyományos 

hirdetéshez képest alacsony marketing költséget jelenthet, hiszen pénzbeli juttatás helyett 

egyéb alternatívákat is lehet ajánlani a tartalmakért. 

Ha valóban érdeklődőket szeretnénk generálni influencer marketinggel fontos megvizsgálni az 

influencer online felületeit, akivel együtt szeretnénk dolgozni, hogy bele illik-e profilunkba, 

hasonló értékeket képviel-e, mint mi. A minőségi tartalom az egyik legfontosabb szempont, 

hiszen az együttműködés keretén belül ő lesz az, aki képviseli az adott oktatási intézményt, a 

követők pedig össze fogják kapcsolni a véleményvezér személyiségét a turisztikai célponttal: 

amennyiben az influencer szimpatikus számukra, a szakma is az lesz. 
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Úgy, mint a hagyományos marketing stratégiánál a célközönség pontos ismerete itt is 

kulcsfontosságú. Tartalomgyártókon keresztül ugyanis rendkívül célzottan lehet fogyasztókat 

elérni.  Éppen ezért érdemes piackutatást is végezni arról, vajon választott influencer a követői 

érdekeltek-e számunkra. 

A faipar területén a megfelelő influencereket két csoportba lehet osztani: 

1. Az influencerek lehetnek például a szakmában dolgozó tanárok, volt tanárok, 

kutatók, szakemberek, alumnik, akik közösségi média tartalomgyártókká váltak. 

2. Emellett lehetnek környezetvédelemmel foglalkozó influencerek. Ugyanis a fiatal 

generáció egyre környezettudatosabb, a faipar pedig olyan lehetőségeket nyújt, 

amelynek segítségével klímatudatosabb megoldásokat lehet alkalmazni. 

Az influencerek kiemelkedő szerepét ki kell használni a faipar területén is, hiszen így célzottan 

lehet elérni az egyes célcsoportokat, főként a fiatalabb korosztályt, amellett, hogy ez a 

hagyományos hirdetéshez képest költséghatékony módszer lehet.  

A tervezett két évben 10 influencer bevonása, kétszer 3 hónapos youtube kampány.  

 

Közösségi médiában történő megjelenés: facebook, instragram, TikTok 

A Facebook és az Instragam oldalak mellett 2018-ban robbant be a nemzetközi piacra a kínai 

TikTok és nagy népszerűségre tett szert a Z generáció körében. Az alkalmazás lehetővé teszi a 

felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek 3–15 

másodpercig és rövid ismétlődő videókat 3–60 másodpercig.  

A konkrét megvalósításra, nemzetközi jó példákat gyűjtöttünk össze, azzal a megjegyzéssel, 

hogy a felsorolt eszközök egy komplex pályaorientációs rendszer részeiként működnek 

sikerrel, így alkalmazásukkal generált eredmény is annak függvénye, hogy jelen 

dokumentumban felvázolt pályaorientációs modellváltás elemei milyen mértékben kerülnek 

megvalósításra. Amennyiben a teljes átalakítás csak részben valósul meg, úgy a 

kommunikációs hatékonyság mértéke is elmaradhat az optimálistól.  

 

Pályaorientációs platform, weboldal  

Ahogyan azt már említettük alapszükséglet, hogy a szakma rendelkezzen egy pályaorientációs 

weboldallal. Az oldal legfőbb funkciója az információ nyújtása, jól struktúrált, könnyen 

áttekinthető szerkezetben. A kommunikációs kampányok legfőbb céljai között egyértelműen 

ott kell szerepelni a forgalom, az érdeklődés honlapra terelésének. Ez az a biztos pont, ahol a 

diákok és a szülők a legtöbb, legfrissebb és megbízható információkat beszerezhetik. A végső 

cél, hogy innen választanak intézményt is.  
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Az oldal felépítésénél valamennyi érintett célcsoport igényeire, digitális tartalom fogyasztási 

és kezelési szokásaira tekintettel kell lenni. Fontos, hogy mind a diákok, mind a szülők számára 

is felhasználóbarát legyen kialakítása. A megfelelő design segítségével könnyen 

beazonosíthatóvá kell tenni, hogy kiemelkedjen a digitális „hangzavarból”, legyen világos és 

áttekinthető, sok fotóval. Ezekkel növelhető a honlapon eltöltött hasznos idő. A hangsúly a 

hasznosságon van, ne azzal teljenek az értékes másodpercek, és lankadjon az érdeklődés, hogy 

nem, vagy nehezen található meg adott információ. Fontos szem előtt tartani, hogy néhány 

kattintással megtalálják, amit keresnek. Ha ugyanis a weboldal látogatója eltéved az 

almenüpontokban, lehetséges, hogy elhagyja az oldalt, és így negatívan viszonyul a 

platformhoz, szakmához, intézményhez.  

A www.ausbildung.de. követendő példaként szolgálhat. Miközben 700 szakirányt foglal össze 

az oldal, jól kezelhető és könnyen átlátható. Szakmaspecifikusan a faipari részre szűrve, 

különböző lehetőségeket kínál fel a weboldal, mely a faipari technikus szakmánál előkelő 

helyen mutatja be, hogy duális képzéssel, mennyit keresnek a diákok az első három évben. Ezt 

követi a képzés rövid leírása, és végül kitérnek arra, hogy fontos szerepe van a fának, 

különösen napjainkban. Ezen az oldalon több kép is megtalálható, valamint különböző Call to 

Action gombokkal hívják fel az embereknek figyelmét. 

Ide sorolható a “Tudtad-e…”  kiemelt weboldal rész, illetve a pro és kontra érvek felsorolása a 

faipari szakirány mellett.  

Ezek révén válik a weboldal felhasználó baráttá, jobban strukturált tájékoztatást nyújt az 

érdeklődő diákok, szülők számára. Különleges elem még a kvíz, ami segítségével a diákok 

jobban el tudják magukat helyezni az adott szak területén. 

 

http://www.audbildung.de/
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Az oldal további kiemelt funkciója a tanácsadó funkció, mely videókon keresztül segíti a 

felvételi felkészülést, hasznos tanácsokkal látva el a jelentkezőt a szóbeli felvételihez vagy az 

önéletrajz elkészítéséhez. A videókban fiatal, motivált diákok szerepelnek, így a diákok 

könnyen tudnak azonosulni velük, a stílussal és hangnemmel.  

 

Alumni programok  

A következő sikeres eszközök az alumni, ahol öregdiákok sikereit mutatják be különböző 

bejegyzésekben mind a szociális médiában, mind a weboldalon.  

A korábbi diákok eredményes életútját bemutató posztok nem csak bizalmat generálnak 

szakmai sikerek és hírnevek révén, hanem magát a szakterületet személyesíti meg a diákok 

számára, konkrét emberi példákon keresztül. A fórum alkalmas a diákok/szülők és az 

öregdiákok közötti kapcsolatfelvételre, mely lehetőséget ad a kötetlen beszélgetésre és 

kapcsolattartásra. További hasznos lehetőség lenne, ha az érdeklődő diákok a szervezettől 

függetlenül fel tudnák venni az öregdiákokkal a kapcsolatot. 
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A fenti példa a Fh Burgenland osztrák egyetem által szervezett online előadás, mely keretein 

belül lehetőség van a rendszeres alumni beszélgetésekre.  

 

Osztrák pályaorientációs gyakorlat 

Az osztrák faipar úgy definiálja magát, melyet az alábbi két érték jellemez:   

- ősi építési hagyomány, 

- fenntarthatóság. 

Ausztriában minden intézmény rendelkezik ingyenes katalógussal, aktív közösségi média 

jelenléttel. A pandémiát megelőzően a legfőbb pályaorientációs eszköz a kiállítások szervezése 

volt, mint amilyen a bestinfo.at vásár.  

A pandémia időszakában előtérbe kerültek az online információs napok, melyekre havonta 

kerül sor, hetente pedig „Infosessionok” az érdeklődőknek. Elgondolkodtató, hogy az osztrák 

pályaorientációs napok nem intézményenként, hanem szakonként kerülnek megrendezésre. 

A diákoknak lehetőségük nyílik személyesen beszélgetni a jövőbeni szakvezetőikkel és 

kérdéseket feltenni nekik. Erre egy példa az Fh Salzburg, ahol heti és kétheti rendszerességgel 

rendeznek ilyen információs órákat, valamint különböző előadásokat tartanak az 

érdeklődőknek különböző szakirányaikkal kapcsolatban (pl.: a robotika a faiparban).  
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Faipar népszerűsítése az osztrák gyerekek körében  

Ausztriában nagyon nagy hangsúlyt kap, hogy klasszikusan férfiasszakmákat nők is tanuljanak. 

Ausztriában már léteznek olyan kiváló intézkedések, projektek és támogatási lehetőségek a 

nők és lányok számára, amelyek kifejezetten a tudományos és műszaki képzéshez és 

szakmákhoz való hozzáférés akadályainak leküzdésére irányulnak. Ennek érdekében, már 

fiatal korban elkezdik megismertetni a lányokkal a különböző technikusi és faipari szakmákat. 

Több intézmény is foglalkozik ezzel.  

Az FH Technikum Wien is szeretné, hogy minél több hölgy jelentkezzen hozzájuk, ezért magas 

női tanulói aránnyal rendelkező iskolákban népszerűsítik magukat, valamint olyan célzott 

projekteket kínálnak nekik, ami a kapcsolatépítéshez vezet és erősíti az összetartást. Erre még 

ráerősítenek azzal, hogy minden évben kiosztanak egy legjobb női technikus díjat és mentor 

programot ajánlanak a számukra. 

A  Holztechnikum Kuchl (https://www.holztechnikum.at/) a “Girl’s day” keretében 

népszerűsíti a faipart és a technikumokat. A weboldal ” www.girlsday.info “ (lányok jövője), 

célja, hogy kifejezetten a lányok körében támogassa a pályaorientációt. Az egész 

“www.girlsday.info“ kezdeményezést az EUREGIO - REGIO Salzburg und REGIO 

Berchtesgadener Land – határon átívelő együttműködés keretében hívták életere Ausztria és 

Németország között. (https://www.euregio-salzburg.eu/salzburg-berchtesgadener-land-

traunstein) 

Az oldalon két modult hoztak létre: 

1. szülők bevonása 

A szülőknek lehetőségük nyílik arra, hogy egy napra betekintést nyújtsanak saját szakmai 

tevékenységükbe saját gyermekük számára, és így lányukkal együtt feltárják a jövőbeli 

pályaválasztás lehetőségeit. Ennek feltétele, hogy a szülőnek, olyan munkahelye legyen, ami 

nem egy átlagos női szakma. A modulban való részvételhez, a munkáltató részéről 

hozzájárulás szükséges. A szervezet arra biztatja a szülőket, hogy minél több aktív lehetőséget 

biztosítsanak gyermekeiknek a program során (pl.: gépek kipróbálása, kollégákkal való 

beszélgetés stb.). További előny az oktatási szervezetek számára az ennek révén folyamatosan 

bővülő céges kapcsolati háló. Az előzetes hozzájárulás miatt pedig az adott cég kontaktja már 

GDPR confrom formában érhető el. Ez azért is kifejezetten jó, hiszen ilyen kezdeményezésben 

részt vevő cégek, akár további együttműködésre is nyitottak lehetnek. 

A pályaválasztási döntések során nem csak Magyarországon, hanem Uniós szinten is jelentős 

faktorként jelenik meg a szülők aggodalma gyermeke jövőjét illetően. Ezt tompítandó lehetne 

új szerepkörrel kibővíteni a szülői munkaközösségek tevékenységi körét. Bár egyre inkább 

teherként élik meg a szülők és nem vállalják el szívesen. A COVID helyzet megmutatta, hogy a 

szülői munkaközösségek tevékenységét is egyre jobban az át lehet emelni az online térbe. Így 

nem egy kötött időponthoz, kötött helyhez lenne kötve a szerepvállalás, hanem úgynevezett 

https://www.holztechnikum.at/
http://www.girlsday.info/
http://www.girlsday.info/
https://www.euregio-salzburg.eu/salzburg-berchtesgadener-land-traunstein
https://www.euregio-salzburg.eu/salzburg-berchtesgadener-land-traunstein
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szülő-nagyköveti rendszerben, iskolai támogatással lehet tájékoztatni a szociális médián 

keresztül a szülőket aktualitásokról vagy éppen osztanák meg saját tapasztalataikat.  

A  kinevezett nagykövetekkel nem csak az aktuális iskolás gyerekek szüleit lehet célozni, 

hanem a friss pályaválasztás előtt álló szülőket. Így egymás segítségére lehetnének ebben a 

jövőt meghatározó, számos bizonytalansággal bíró döntésben. A nagyköveteknek hitelesnek, 

bizalmat generálónak kell lenniük. Érdekes lehetőség a gyerekek bevonása és Gyermek 

nagyköveti rendszer kialakítása, akiknek a feladata adott iparág, esetünkben a faipar 

népszerűsítése. Itt is kiemelt szerepe van a hitelességnek, tettrekészségnek. Azonban nagy 

hangsúlyt kell fektetni a GDPR jogi előírásoknak, hiszen a diákok többsége még nem töltötte 

be a tizennyolcadik életévét.   

2. Üzemlátogatások 

A lányok egy üzem teljes napjába tekinthetnek be. Ez szintén regisztrációhoz kötött. Az 

érdeklődők, különböző területekről választhatnak ki számukra érdekes üzemeket, majd a 

jelentkezést követően, az előre megszabott létszámkeret függvényében részt vesznek az 

üzemlátogatáson, jelen esetben Salzburg és Bayern környéki üzemekben.  A GDPR-t itt is 

kiemelten kezelik. 

 

Az idei 2021 kampányban kifejezetten 10 és 16 év között lányokat szólítanak meg, ahol az ipari 

szakmát, technikát, gyakorlati munkát, kutatást és az IT világot népszerűsítik. A kampány az 

eddigi évekkel ellentétben online kerül megrendezésre, ahol az üzemek mindennapjaiba 

tekinthetnek be. Mind a honlapon, mind a kampányban a fiúkat is megszólítják, nekik is 

rendeznek külön workshopokat. 

De nem ez az egyetlen ilyen jellegű kezdeményezés Ausztriában. A FIT-Frauen in die Technik. 

projekt keretében is a lányok érdeklődési körét igyekeznek szélesíteni a műszaki szakmákkal 

kapcsolatban. Ingyenes tanulmányi orientációs workshopokat szerveznek, ahol a résztvevők 

kérdezhetnek is az “előadóktól”. Ezek az “előadók” általában egyetemi hallgatók, akik 

elmesélik, miről tanulnak, és jó tanácsokkal látják el a résztvevő lányokat a felvételivel 

kapcsolatban. Körülbelül hetente vannak ilyen workshopok. Az oldalon egy “példakép” 
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menüpontban a szakmák női nagyköveteit mutatják be, és mindig van egy hónap technikusa 

is, illetve egy szakmunkás hallgatót is kiválasztanak, akinek a mindennapjairól lehet olvasni 

napló formájában.  

Egy másik osztrák példa a “Girls! TECH UP” kezdeményezés, ( https://www.ove.at/ove-

network/nachwuchsinitiativen/girls-tech-up) amit az Osztrák Villamosmérnöki Egyesület 

finanszíroz. Egy platform segítségével köti össze a lány gyerekes szülőket, tanárokat és az ipar 

szereplőit felhívva a figyelmet az elektromos és informatikai ágazatban rejlő 

karrierlehetőségekre, valamint segíti őket az első lépések megtételében is. Rendezvényeiket 

jelenleg online tartják, ahol példaképeket, érdekes kísérleteket mutatnak be és fontos 

tippeket, információkat is nyújtanak. Motivációt a részvételre, a rendezvényen „megjelenő” 

diákok között kisorsolásra kerülő öt telefonnal is tovább erősítik.  

Kihangsúlyozzák, hogy a diákok megtapasztalhatják a technológia örömét, 

megismerkedhetnek a technológiai szektorokban dolgozó nőkkel, és a női 

mérnökök/technikusok munkakörével. Tájékozódnak a HTL-ek kínálatáról és felvehetik a 

kapcsolatot HTL-es diáklányokkal. Továbbá segítséget kaphatnak helyszíni coaching keretében 

a továbbtanulási döntésekhez, valamint segítenek gyakornoki helyeket találni.  

Ide sorolható még a Meinen Technik platformja, ami a jövő női technikusainak információs 

felülete:  https://www.meine-technik.at/. A “meine” kifejezéssel is a nők szerepét 

hangsúlyozza a technológiában.  

 

Speciális eszközök 

 

 

Egy különleges már Magyarországon is alkalmazott pályaorientációs eszköz a Maker’s Red Box: 

https://makersredbox.com/hu/.  Elsősorban általános iskolásoknak szánják, és egyfajta 

tananyagot tartalmaznak. Különlegessége hogy az ebben foglaltakat történetekbe ágyazva kell 

megoldani. A történetek felfedezése magával ragadja a gyerekeket, és annak alkotóivá, 

formálóivá, mesélőjévé teszi őket. A gondosan kiválasztott természettudományos problémák 

megoldásához sokszor csak irodalmi, művészeti, vagy történelmi ismeretek elsajátításán 

keresztül juthatnak el. A kihívások teljesítésében a csoportban mindenkinek más szerep jut, és 

https://www.ove.at/ove-network/nachwuchsinitiativen/girls-tech-up
https://www.ove.at/ove-network/nachwuchsinitiativen/girls-tech-up
https://www.meine-technik.at/
https://makersredbox.com/hu/
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ezek mindegyike hozzájárul a küldetés sikeréhez. Így válik minden gyermek motiváltá, 

támogatják egymást az egyéni feladatok elvégzésében, miközben egymástól is tanulnak. 

Eközben a tanárok a legfontosabb pedagógiai feladatokra koncentrálhatnak. Nem kell 

foglalkozni azzal, hogy újra és újra, több foglalkozást átívelő, motiváló és lehetőleg több 

tantárgyat érintő tananyagokat találjanak ki. A Maker’s Red Boxban mindezt megtalálják. Nagy 

potenciál van a Maker’s Red Box által nyújtotta módszertanban, hiszen kerettörténetbe 

ágyazza a tanulást (gamification), felébreszti a diákban a tanulás iránti vágyat, segíti a 

pályaorientációt. Közelebb hozzák a diákokhoz a felnőttek világát és lehetővé teszik, hogy 

valós problémák megoldásán dolgozzanak. 

 

Social média 

A közösségi média nagyon nagy szerepet játszik a fiatalabb generációk életében. Ezért is  

elvárás és kötelező, hogy egy iskolának, főiskolának, egyetemnek legyen közösségi média 

oldala és aktív is legyen a választott felületeken. Ezek az új kommunikációs csatornák is 

segítenek megismerkedni az intézménnyel, a leendő diákoknak és szüleiknek.  

A tudatos marketing tevékenység és közösségi média megjelenésének a célja, hogy egy pozitív 

képet alakítson ki az intézményről, információt közöljön, jelentkezők számát fenntartsa és 

növelje, valamint a potenciális hallgatókkal felvegye a kapcsolatot. Jó példa erre a Technische 

Hochschule Rosenheim Facebook oldala, akik naponta vagy kétnaponta posztolnak, 

rendszeresen bemutatják a diákjaikat és, hogy éppen milyen sikereket értek el. Felhívják 

követőik figyelmét a különböző szemináriumokra, amiken részt vehetnek, bemutatják a 

szakirányokat, magát az egyetemet, különböző figyelemfelkeltő videókkal a jelenlegi hallgatók 

szereplésével. Megmutatják, hogy hogy néz ki a Campus, sőt ez az iskola már podcastokat is 

gyárt a követőinek, amivel szintén népszerűsítik magukat. Ez a trend most már egyre több 

iskolában megfigyelhető.  Az FH Wiener Neustadt Campus Wieselburg, honlapján már 

körbesétálható az épület, ami még közelebb hozza a lehetséges diákot az intézményhez.  

Az Instagramon is ilyen aktívak ezek az intézmények, a University of Michigan oldala még 

közülük is kiemelkedik. Bemutatják oktatóikat és diákjaikat, valamint különböző challengekre 

hívják ki a követőiket. Megmutatják milyen az élet a Campuson, és folyamatosan megosztják 

a tanulók sikereit ezen a platformon is. Ezzel megmutatják, hogy egy intézmény mennyire 

diákközpontú és mennyire figyel oda diákjai igényeire.  

Az Instagram mellett egyre népszerűbb lett a TikTok is, ahol a videók fő kommunikációs 

formák. A felhasználók nagyrésze a 10-19 éves korosztályba tartozik, ezért itt a fiatalabb 

generációkat nagyon egyszerűen el lehet érni. A Rochester Institute of Technology Tiktok 

profilján bemutatja az egyetemi élet minden aspektusát, és elmeséli az iskola történetét, de 

kitér a felvételi oldala bemutatására is. Tartalmukkal elkötelezik a jelenlegi hallgatókat 

elkötelezik, miközben a leendő diákok bepillantást nyerhetnek abba, hogy milyen az élet a RIT-

en. A Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe oldalán, a “TECHNISCHE HOCHSCHULE OWL 

https://www.th-owl.de/
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🎓”, a bagoly segítségével lehet az iskolát megismerni. Több hashtag is van, amit 

kihangsúlyoznak, ezek a kreativitás, innováció és fenntarthatóság. Van egy #lernenmittiktok 

hashtag is, amit arra használnak hogy segítség követőket nyerjenek, azok közül, akik 

egyetemet vagy főiskolát választanának. Jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseket is ekként 

válaszolnak meg.  

 Az osztrák kamara sikerrel kampányol a Youtube-on, mint fő videomegosztó platformon: 

https://www.wifi.at/kursbuch/technik-technische-gewerbe/holztechnik/holztechnik. Egyik 

kampánya az általában 0,06s kis videókra épül, melynek szlogenje Lerne dich weiter!, ezzel a 

továbbtanulásra, továbbképzésre buzdít. Ezt egészítik ki, a maximum 1 perces kis bemutató 

filmek az egyes szakterületekről. Szintén jó ötlet egy 2016- ban, a 70 éves jubileumukra készült 

kampány, amiben kisgyerekek mutatták be a szülők foglalkozását a videóban.  

A különböző online eszközök és csatornák alkalmazhatóságát az alábbi táblázat jól 

áttekinthetően foglalja össze, mely segítséget nyújthat a tervben megfogalmazott konkrét 

aktivitások megvalósításához.  

Az eredményes kommunikációhoz és a táblázat sikeres alkalmazásához tisztában kell lenni az 

adott célcsoport, esetünkben a potenciális diákok, szüleik, illetve a tanárok által preferált 

kommunikációs csatornákkal, preferált tartalmak minőségével, mennyiségével.  

(https://www.campussuite.com/videos) 

 

 

  

https://www.wifi.at/kursbuch/technik-technische-gewerbe/holztechnik/holztechnik
https://www.campussuite.com/videos
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5. CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INDIKÁTOROK 
 

A célok elérését a következő indikátorok elérése szolgálja:  

1) A programokban résztvevő tanulók száma:     2650 fő 

2) Megvalósításba bevont iskolák száma:     100 

3) A programokban résztvevő pedagógusok száma:    200 

4) A programban részt vevő szülők száma:     100 

5) Megvalósításba bevont, együttműködő vállalkozások száma:  10 

6) Megvalósításba bevont egyetemek száma:     3 

7) A megvalósítás során fejlesztett új online eszközök száma:  2 

8) A megvalósítás során fejlesztett tananyagok száma:   6 

9) Online megjelenések letöltéseinek száma:     100.000  

 

 

 

 

 



 
 

6. TEVÉKENYSÉGEK ÜTEMEZÉSE, MÉRFÖLDKÖVEK, PÁLYAORIENTÁCIÓS MUNKATERV-NAPTÁR 
 

A táblázat eredetiben mellékletben csatolva. 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

  



 
 

 TOVÁBBI FELHASZNÁLT IRODALOM A GENERÁCIÓK „TETTEN ÉRÉSE” KAPCSÁN: 
 

1. Dudás Dóra, Gózon Ákos, Jászay Tamás, Proics Lilla (2014) : Tizenkettő nem egy tucat!: 

Interjúk sikeres tehetségekkel. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége  

2. Duga Zsófia (2013 szerk.): Tudomány és a fiatalok kapcsolata: Irodalomkutatás. In: 

Töröcsik Mária (projektvezető):Tudománykommunikáció a Z generációnak ,Pécs  

3. Gyarmathy Éva (2012a): Ki van kulturális lemaradásban? In: Digitális Nemzedék  

Konferencia Tanulmánykötet. ELTE, Budapest.9-16. Webcím  

4. Gyarmathy Éva (2012b): Diszlexia a digitális korszakban. Műszaki, Budapest 

5. Gyarmathy Éva (2013):Tehetség és tehetséggondozás a 21. század elején 

Magyarországon. 

nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_2_90-106.pdf 

6. Gyarmathy Éva és Kucsák Julianna (2012): A digitális bennszülöttek képességprofilja.  

Gondolat Kiadó, Budapest  

7. Pál Eszter (2013.szerk.): A Z generációról: Irodalmi áttekintés. In: Töröcsik  

Mária(projektvezető): Tudománykommunikáció a Z generációnak, Pécs 

8. Pais Ella Regina (2013):Alapvetések a Z generáció tudománykommunikációjához: 

Tanulmány. In: Töröcsik Mária (projektvezető):Tudománykommunikáció a Z 

generációnak, Pécs 

9. Tapscott, Don (2001): Digitális gyerekkor: Az internetgeneráció felemelkedése. 

Kossuth Kiadó, Budapest 

10. Tari Annamária (2011): Z generáció: Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-

lélektani szempontok az Információs Korban. Tericum, Budapest 

11. Tari Annamária (2013): Ki a fontos: Én vagy Én?. Tericum, Budapest  

12. Tari Annamária (2014.09.23): Z generáció a közoktatásban(előadás) ,Budapest 

13. Tari Annamária(2015): #yz Generációk online. Tericum, Budapest  

 

 


