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Dr. Bozsár Gabriella: Felkészítés 

az életre

A „Legjobb  Vagyok”  Tehetségmentoráló  Ki-

emelten  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  által  

szervezett tehetségmentor programról.

 közelmúltban  számos  felmérés 

készült  azokról a kompetenciákról, 

amelyeket a munkáltatók leginkább 

elvárnának,  és  leginkább  hiányolnak  a 

A

pályakezdő  munkavállalóknál.  Egy  2008-as 

GVI  felmérés[i] szerint  a  leginkább  hiányzó 

kompetenciák: önálló és precíz munkavégzés, 

szakmai  gyakorlati  jártasság,  nagy 

munkabírás,  szakmai  elméleti  alapok,  új 

készségek  elsajátítása,  szervezőkészség, 

csapatmunkához  szükséges  készség, 

kommunikációs  készség,  szándékok  írásbeli 

kifejtése.  A  GVI  2011-ben  megismételte  a 

kutatást,  és  ennek  eredményeit 

összevetették[ii] a  BME  hallgatók  körében 

végzett  kutatási  eredményeivel.  A 

munkáltatókat  és  a  hallgatókat  arról  is 

kérdezték,  mely  kompetenciákat  tartják  a 

56



Magyar Coachszemle 2013/1. Kutatás és tudásmegosztás

legfontosabbnak.  A  felsorolt  kompetenciák 

fontossági  sorrendje  is  jelentősen  eltért  – 

vagyis a hallgatók nem tudták jól megítélni, 

mely  kompetenciákat  várják  el  leginkább  a 

munkáltatók. 

A  Zsigmond  Király  Főiskola  pályakövető 

kutatásában[iii] arról  nyilatkoztak  a 

munkáltatók, illetve a végzett, elhelyezkedett 

hallgatók,  hogy  bizonyos  kompetenciákkal 

milyen mértékben rendelkeznek.  Eszerint  az 

elvárásokhoz  képest  a  legnagyobb 

hiányosságokat  a  következők  tekintetében 

találták:  önálló  munkavégző  képesség, 

íráskészség,  fogalmazási  készség, 

együttműködés  egy  csapattal, 

problémamegoldási  készség,  nagy 

munkabírás,  kitartás,  előrelátás, 

tervezőképesség,  tanulási  készség, 

nyelvtudás,  szaktudás  alkalmazása  a 

gyakorlatban, beszédkészség, időbeosztás.

E  kompetenciák  legtöbbje  nem,  vagy  csak 

korlátozott mértékben fejleszthető a magyar 

iskolarendszerre  jellemző  frontális  oktatás 

keretei között. 

Ezt  a  hiányosságot  szeretné  pótolni  a 

„Legjobb  Vagyok”  Tehetségmentor 

program[1],  melynek  céljai:  a  18-30  éves 

korosztályban

• azon  –  főleg  szociális  –  

kompetenciák fejlesztése, amelyek 

a munkaerőpiacra való belépéshez,  

a  munkahelyen  való  sikeres 

munkavégzéshez, beilleszkedéshez 

szükségesek,

• az önismeret fejlesztése és a reális  

önértékelés kialakítása.

Alapfilozófiánk  szerint  mindenkinek  vannak 

olyan  kiemelkedő  képességei,  készségei, 

amikben  tehetséges  –  ezt  a  szót  tehát  a 

lehető  legtágabban  értelmezzük.  A 

kompetencia-alapú  fejlesztési  program 

lényege  adottságaik  és  késztetéseik 

felismertetése, tudatosítása a résztvevőkben. 

Ezzel  párhuzamosan  támogatást  igyekszünk 

adni,  hogy  ezek  alapján  tűzzenek  ki  reális  

célokat maguk elé, és kezdjenek el dolgozni e 

célok érdekében.

A résztvevők egy rövid kiválasztási folyamat 

után kerülnek be a programba. Azt vizsgáljuk, 

hogy mennyire motiváltak, illetve hogy van-e 

esetleg  kifejezett  akadálya  annak,  hogy  a 

csoportmunkában részt vegyenek. 

A  program  2,5  éve  működik,  és  a 

visszajelzések,  rendszeres  értékelések 

hatására  tartalmi  részleteiben  folyamatosan 

finomodik.  Az  alapkurzus  önismereti,  illetve 

interperszonális  készségeket  fejlesztő 

csoportfoglalkozásokból  és  egyéni  coaching 

támogatásból  áll.  A  második  szemeszterben 

tematikus  készségfejlesztő  tréningek  váltják 

fel a csoportfoglalkozásokat. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a program 

legfontosabb, leghasznosabb része a coaching 

folyamat. 

A  coachok  feladata,  hogy  segítsenek  a 

fiataloknak  kompetenciáik  felfedezésében, 

tudatosításában,  illetve  annak 

számbavételében,  hogy  e  kompetenciákat 

egymással  kombinálva  hol,  miként  tudják 

kamatoztatni.  Együtt  feldolgozzák  a 

57



Magyar Coachszemle 2013/1. Kutatás és tudásmegosztás

csoportfoglalkozások impulzusait, megéléseit, 

megerősítve azok önismereti felismeréseit. A 

coaching  üléseken  természetesen 

foglalkoznak  a  fiatal  aktuális,  bevitt 

problémáival.  Ők  abban  az  életszakaszban 

vannak, amikor tanulmányaik kiválasztásával, 

diplomázással, álláskereséssel foglalkoznak – 

ezek átbeszélése általában nem maradhat el, 

hiszen  ezek  izgatják  leginkább  őket. 

Tapasztalatunk, hogy a coaching segít abban, 

hogy a fiatal azonosítsa saját értékeit, céljait,  

elvárásait,  és  elválassza  azoktól,  amiket  a 

szülők,  az  iskola  közvetít  feléjük.  A  coach 

támogatást  nyújt  abban  is,  hogy  a  fiatal  a 

korosztályra  jellemző  sok  késztetés,  vágy, 

álom  közül  kiválasszon  néhány  fókuszt, 

azokból cél  formáljon, és megtervezze a cél 

eléréséhez vezető lépéseket. Dolgoznak tehát 

a  személy  valódi  céljának megtalálásán  és 

reális megfogalmazásán.

A  coachok  a  szakma  szabályai  igyekeznek 

dolgozni,  és  a  fiataloknak  hatalmas  élmény 

az, hogy egy tapasztaltabb, sokszor szüleivel 

egykorú  felnőtt  egyenrangúként  fordul 

feléjük,  komolyan  veszi  őket,  és  nem  a 

nevelés,  (ki)oktatás  a  kapcsolat  célja. 

Természetesen  nem  kerülhető  el,  hogy  a 

coach  néha  mentorként  működjön,  tehát 

saját  tapasztalait  is  bevigye  a  folyamatba,  

tanácsot  adjon,  ha  szükséges.  Ez 

maximálisan  a  fiatal  igényeit  tartja  szem 

előtt,  és  a  kialakult  bensőséges,  felnőtt-

felnőtt  viszony  elősegíti,  hogy  a  tanács  jó 

fogadtatásra  találjon.  A  coachok  legtöbbje 

idősebb, tapasztaltabb, de vannak coachaink, 

akik azonos korosztályba tartoznak. Ezekben 

az  esetekben  pedig  érdekes  tanulságokkal 

szolgál  a  tudatos  életvezetésű,  érettebb 

kortárs példája. 

A coach-kliens párokat úgy alakítjuk ki, hogy 

az illeszkedés jó legyen, de egyben  mindkét 

fél  számára  kihívás  és  tanulási  lehetőség 

legyen  a  közös  munka.  A  fiatalok  általában 

ragaszkodnak  coachaikhoz,  szívesen 

dolgoznak velük, és visszajönnek a következő 

szemeszterre. 

Szeretnénk,  ha  a  szervezet  működése  is 

példaként szolgálna. Minden mentor-coach és 

marketinges  munkatárs  önkéntesként  

dolgozik, és gyakornoki helyet is tudunk adni, 

például  pszichológus  hallgatóknak.  Deklarált 

célunk,  hogy  minden  munkatársunknak 

fejlődési  lehetőségeket  adjunk,  ezért  belső 

továbbképzéseinken  egymástól  is  tanulunk, 

tapasztalatokat  osztunk  meg.  Coachaink 

különböző coach-képzéseken végeztek, így a 

különböző  szemléletek,  eszköztárak 

megosztása  is  tanulságos.  A  mentor 

programban  résztvevő  fiatalok különböző 

projektjeinkben  tevékenykedhetnek,  így 

szerezhetnek tapasztalatot projektmunkában, 

önálló  feladatvégzésben.  Később  pedig 

önkéntesként dolgozhatnak tovább nálunk, ha 

van érdeklődésüknek megfelelő feladat. 

Átadandó értékeink közé tartozik a közösségi 

élet,  egymás  tisztelete  és  megbecsülése,  a 

különböző generációk együttélése, egymástól 

való  tanulása.  Ezért  vannak  a  képzési 

programon  kívül  közös  eseményeink,  közös 

Facebook  csoportunk,  ahol  a  „régiek”  is 

aktívan  követnek  minket.  Ami  a  coachokat 
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illeti,  az  ő  motivációik  a  segíteni  akarás,  e 

korosztály  szeretete,  hivatásuk  gyakorlása, 

szakmai fejlődés, és a közösséghez tartozás. 

Távlati  terveink  között  szerepel,  hogy  a 

kurzus  kötöttebb  foglalkozásain  felül  lazább 

keretekben  is  nyújtsunk  fejlődési 

lehetőségeket a fiataloknak, valamint, hogy a 

nálunk  „képződött”  pályakezdőket  kiajánljuk 

munkahelyekre.  Ehhez  még  keressük  a 

munkáltatók felé a kapcsolatokat.

A  tavalyi  év  során  megszületett  nálunk  az 

első  diplomamunka,  ami  eddigi 

eredményeinket  dolgozta  fel  –  ennek 

összefoglalása  egy  következő  cikkben 

található.
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Számel Szilvia: Az önismereti és 

készségfejlesztő csoportok, és 

az egyéni coaching hatásai a 

fiatal felnőttek 

pályaidentitására

A  „Legjobb  Vagyok”  Tehetségmentoráló  Ki-

emelten  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  által  

szervezett tehetségmentor programban részt-

vevő fiatalok pályaidentitásának és a kurzu-

sok hatásának vizsgálata.

 kutatás célja a „Legjobb Vagyok” 

Tehetségmentoráló  Kiemelten 

Közhasznú  Nonprofit  Kft. 

készségfejlesztő és önismereti csoportjainak, 

valamint  az  ezeket  kísérő  egyéni  coaching 

foglalkozások  hatásának  feltárása  volt  a 

résztvevő  fiatalok  választott  szakmával  való 

azonosulására,  vagyis  pályaidentitására. 

Emellett nagy hangsúly került a pályaidentitás 

alakulására ható tényezők beazonosítására az 

egyéni  élettörténetekben.  A  vizsgálat 

kiindulópontjaként  szolgáló  előzetes 

A

59

http://gvi.hu/data/papers/diploma_2008_jelentes_081119_.pdf

