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4. rész: A képességek szerepe a pályaválasztásban 

 

Irányítsuk most figyelmünket a képességek szerepére! Kezdjük egy kis vidámsággal! Az idézet Temesi 

Ferenc Pest című könyvéből származik. 

"Az alsóvárosi plébánoshoz beállít egyszer egy tanyasi szegény asszony, egy nyolcéves forma, értelmes 
tekintetű kisfiúval. 

-Mi jóban jár lelköm, kérdi a pap. 

-Leginkább csak azér gyüttem vóna, hogy vállalja föl a fijamat. 

-Osztán minek? 

-Mi másnak? Hát inasnak! 

-Nincs neköm arra szükségöm, lelköm. 

-Hát nem is magának vóna rá szüksége, hanem neki! 

-Ezt magyarázza mög, lelköm! 

-Hát fővöszi inasnak, kitaníjja papnak, s amikó e'gyün az ideje fölszabadíttya…. 

-Csak hát nem úgy van az lelköm, mint a suszterájban. Előbb taníttatni köll a gyerököt, végezzön sok 
oskolát, aztán ha szorgalmas, majd elválik, hogy löhet-é belülle pap. Vagy talán valami különös 
vonzalma van gyeröknek a papi hivatáshoz? Tapasztalt valami ilyesfélit? 

-Dehogyis tapaszta'tam….Hanem az úgy vót, hogy szögénykémnek léharapta a disznó pöcsit. 
Gondútam, papnak így is jó lösz…" 

 

A szomorúan vidám történet alapvető tanulsága az, hogy a képességeket, vagy azok hiányát 

helyesen kell értelmezni. Tekintsük át a képességek csoportjait! 



 

Bár sokan vitatják, hogy a mondás tényleg Einsteintől származik-e, de érdemes befejezni a mondatot, 

és elgondolkodni az igazságtartalmán. Megfontolásra ajánljuk még az alábbi véleményeket is: 

 Inkább igaz Inkább nem igaz 

„ A tehetség a választásokban rejtőzik. ” (Robert De Niro,  A 

teljes szöveg ismeretében tudjuk, hogy a színész a tehetség szót itt a 
’színészi képesség’ értelemben használta) 

  

Nincs kreatívabb... és nincs pusztítóbb... mint egy ragyogó 
elme, aki a rosszat választja.    

  

Az embereket meg kell tanítani arra, hogy a boldogulásukhoz 
szükséges eszközöket felismerjék. Nem tudhatjuk, mennyi 
kreativitást öl meg az iskola az ismeretszerző tanulást előtérbe 
helyező tantermekben. 

  

Nincs rosszabb annál, mint amikor az embernek rá kell jönnie, 
hogy hiába szeretne valamit nagyon, nem a legjobb 
képességeire alapozta a terveit.  

  

A zseniális ember nem azért kiváló a szakmájában, mert ott 
dolgozik, hanem azért dolgozik ott, mert kiváló. 

  

 

 A képességek méréséről 

A mérés minden tudományág alapvető eszköze, a térképészettől a pszichológiáig, és minden 

szakember alkalmazza. A képességek is mérhetők, de nem mindegy, hogy ki mér, miért mér, mi a mérés 

célja. A mérésekkel kapcsolatban nagyon sok feltételt kell támasztani. 

Itt most csak három általános követelményről emlékezzünk meg! A szakmai részletek nem tartoznak a 

vizsgálódásunk körébe. 

 Egy mérés nem mérés. A szabó is többször mér, mielőtt a drága kelmébe vág. 

 A mérésnek függetlennek kell lennie. A mérést végző és a mérés között nem lehet 

érdekkapcsolat. 

 A mérőeszköz nem befolyásolhatja a mérési eredményt. 

https://www.idezzetek.hu/author/9170-Robert-De-Niro/info


A mérés csapdáiról álljon itt példának Johann, a számoló ló valós története. 

 
(A kép forrása a kép bal alsó sarkában olvasható. További ismeretek pl. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Okos_Hans) 

Okos Hans egy ló volt, amiről azt gondolták, hogy matematikai és más intellektuális feladatokat tud 
megoldani olyan módon, hogy patáinak dobbantásával jelzi a helyes választ. 

A mutatvány azonban csak akkor működött, ha „kérdező” tudta a választ! Erre viszont csak sok év után 
jött rá Oscar Pfungst. 

1907-ben Oscar Pfungst pszichológus demonstrálta, hogy a ló valójában nem mentális feladatokat 
végez, hanem gondozója nem szándékos testbeszédét figyelve tudja kikövetkeztetni a helyes választ. 
Ezek a testi jelek teljesen tudattalanok voltak. Pfungst tanulmányának megjelenése óta az efféle 
módszertani műterméket Okos Hans effektusnak nevezik.  

Ez a jelenség nagy hatással van pszichológiai kísérletek felépítésére, ugyanis előfordulhat bármilyen 
olyan esetben, ahol ember vagy állat a kísérleti alany. Ezért a pszichológia különböző területein gyakran 
olyan kísérleteket szoktak végezni, ahol az alany nem tudhatja, hogy mik az elvárt viselkedések. 

A hiteles képességvizsgálat tehát nem lehet szakmaorientált! A képességek rendszere nagyon 
összetett. Mindenkiben azt a képességet kell megtalálni, amire a boldogulását alapozhatja. Ha valakiről 
kiderítjük, hogy mi nincs benne, azt visszavetjük a fejlődésében! 

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum „Pályára fel!” pályaorientációs modellje szakma független 
eljárásokra van alapozva. A tanácsadók nem arra törekednek, hogy betöltsék a felvételi 
keretszámokat, hanem arra, hogy a tanulók megtalálják a nekik legmegfelelőbb szakmát. A Centrum 
iskoláit meg akarják óvni a lemorzsolódástól és annak következményeitől, ami a tanulók és az iskola 
számára egyaránt rossz. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Okos_Hans
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3


Még egy kép egy téves szemléletről, kommentár nélkül: 

 

 

 
 

Az általános tanulási képességekre alapozó, az iskolák világától sajnos nem teljesen idegen 

pályaválasztási szemlélet sajnos erős hatással van a tanuló szemléletformálására is. Ezt több, GAP 

analízissel végzett felmérés is igazolja. Tehát további következtetések igénye nélkül engedjünk meg 

egy kritikus mosolyt. 

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Pályára fel! pályaorientációs modellje független az általános 
tanulmányi eredményektől. Minden pálya minden képzettségi szinten gyakorolható, ezért 
rendszerünk a személyiségnek megfelelő pályakör azonosítására törekszik. A kívánt szint eléréséhez 
természetesen képességek és szorgalom is kell, de ezek általános pedagógiai feladatot jelentenek 
ezért nem pályaorientációs kérdések. 

Iskoláinkban minden alapszakmában folyik képzés, így nem a tanulók minden áron való megszerzése a 
célunk.  

Az az érdekünk és célunk, hogy  

 mindenki a személyiségének megfelelő szakmát tanulja, mert mi, a képzők is csak így 
lehetünk eredményesek, 

 mindenki hozzáférjen az egyéni, személyre szóló pályatanácsadáshoz, 
 a korai pályaválasztást követően mindenki kaphasson megerősítést, vagy újratervezési 

támogatást hiteles, szakképzett pályatanácsadótól, 
 hogy a szülők megismerhessék a korszerű pályatanácsadás lehetőségeit és szemléletét 

 

          

 



A 2020/21. tanévtől egy új pályaorientációs szolgáltatás jelenik az iskolákban a pályaválasztás 

előtt állók számára. Ez csoportos lebonyolítású teszt, de egyéni profilt eredményez. Ha 

gyermekénél már megtörtént ez a pályaorientációt szolgáló mérés, javasoljuk, hogy fontolja 

meg az alábbiakat: 

 Elegendő-e egy mérés a pályaválasztási döntéshez? 

 A mérés megerősítette az előzetes elképzeléseit? 

 A mérés fontos, de elégséges a döntéshez? 

 Hasznos lenne, ha gyermeke személyes tanácsadásban is részesülhetne? 

 


