
A szakmák jövőjéről, a jövő szakmáiról  

Ismétlés helyett 

A 6-18 éves korosztály tagjai, és többnyire szüleik úgy gondolják, hogy egy napon majd olyan 
szakmában fognak dolgozni, ami ma még nem is létezik, és csupán egy kisebb részük hiszi azt, hogy 
birtokolja azokat a képességeket, amik jövő biztossá teszik pályafutásukat.  

Az érintettek általában úgy érzik, nem kapnak elég információt a jövő szakmáival kapcsolatban. 

Valóban sok újat kell még megtanulnunk, de a legfontosabbat már régóta ismerjük, és amíg világ a 
világ, ez az igazság marad a jövőtervezés alapja. A legfontosabb tehát az, hogy minden ember csak a 
személyiségének megfelelő pálya lehet a siker alapja. Ezt azért állíthatjuk, mert az ember és pálya 
viszonyát természeti törvények határozzák meg. Azok pedig nem változnak.  

Ha önmagunkat ismerjük, a pályák nem okozhatnak meglepetést. A pályák megismerése is 
ugyanazokat az eljárásokat igényli, mert saját magunk, azaz az ember érdekében kell azokat 
megismerni. Az ember pedig, mint természeti lény állandó. Az őt meghatározó természeti törvények 
nem változnak. Az emberi és gazdasági környezet változhat, de ez nem változtatja meg a természet 
törvényeit. 

Lehet, hogy az ecset a mai formájában ritka lesz, de felületeket mindig kell kezelni, ápolni, mert az 
anyagok ugyanolyan viszonyban lesznek egymással, mint mindig voltak. A kémia mindig kémia marad, 
az acél ugyanolyan hőmérsékleten olvad továbbra is. Lehet, hogy jellemző lesz szakma lesz a 
közeljövőben a „virtuális valóság menedzser”, de a menedzser munka lényege nem változik. Lehet, 
hogy hagyományos órásra alig lesz szükség, de arra finommechanikai tudásra és ügyességre, és főleg 
arra az igényességre, ami egy órás személyiségének meghatározó része, arra igen, mondjuk a 
mikromechanikai szakmákban.  

Fogalmazzunk meg következtetéseket a https://www.google.com/search?q=future+job&client 
oldalról kölcsönzött képről! Például úgy, hogy különböző címeket adunk az egyébként cím nélkül is 
helytálló képnek! 

https://www.google.com/search?q=future+job&client


 

Javasoljuk alkossanak véleményt az alábbi megállapításokról! 

Állítás Inkább igaz Inkább nem igaz 
Az ember és pálya viszonyát természeti törvények határozzák.    

A pályasiker a személyes jellemzők és a pályajellemzők 
megfelelésének meglététől és mértékétől függ. 

  

Az előző állítások nem függenek az időtől.   

A pályaorientáció módszerei változhatnak, de a jelentősége 
nem csökken. 

  

A magas szintű és speciális szakmai tudás helyettesíti az 
általános emberi felkészültséget. (Szociális kompetenciákat) 

  

A technikai eszközök fejlődése fokozza az általános emberi 
alkalmasság iránti igényt a munkában. 

  

A technikai eszközök fejlődése nem fokozza az általános 
emberi alkalmasság iránti igényt a munkában. 

  

Az informatika egyre inkább a szakmák kiszolgálójává válik.   
 


