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GGáábrity Molnbrity Molnáár Irr Iréénn

A A fiatalokfiatalok
jjöövvőőkkéépepe

Kanizsa, 2009. 01. 24.Kanizsa, 2009. 01. 24.

IdentitIdentitáás s éés js jöövvőőkkéépp
nn Az Az éénn--identitidentitááss a trada tradíícicióókat kat 

hordozhordozóó ttáársadalmi krsadalmi köözeg hatzeg hatáássáára ra 
alakul ki alakul ki 

nn Az Az ifjifjúúkor kor ffőő feladata az identitfeladata az identitáás s 
megtalmegtaláálláásasa
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ÖÖnmaga defininmaga definiáálláássáában a fiatal ban a fiatal 
hháárom fontos rom fontos feladatfeladattal ntal nééz z 

szembeszembe::
1.1. MeghatMeghatáározza magrozza magáát mint t mint öönnáállllóó, a , a 

szszüüleitleitőől l ffüüggetlenggetlen egyegyéénnt t 
2.2. KialakKialakíítja tja neminemi identitidentitáássáát t 

((ppáárkapcsolat, csalrkapcsolat, csaláádalapdalapííttááss) ) 
3.3. Mint a tMint a táársadalmi rsadalmi 

munkamegosztmunkamegosztáásban hasznos sban hasznos 
szerepet vszerepet váállalllalóó szemszeméély: ly: professziprofesszióó
(p(páályavlyaváálasztlasztáás s éés karriers karrierééppííttéés)s)

HelyzetelemzHelyzetelemzéés s --
pozicionpozicionáállááss

JJöövvőőkkéép p –– tervek tervek –– akciakcióó
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ÉÉrtrtéékek, kek, éértrtéékvkváálslsáágg
nn Egy Egy áátalakultalakulóó ttáársadalomban:rsadalomban:

éértrtéékkzavar, zavar, éértrtéékvkvááltltáás, s, 
éértrtéékvkváálasztlasztááss gondjai.gondjai.

ÚÚj, j, ééletstletstííluslus--kköözpontzpontúú éértrtéékekkek
(bez(bezáárkrkóózzáás) fogalmazs) fogalmazóódnak meg: dnak meg: 

nn a a kköötelesstelesséégget felvet felvááltjltjáák az k az 
öönmegvalnmegvalóóssííttááss éértrtéékei, kei, 

nn cscsöökken az kken az intintéézmzméények nyek 
megbecsmegbecsüülléésese, , éés s nnőő a csala csaláád d éés a s a 
hháázasszassáág g éértrtéékeke

A vajdasA vajdasáági magyar fiatalok mentgi magyar fiatalok mentáális lis 
kköözzéérzete:rzete: kköözepes vagy nem kielzepes vagy nem kielééggííttőő

nn A vA váálslsáág/hg/hááborborúú nyomnyomáán eln előőkerkerüültek ltek 
idegen eszmidegen eszméékk éés kulturs kulturáális csoportok, lis csoportok, 
melyek melyek éértrtéékrombolkrombolóó jellegjellegűűek: ek: ananóómiamia
((etnocentrizmusetnocentrizmus, nacionalizmus), nacionalizmus)

nn A hA hááborborúús ids időőszak lelki terheltsszak lelki terheltséége, ge, 
megmegéélhetlhetéési ksi küüzdelme, zdelme, halmozott stressz halmozott stressz 
helyzethelyzet, a folyamatos , a folyamatos gazdasgazdasáági gi 
bizonytalansbizonytalansáágg nyomot hagyott a nyomot hagyott a 
fiatalok lelki fiatalok lelki áállapotllapotáán, amelyek n, amelyek 
egegéészsszséégkgkáárosrosííttáássban is megnyilvban is megnyilváánulnak nulnak 
(alkohol, drogfogyaszt(alkohol, drogfogyasztáás)s)
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IfjIfjúúkori dkori deviancievianciáákk a Ka Káárprpáátt--
medencmedencéében ben –– Mozaik 2001Mozaik 2001

Az év legnagyobb részében hol laksz?

Az év legnagyobb részében hol laksz?
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VajdVajd. fiatalok gazdas. fiatalok gazdasáági gi öönnáállllóóssáágaga
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GazdasGazdasáági gi öönnáállllóóssáág, g, 
elhelyezkedelhelyezkedéési essi eséélyeklyek

nn A magyarsA magyarsáág pozg pozíícicióóvesztvesztéése kimutathatse kimutathatóó,,
nn Az elit foglalkozAz elit foglalkozáások ksok köörréébenben ((áállami szektor, llami szektor, 

kköözalkalmazott, szakkzalkalmazott, szakkéépzett, szolgpzett, szolgááltatltatáásban sban 
dolgozdolgozóó), amelyek a preszt), amelyek a presztíízsszakmzsszakmááknak knak 
szszáámmíítanak, tanak, a magyarsa magyarsáág rg réészarszaráánya nya 
alacsonyabbalacsonyabb az orszaz orszáágos, de a vajdasgos, de a vajdasáági gi 
áátlagttlagtóól is. l is. 

nn A magyarsA magyarsáágon belgon belüül jl jóóval val áátlagon feltlagon felüüliek a liek a 
mezmezőőgazdasgazdasáágiban dolgozgiban dolgozóók, fizikai munkk, fizikai munkáát t 
vvéégzgzőők, iparik, ipari-- éés s ééppííttőő munkmunkáások, sok, éés a s a 
kisiparosokkisiparosok araráánya.nya.

SZSZÜÜKSKSÉÉGESGES––E A DIPLOMA?E A DIPLOMA?

ÉÉletletüünk sornk soráánn ttööbbszbbszöör r 
vvááltunk munkahelyetltunk munkahelyet, , 
ppáálylyáát, szakmt, szakmáátt →→
alapdiploma alapdiploma éés s 
tovtováábbkbbkéépzpzééskskéént nt 
specializspecializáálláás, s, 
mesterkurzusmesterkurzus

Nem elNem eléég csak tanulni g csak tanulni →→
•• Fontos  Fontos  azaz

öönmenedzselnmenedzselééss, , 
kapcsolatok kapcsolatok ééppííttéésese

•• Folyamatos Folyamatos 
karrierkarrierééppííttééss

•• EU standardok!EU standardok!65 65 %%JapJapáánn
86 86 %%CsehorszCsehorszáágg
91 91 %%NorvNorvéégiagia
90 90 %%SvSvéédorszdorszáágg
87 87 %%FinnorszFinnorszáágg
76 76 %%NagyNagy--BritanniaBritannia
85 85 %%HollandiaHollandia
73 73 %%NNéémetorszmetorszáágg
74 74 %%AusztriaAusztria
67 67 %%FranciaorszFranciaorszáágg
71 71 %%SpanyolorszSpanyolorszáágg
68 68 %%OlaszorszOlaszorszáágg
igenigenORSZORSZÁÁGG
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Mi kell a szakmai jMi kell a szakmai jöövvőőkkééphez?phez?

• Pályairányultság, pályaalkalmasság 
feltárása az európai kritériumok szerint
• Célok, vágyak megfogalmazása
• Célok előfeltételei, szükséges lépések 
kidolgozása (iskolaválasztás, 
szakmaorientáltság, munkalehetőségek)
• Várható akadályok leküzdési 
lehetőségeinek összeállítása (átképzés, 
mobilitás, befektetés, rizikóvállalás)

PPÁÁLYAVLYAVÁÁLASZTLASZTÁÁST BEFOLYST BEFOLYÁÁSOLSOLÓÓ
TTÉÉNYEZNYEZŐŐKK
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KKéépzettekpzettekéé a ja jöövvőő! ! EU elitizmusEU elitizmus

1.1. Legjobb felsLegjobb felsőőoktatoktatáási intsi intéézmzméényeknyek: : 
angolszangolszáász, skandinsz, skandinááv egyetemek (Anglia, v egyetemek (Anglia, 
DDáánia, nia, FinnorFinnor., ., ÍÍrorror., ., SvSvéédordor.).) minminőősséég, g, 
piacorientpiacorientááltlt--rugalmas, gyakorlatiasrugalmas, gyakorlatias

2.2. FejlFejlőőddőő felsfelsőőoktatoktatááss: : (N(Néémetorszmetorszáág, g, 
Ausztria, SpanyolorszAusztria, Spanyolorszáág) g) sok beruhsok beruháázzáás, s, 
ttöömegesedmegesedőő, kev, kevéés piaci effektuss piaci effektus

3.3. FelzFelzáárkrkóózzóókk: : ((FranciaorFranciaor. Sv. Sváájc, jc, OlaszorOlaszor. . 
LengyelorLengyelor. . MagyarorMagyaror., Hollandia) ., Hollandia) 
ttöömegesedmegesedőő, kev, kevéés szakvs szakváálasztlasztáás, nem s, nem 
piacorientpiacorientááltlt

4.4. Szerbia? Nem adja fel!Szerbia? Nem adja fel!

Elismert Elismert éés divatos szakok ks divatos szakok küülflfööldldöön n 
((maxmax 30 pont):30 pont):

6610101114144421215522221818JapJapáánn

14146622442626252555131366NorvNorvéégiagia

18184433242411112020449988SvSvéédorszdorszáágg

1515442213138821218814141717FinnorszFinnorszáágg

6644331010881414131313133030NagyNagy--BritanniaBritannia
1515553320209921212215151010HollandiaHollandia

7777332020772525111110101111NNéémetorszmetorszáágg

141412124416161313181866101088AusztriaAusztria
1112126610101188191926261919FranciaorszFranciaorszáágg

10101111441313101018184420201010SpanyolorszSpanyolorszáágg

221515111717111117179910101717OlaszorszOlaszorszáágg

OkOk--
tattatááss

jogjogSzSzáámm
ííttááss--
techtech--
nikanika

ÜÜzleti  zleti  
admiadmi--
nisztniszt..
kkéépzpzééss

OrvosOrvos
--tudtud..

MMéérr--
nnöökk--
kkéépp--
zzééss

TermTerm. . 
tud. tud. éés s 
matemate--
matikamatika

TTáárs.rs.
--tudtud..

HumHumáán n 
szakok szakok 
mműűvvéé--
szetszet

ORSZORSZÁÁGG
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KarrierKarrierééppííttéés Vajdass Vajdasáágbangban

Fiatalok bizonytalan jFiatalok bizonytalan jöövvőőkkéépepe --
Egyetem vEgyetem váálasztlasztááskor skor „„kudarckerkudarckerüüllőő

magatartmagatartááss””

-- a magyar fiatalokna magyar fiataloknáál pluszenergia l pluszenergia 
befektetbefektetéése szse szüüksksééges ges (nyelvi h(nyelvi háátrtráányok nyok 
lekleküüzdzdéése)se)

-- tudatos tudatos jjöövvőőééppííttéés,s, a piacorienta piacorientáált lt 
szakvszakváálasztlasztáás, folyamatos tovs, folyamatos továábbkbbkéépzpzééss

-- integrintegráállóóddáás azs az eureuróópai felspai felsőőoktatoktatáásisi--
kkéépzpzéési tsi téérsrséégbegbe

SzSzűűk a szakmavk a szakmaváálasztlasztáás?s?
A magyar fiatalok egy rA magyar fiatalok egy réésze szeretne sze szeretne diplomdiplomááig ig 

anyanyelvanyanyelvűű oktatoktatáásbansban rréészesszesüülni:lni:
nn a magyar hallgata magyar hallgatóók 15% tanul magyarul (tank 15% tanul magyarul (tanííttóó, , 

óóvvóónnőő); ); 
nn 20% r20% réészben magyarulszben magyarul (pedag(pedagóógusszakok, gusszakok, üüzleti zleti 

ffőőiskola, kertiskola, kertéészeti szeti éés ms méérnrnöökkkkéépzpzéés) s) éés s 
nn 65% csak szerb65% csak szerbüül.l.
Terveik szakok Terveik szakok úújratermeljratermeléésséét mutatjt mutatjáák:k:
ØØ A kA köözzéépiskolpiskoláát vt véégzettek gzettek elselsőősorban a ksorban a köözgazdaszgazdasáági, gi, 

mműűszaki szaki éés informatikais informatikai kkéépzpzéésben gondolkodnak. sben gondolkodnak. 
ØØ A mA máásodik lehetsodik lehetőősséégkgkéént megjelenik a nt megjelenik a pedagpedagóógus, gus, 

illetve a billetve a böölcslcséészeti szakokszeti szakok iriráánti ignti igéény. ny. 
ØØ A A termterméészettudomszettudomáányi, meznyi, mezőőgazdasgazdasáági gi éés jogi ks jogi kéépzpzééss

terveztervezéése kis mse kis méértrtéékkűű..
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TanulTanuláás s -- munkavmunkaváállalllalááss
nn a a legklegköözelebbi vzelebbi váárosban tanulrosban tanul -- szszüüllőői i 

sugallat (sugallat (kkööltsltséégkgkíímmééllőő megoldmegoldáás) s) –– Gyakori Gyakori 
a fa fáárasztrasztóó éés ks kööltsltsééges ingges ingáázzáás s 

nn magyar nyelven tanulna magyar nyelven tanulna –– energiakenergiakíímmééllőő
nn hháállóózathatzathatáás/vs/váárosvonzrosvonzááss (t(töömb magyar mb magyar 

ttéérsrséég g –– Szabadka, Zenta)Szabadka, Zenta)
nn alkalmi munka mellett, magalkalmi munka mellett, magáán karokon, vagy n karokon, vagy 

kihelyezett tagozaton kihelyezett tagozaton ttáávoktatvoktatáással ssal 
prpróóbbáálkoziklkozik

nn a magyar fiatal munkava magyar fiatal munkaváállalllalóók k karrierje karrierje 
akadozik, akadozik, ha a szerb nyelvtudha a szerb nyelvtudáásuk gyenge, suk gyenge, 
vagy nem tudnak legalvagy nem tudnak legaláább egy vilbb egy viláágnyelvet isgnyelvet is

Meddig tanuljunk?Meddig tanuljunk?
nn AkkreditAkkreditáált tovlt továábbkbbkéépzpzéés helyett s helyett 

gyorstalpallgyorstalpallóó éés olcss olcsóó kurzusok (50%) kurzusok (50%) 
nn Kevesen mKevesen máásoddiplomsoddiplomááznak, specializznak, specializáálnak, lnak, 

doktordoktoráálnak (20%)lnak (20%)
nn DDööntntőő feltfeltéételek:telek:
oo anyagi helyzetanyagi helyzet
oo kköörnyezeti hatrnyezeti hatáások sok (kedvez(kedvezőőbb a vbb a váárosban) rosban) 

UtUtóólagos helyezkedlagos helyezkedéés a munkaers a munkaerőőpiacon:piacon:
a a bböölcslcséészszakosok szszakosok ááltalltaláában ban áátktkéépzik magukatpzik magukat
a a kköözgazdzgazdáászok alapkszok alapkéépzpzéés uts utáán specializn specializáálnaklnak
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Jövő és remények, de hol?

Kérdés: 

Hogy képzeli el a jövőjét 
Szerbiában?

A fiatalok 56,7%-a nem 
tudja meghatározni az 
életcélját, sem elképzelni 
Szerbiában a jövőjét! 

Fiatalok vFiatalok véélemleméénye nye -- 2002 2002 
((1515--24 24 éévesek) az elvvesek) az elváándorlndorláás okairs okairóól l 

Nem vándorolna
17,7%

munkanélküliség
9,0%

Politikai okok
1,0%

tovább
tanulás

11,0%

Nincs 
perspektíva

15,3%

Nincs 
biztonságos élet   

15%

Alacsony életszínvonal
31,0%
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JJáártrtáál ml máár kr küülflfööldldöön? n? 
(k(köözzéépiskolpiskoláások)sok)

Otthon a családban milyen nyelven beszéltek?

egyébmagyarszerb
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igen, néhányszor

igen, sokszor

KKöözzéépp-- éés Kelets Kelet--EurEuróópa orszpa orszáágaiban szgaiban szüületett letett 
felsfelsőőfokfokúú vvéégzettsgzettsééggűűek kek köözzüül az OECD l az OECD 

tagtagáállamaiba llamaiba kivkiváándoroltakndoroltak araráánya (%) nya (%) --
20002000

Ukrajna                         5%
Románia                       7%
Csehország                  8%
Bulgária                         9%
Lengyelország            11%
Magyarország             12%

Szlovénia                     13%
Szerbia-Montenegro    14%
Horvátország               22%
Macedónia                   25%
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EmigrEmigráácicióó? ? „„AgyelszAgyelszíívvááss””

nn A friss diplomA friss diplomáás s az alkalomra vaz alkalomra váár r éés vs váállalna llalna 
munkmunkáát kt küülflfööldldöön.n.

nn IgazIgazáábbóól l nem lnem láátjtjáák a kk a küülflfööldi munkavldi munkaváállalllaláás s 
mmóódjdjáát, nem terveznek hosszt, nem terveznek hosszúú ididőőre.re.

nn Nagyobb migrNagyobb migráácicióós hajlammal rendelkeznek s hajlammal rendelkeznek 
azok, akiket egy potenciazok, akiket egy potenciáális lis ccéélorszlorszáágg be is be is 
fogadna: fogadna: orvos, morvos, műűszaki informatikus, szaki informatikus, 
programozprogramozóó, m, műűvvéész, sportolsz, sportolóó, , úújsjsáággíírróó, , 
ééppííttőőmunkmunkáás, szimults, szimultáán fordn fordííttóó, f, főőleg a leg a 
hathatáármenti terrmenti terüületekrletekrőől (heti ingl (heti ingáázzáás s 
MagyarorszMagyarorszáágra, kgra, köözeli zeli EUEU--ss orszorszáágba).gba).

PPÁÁLYAVLYAVÁÁLASZTLASZTÁÁSSAL SSAL 
KAPCSOLATOSKAPCSOLATOS DDÖÖNTNTÉÉSI SI 

NEHNEHÉÉZSZSÉÉGEKGEK

nn ÖÖnismeret hinismeret hiáányanya (egyforma (egyforma éérdeklrdeklőőddéés s 
ttööbb irbb iráányban vagy az nyban vagy az éérdeklrdeklőőddéés his hiáánya)nya)

nn KKéépesspesséégek higek hiáányanya
nn JJóól megfogalmazott l megfogalmazott ccéélok hilok hiáányanya
nn KKéépzpzéési ksi kíínnáálat ismeretlat ismeretéének hinek hiáányanya
nnMunkaerMunkaerőőpiacipiaci elvelváárráások sok 

kiismerkiismeréésese
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A presztA presztíízsszakmzsszakmáák:k:

nn banki/pbanki/péénznzüügyes, marketinges, gyes, marketinges, 
kkéépzett kpzett köönyvelnyvelőő, m, műűszakiszaki--
menedzsermenedzser

nn informatikai munkinformatikai munkáák, programozk, programozóó
nn vváállalkozllalkozóó--ééppííttéészmszméérnrnöök k 
nn üügyvgyvééd d 
nn egyetemi tanegyetemi tanáár r 
nn logista logista 
nn szakorvos, farmakolszakorvos, farmakolóógus, gus, áállatorvosllatorvos

Tudnunk kell bátran szembeszállni a kihívásokkal!
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Munkahelyi elvMunkahelyi elváárráások a sikeres sok a sikeres 
ppáályakezdlyakezdééshez:shez:

nn A szakmai A szakmai felkfelkéészszüültsltséégg (a hosszadalmas (a hosszadalmas 
betanulbetanuláási, gyakornoki vagy si, gyakornoki vagy áátktkéépzpzéési si 
szakasz kikerszakasz kikerüülléése)se)

nn ElfogadhatElfogadhatóó fizetfizetééss (kb. 500 EURO)(kb. 500 EURO)
nn JJóó csapatcsapat, meg, megéértrtőő ffőőnnöök, segk, segííttőő

munkatmunkatáársakrsak
nn KiegyensKiegyensúúlyozott lyozott lléégkgköör r –– jjóól felszereltl felszerelt

munkahely (infrastruktmunkahely (infrastruktúúra, szra, száámmííttóóggéépek, pek, 
klklíímaberendezmaberendezéés stb.) s stb.) 

nn KreatKreatíív kihv kihíívváások, sok, alkotalkotááslehetslehetőősséégg a a 
szakmszakmáában.ban.

VVáállalkozllalkozóó az a fizikai vagy jogi szemaz a fizikai vagy jogi szeméély, ly, 
aki befekteti sajaki befekteti sajáát eszkt eszköözeit zeit ééss

felvfelváállalja a szemllalja a szeméélyes kocklyes kockáázatot.zatot.

ØØ tehetstehetséég g -- alkatalkat
ØØ kreativitkreativitáás s --

alkotalkotáásvsváágygy
ØØ logikus gondolkodlogikus gondolkodááss
ØØ az az öötletek tletek 

öösszekapcsolsszekapcsoláásasa
ØØ innovatinnovatíív v -- úújjííttóó
ØØ éértelmes rizikrtelmes rizikóóvváállalllalááss

ØØ racionracionáális lis 
szervezszervezőőkkéépesspesséégg
ØØ kkéépzelpzelőőererőő
ØØ optimizmusoptimizmus
ØØ kitartkitartááss
ØØ kommunikkommunikáácicióós s 

kkéészsszséégg
ØØ rugalmassrugalmassáágg

A sikeres vállalkozó jellemvonásai:
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KonklKonklúúzizióó -- tanulstanulsáágg

A sikeres ember sem a tA sikeres ember sem a táársadalmi, sem a rsadalmi, sem a 
szemszeméélyi krlyi kríízisben nem zisben nem ppáánikolnikol, , nemnem
bbéénul le, hanem nul le, hanem úújjíít, fejleszt, befektett, fejleszt, befektet::
--RacionRacionáális szervezlis szervezééss
--JJóó kommunikkommunikáácicióó
--VilViláágos jgos jöövvőőtervek tervek –– alternatalternatíívváákk

Az iskolAz iskoláázottak zottak éés az s az éértelmisrtelmiséég g 
felelfelelőősssséége!ge!

""A sikeres ember az, A sikeres ember az, 
akit ha megkakit ha megkööveznek,veznek,
a ka köövekbvekbőől vl váárat rat ééppíít."t."

DavidDavid BrinkleyBrinkley
amerikai amerikai úújsjsáággíírróó (1920(1920--2003)2003)

HajrHajráá a diploma diplomáéáért!rt!
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ÉÉrzed hogy topogsz rzed hogy topogsz 
egy helyben, vagy egy helyben, vagy 
tehetetlen vagy?tehetetlen vagy?

Hol keresed a Hol keresed a 
jjöövvőőt?t?

Egyetemen Egyetemen ––
tovtováábbtanulbbtanuláásban?sban?

DolgoznDolgoznáál?l?
CsalCsaláádot alapdot alapíítantanáál?l?

KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!

irengmirengm@@tippnet.rstippnet.rs
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