:",>:.:.. _~-~/--,:'
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tank~ri)Wek'pi<cin,yágy!egyJúl~banalitások:
tólhmízsegö'anM&g{~~lyetegyjóérzésű szerzt>
Amikor éppen-tízeve,a So,ros f.\1apíty~yj~ hár0Ill,;?ldlllP~t,eliI1~~e, .és•.yéletlenhl .sem
voltából angoltanárilovábbkép2isre'1J~wnn könyv.fo~l~l)áruteIj~~~:,·
A\,~QI,1Y:V:a1&IJgSD~toly~,u~úgy . döllaz Egyesült ÁllaIl1?k~~,~saIIl~~pllyv:ek

AZ ÉLETPÁLYATERVEZÉSE

garmadájával ism~~~rtt~,Ill~~kaK1c()r;~~l~ töttérIl~.h()gy·~~~r·~~~~,éself0gadoIIl~
tak olyan vegyeSJljell):o,~?mip.ta:'€aree.r szeI7i)1(;1ill~~~á~Hy~jtap1CöllY-Y71@:e~g

Planning and!DeVt?lop~el1t:i(körü1belül;A~.élet van.:·Ew;'lci~sit?~~h~(rolt,1<ipáili9zrú;hogy;'1tif
pálya tef1Jezéseésfe.!l:szté~3J.cÍIlJ.ű'kiru:ly?tlY~qh nek~~iy~~1;iet'··~~~·'Iá,~ert •.. a,z.,életpálYllk
vasásakor.Ahath7tes~Rt?yi~~""i(Rli~'w megtety,~sévelés.·~*~~yel.'~PCSblatos·.ta:
land) egyetemita!i[olYéll11~:'prograII,lJ~üet nácso~ ~~~~y~ta })a11kigazg~t{tspo~jai;,.
lentös részétte~éK 'k,i;azo:J(!~;'tankönyvs.zefZÖ}(' nakeléréséh€2,,:;..Jrg~ábbis;a'kezdö!lépé~k
akik az ang()lminÍ':iq~~em;~y~lv; ;o~tás;3lWz megté,tplér~ .'- . ~anlÍgYsegí~~~t,' íg~k!a
gyártottak tanl<:önxveketv';és . "e~:k/berriuÜltá~: kÖll)'Yf~rg~;átta1,1W~~I,:!éY~111int a }(órcéljából tartottak:ne~el~katCJyönr?fű házi(~Wv~~kaAú(j~f()~tfoglalkozásá-.
kiállitású, sZÍl1~~,;~épesllyely~?nYv~~el '~~ hoz:·(Pr0blétnám'~eIl1a'szél~~.;~ktívák f~l'
tottak el ben~rü:hket"{~<Jgs~";'OOYezetöJ{az vill&Il~~alvolt;)~ero;(~I,.h9W!.Cl:tankÖl1yY
elején, alaposaI1~ kidolg(}~tt;~&ti1Ítrrlll~-" a .felnQ~~l('l1y~ly;é,Il~·f()g~\tep~ttC!knek~h
tóba ágyazott •tananyagok, .tov~qbitanári~p~k ésa(Jc?~pPi\J»~Y~l1a)~~~QRll~SZ1'1ft·Ülpasz-
a könyv végén;J@]l(esk~~~ong~tási~it1lnuló taIat9:kt~;építjó'J.1é~Y;W~0,1"1a~~..Ha;hisZiinki~
val minden lap;,alján;'C~O~.i.CsakhPgy~~ az ~~;~o~bali;(tnijttc~~~EurÓPA9~
talmi szempontból;~legtöbbköIlYV csapnivaló taIán';;ll1ég·,igen,fuI,'&Z"atl1érjlárialc. m~lllár
volt.
};,.'} 'ré ,~;;;; ,: •• "":; •.. •."
nemis'8l1I1yira),~orj~~r~i~pbna1ckeUlen~
A tankönyv-beri1utatók1cabkapc~latban:ben ni. ,T()bWyir~\nemfelJ19:ttk0~~,~ölel) hogy
nünket az bosSZ;J.I1tog;?Ogyazat11erikaj"gazdag-:- valaki~se'bé~le~N~ •. KórrulzLtal\aritó."Egy
ság, vagy amitmi~)~~';f8r~ ilyell'~önry,X&~C&;pály~xál~~i,~~ly~iken
ta" a nálunk ,egyálta1ánn~teh~t§é~e~bb"ná'" gon<lo*b<l~gyer~gelqlelsk~ll(rlWg)l·szpljon, iS
lunk nem jobl)an.~felkésiiUt,~()!cttt,;a!cik akk()r&ll~lcilc'W;~gfelelŐ:lly~lye,~~kell 'm7g-"
nemcsak a val6ban;értékes;'llaI1em cr ttiyiálisöt", írnif's'az ölehetségestap~~ataikta.ésisn1ere"".
leteik rész1eteskiq?l~o~Qzés;In7gje~~llteté teikreke~"a1a~ZfÜ:",\,&gy.i,~g:Jiyí1ta.I1'·el.k~ll
séhez is megk~ptaklllÍn~.~pf~get.;~tll~ ismeI"llÍ,! l1ogy~jtt~~l(Or<?lt1.tt~ttkészségeket
künk a megfelelö;~y~pkNjá.n'otth?llaz azo~1l/ehlQtt7~ekajánl~t9s .el~j~títaniuk,
órai felkészülésheznapon@él~; kellett :adriünk, akikiskqlai.". ésműhk&y~al~i:~C(}kat;tud
azt Amerikábatl(ta.p1cönyv:-ki~dásüdehető,~~ek nak maguk mögött. Lehet, ho~,ap()zitíyértkép
és egyetemielöaaói:körutak,aka<:iémiaicimek kial~~célj*ból~iaziel](ép~lt felhas~ók
jutalmazták.Irigyk~tilJ:1k. ,' ...•
érdekébe1'f~~(,~····.~7~yleg~s·,~~dék·.wjtve.
Az életpál)la.,ie1Y~#séi cimű.~erikaitán., HattMti.~kr&;a"f71n()~l[e("g()tl,49lunk;"
könyv elsö olV~OL~~~!~ye~,~é~ek elves~tett~k,*~~ ..és;·~~sí~~ ·.vagy
jutottak es~bé;.Erröl.'aiszé]?lőállítású"ill~po-" nincs;y~a~epYál~lánnempiack~pes; akkor
san megterve~ttés,jól~áltjankönyvröl megtaláltukazt,~'~poit(}t,~~l}'ll~ke~dl~en
nem tudtam elqönt~lli;ho~;WP~oda;\Tagyegy tankön)'Vés~azö11fejlesztö:pf(}graIl1' szólhlit,
igazán nagyszeriLkönyv,amelyn~k'hasorun~ és melegerrajánlhatjuk> a magyartanKönyY-'-kiavagy adaptációja,.hiányt, pótolhatna .á IÍ.illgyar
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dóknak, hogy dobjanak a piacra hasonló köny- nyáróLvanszó,lnint az ?lvasottak )negért~se
veket.
vagy a helyesírás, han~rn azokról atec~91
Az életpálya telvezésees ftjlesft'ése~,J~~~~ iS7~~rqQJ~egoldás, helyes önértékelés>iQn~
ning Is,for Everybody (LIFE}~llnŰsor?~tf6tb~9mé~Ille1yek fontosság~tmárrniis~~Z<l

s~. ,,(,j\tanu1ásmindenkié'?'"angollqfyj~iés ,jülf;,t~lisIilemi".de;a""t@,~gyi~:J:an~a, ~7!~'"

kezdöbetűi

az ,,,élef' szó~adj/il(,ki.), A ' sorozat
darabjai a munkába, állo/lho~ Szüksé~yssz:eIllélyes kompetenciákkalkívánjákfehuhámiafelnőttek~!. Ezek a tank()n~~knem~f0rrn,4lisJel-

sükrölta1ánmég csak g0n.dolkodunk Enn,eI<.f~
nyébellisérdemes egy kicsit~özelebbröls~11l::
ügyre venni az ÉLET sorozatnak ezt akonkrét
darabját.

nőtt0ktátás,vagy;csoP0rt~~~száIná!"~!K~~t~~7-'
AzéletjJtÍzyqtervézése\(fs'ftjlesztés~~ly'P'~
bár o~,ii~,iIFzriá]Jlatók'(;l'lllln~1Jl:~,'ö%él'Zé~ anyagokat".,'• ,fejlesztö "',g)iakorlatokat,

.tartEthrlaz,

eszkö~ii,s,azegyém,Jélllul~si·t~~I"'!'~Bít~n.~~" ' am~ly~~),~eIJ:~tteIllqe::.taruil&si'~j~~9s~$"~'~.s
A szerkesztök s~rin!'W·~qt:qZft\~~~~~abja igeef~~e,;!1~efj'~j~:í~Pn.)ZV'~~,al~~fs

érdekes,,(aJ}y~go~t;;v~ó~~~W~l~~A.~~?~= ~!~tlívp~~t~r:.~;K2~Y~8~(~~Y~~7
lati alk.affi1azásil~~Yf?~és~~et~é~,.~~'~l~""? tO~&fg~~~~1J.·;;.J\l"~~o~~l~!qQl,;ye~~;~;;~l~j
játítási,cmq4()~s'~;c~i':~élj~('~;~~i1{eFélf kat~;;;~rfil(glUlY<nlJ9;~a:{t7W9tt~~~~;~;"~2~~

ménYJJ~jfáSélJ ,ésazön~iiidolll1f,ejl~~~I'l\.~<t életüt~~~~;:;~~pj~~;svis~Il~~·\":t'1iZ;

rozat hft{0l11.ID . ~apkéS~&:~~;g()~~c~9s~ta egy~:,]t~a~{"fej~~!~IC;,~l11P,\s~r~e,~ti,.
mate~~~i... és. i 82;}~l~tye,~~~~~".:1c$~~~S~~?!f,eji; egys,éB~~tY~~~~~:'~(Í~~,,~ • ~~tűi§s~l
lesztés~~.,~~l~áljaj"~.)~!~.tpcíly,~;;;I~rl)e~és~.ié$( in~ulV;~~gyl~~;'fá!ll'lló~·tlIdjá1c~,,~t.f()~.a,.i{ej.'4:

fejleszt~$e;'az 'léletvezetésir,készségek,,,{ejle~itőf zet;~~~~ánY()zása,~);agy~9rlat()k;'@1~é~~r

könyve.~;;. .'·.•·.··;·;",,',·5;r'!,~.é:,'.·. .•. · •·.·.· .'.(;~\/";'!;·,;)ili_;+;
A Beye~töb()~;Jlle~~jllk;;.~()gyr~:~~o~~~:
kációs';~~,s~geKetJejl~~~ö~()r()Zll!~lJ<Jl<:fcö,-;
zött Szef~pelY.t·;hé'~~~ír~sifJtu-~~h,~.lyi::'f$.:,!;er;~~:.;

réVc~;1J1l~~prii;tés;:fejle~~~s~~lY~Il;'~é.ÍJ:lY;"
bant.1W:la~;;'1j.;···?Yak0rl;,t~q~?z,'~lll.tfg?ldá~i;pél~
éS!~(j~t,1<:öll~v~pi;'kW9S;is'v(lma.'PB~t()~;
teh~~~~it~lJ~sí~~9:Y;'lll.éré~t'(l·~ul?RC~~

!yes· ha,~~1~~tr.q,.~:~Il?f!Sa.s,";'J!g~l«L/1f~!r~~·~~e,,' vé~?l);'Fa.r-t~~~~~.~~()nY?'höt'eID[~~~~~";

mélyes{i':PCfszná~fftrCf'·lfg~Qrz~?zil~;,\és.F,k,~~ín!~·. rillII1j~;:lllely;'Hlegfont()~b~,.(lefiníciq~at~i;·
Y·.• ;'?";·';i! ;.H,; ............ :.•••••.. }(;,;;f.,,:iy.~·;;i·)::~c.·:';i~·;{r!'·
munkahe§'p,és .• sZ.~11l~lye~f'hCJs,~(Í~fl;tr;~i:'A,'p1IltE!'"
matika,i'J~;'s9rÓz:ltb~,;·.ily:~~;;;é~~~et;·Úll~@kEzel<k:~V:.é~;jeAe~ws~g~kJ(9:~·'··.'L·'~?~YV

maii1l.

Alapv~t~mCl,ten:a,~1~mlJn.'cq7i(!ly,~ir1~.i$Zrrnflyes, egye$iti)~i~~?~~9S;~~~w:yk2és:ia·tanári'
haszná{0n:~'. TizedesiszcírnQ~·!törte~iés".s~lé"- kézik:önyYekjeg)ieitE:L:JIZ eg)iesítés:~gyes?:gör;.·
kok mu?kiJ~elyi'iés;~:enl~lye§:Ff:sZ1J~Ia,t;;~;:i;l dül~~e1ll1yéte~zia .• k?~;;,· has~atát. Lega'lá~
kalkuzatorjhasZf!~latg'a.iJ1u~k:ah~O:~~ és·:anlin;.' bis;aklc0~;'~a:egy;?lycw;fe1nö~et·.kéI'~l~';~l,
dennapi',.~letbe1'li····.Azi'.f~~tv~~~ési;Készség~ket akitI~~',91y~i:és;~z~y~~egét1ési.llehéZS~?ei
fejleszt9c;tél11ák:··. lc?tPtt~}(~Yytklf~f:\fal@1~tó~: vann~;~;~e~;~dellttöbps!Pr,yl.krll:·.islJ:!é;.
ProblénfCtmegoldtÍ~. . es•. dön~és~oZCf,:al;()nbe~s,ü~ telni.dvlert:"~',le~ruább<Jl0PJ1ális~lapfoklnisk~lai.
lés és el~rerépés'1p.~F'Ke5:1~~e;.0vftll1kakeresés vé~tt$~g~~l~J:~nd~Ilc~Zö;Je1n?tt~~et, 's;;kiilöJJ.Ö-;
és a mU1Jkflhel}'r1legtait,á~a:'f.:\'f;or0Z::~'cUu-a!Jjai senl:lZO~tiakikenn.~IJ()bb'~sk?~áhsV~gezt~k:h
egyenként;isha§znáJl~atQ~~ .•. de'~~gys~~~~(~'·J;U:~g"" meWtélé~1l1:~terintc'":idep~~íth~tr'akönyY!száj.;;
jelenéslil<.és .a\'fel~pítési11,c,·.·~og)';~;.asoroZIlt bar~g9.~istí1~?(~f:dátumf~'azé~e,t,:llón~pq~
több dat,!bj~tll~sm~IN·• ak~~;.·~é~öll1lyen"át és Ilap~tj~lö~jt1J~~IY:eIl;'ll:!1x=:lIlu~1k:gzórleV71et
tudjon411i1í '. azegyiK:segít9dcötetröl: és,@talini írodl')'.A~ikerélrilénynytÍjtásacélj~lx5hooillesz~
kérdésr()l~·m~ilg:a .. ". . >;:.< . •·.· ·, • ·W·,····;·· . ·,·.";.
tett.'ID[ak?flat?k;lcöiö~·. ~~}olxanok2\is)szere,;;
A sorozat. •. Gímeit·.14tva:azt~ondhaijuk,·,1l()gy pelnek;:amelyeknek'J1legol<ió;kufcc~:~n~sí,
az EgyéS}Ut'Áll~o~ban"11.1át";f/~Vflll0ttáki;(lZÍ, tett ·. . elv~gzé~·.~b?!~;kétsé~l#sést;'(í,E:L:,.;jó
amit rni:i(1;é8csaf1l10stkezd~*re,H~llleIpi.;és teljesí~éIlynekL.sZlÚllÍt?")~·,nllilt.sikfrflIllényt
sietve fehllé,rni;;zftköte1ezf>isk()~i3zá,s~J.l.;tít1:';e,~ö nYÚjt1'1a.t,,!~I9áW.;':f~gaz."v~g)i •.•~s:'i'f;tizetés
e1l1berek.iepYrésze.'(10~1~;o/o=-a?)"·~~~1 • ~~lzi egy;ado,~;iqö~bime~y~gze~ rntii11cabére~}"·.'
meg azqkat:az~aIapvetöj~sságokat!és!k911lpe..
AtariK?nYYlelsöfej~z.eteme~SA1eiteti'atanu-
tenciákat;l:I1ll,elyek:nen~cS<Jl('~?ID' ;~.l11@kába lótaZ9kkal'ia,'Jegfo~ltg~bb:t.a1iWélsi;t~~-;

állásho2:;.hanem ra im1indénllapi.életvitelhez· is kal{;an1elyekkeLákönyvehe~e<:1,n1.~ny~sell,~s?:7'
kellenek. S nemcsak: az olyan mindenki által nálliaija: hogyanJog'atanu1~ifC!)lYatrulfzajlani;
könnyen beláthatóan .fontos kompete11ciákhiá.., hogyan kell az egyes gyakorlatokat megoldani, a

