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Tisztelt Kollégák! Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó munkacsoportunk a 
2019/20-as tanévet a hagyományokhoz híven 2019. szeptember 6-án az Eszterházy 
Károly Egyetemmel és a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályá-
val közösen szervezett pályaorientációs rendezvénnyel, Tanévindító Tudásfórummal 
indította az Eszterházy Károly Egyetemen. A tanév elején számos további konferen-
cia, értekezlet, szakmai találkozó, elérő program, egyéni és csoportos foglalkozás 
szerepelt a terveink között, melyek egy részére csak az első félévben kerülhetett sor.

A tanév második fele rendhagyó módon ala-
kult, senki nem számított arra a hirtelen vál-
tozásra, ami mindannyiunk életét, munká-
ját, hétköznapjait gyökeresen átalakította. 
A COVID-19 koronavírus járvány miatt kiala-
kult helyzetben az iskolák bezárásra kerül-
tek, a társas érintkezés minimálisra történő 
csökkentése érdekében a személyes egyéni 
és csoportos tanácsadásokra nem kerülhe-
tett sor, ennek következtében a tevékenysé-
geink, feladataink alapjaiban megváltoztak. 
Célunk továbbra is a teljeskörű, naprakész 
információnyújtás, és az életpályával kap-
csolatos döntések meghozatalának támo-
gatása volt, de új eszközöket, módszereket, 

felületeket kellett létrehoznunk annak ér-
dekében, hogy a kommunikációt és a közös 
munkát meg tudjuk valósítani a diákokkal, 
szüleikkel és önökkel, pedagógus és tanács-
adó kollégáinkkal.

Jelenlegi kiadványunkban szeretnénk be-
mutatni önöknek a karantén helyzetben 
folytatott munkánkat, hogyan sikerült 
alkalmazkodnunk a megváltozott feltéte-
lekhez. A nehézségek közepette, milyen 
eszközökre, feladatokra, módszerekre ta-
láltunk, melyek reményeink szerint a hely-
zet normalizálódását követően is hasznos-
nak bizonyulnak majd.

Életpálya tanácsadás karantén idején

Karanténban – hogyan tovább?
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Az EFOP 3.2.5-17-2017-00043 projekt tá-
mogatásával rendszeresen készítünk, 
szerkesztünk gyerekeknek, szülőknek, pe-
dagógusoknak szóló kiadványokat (Szülői 
iránytű; Továbbtanulási, Pályaválasztási 
Tájékoztató; Továbbtanulási, Pályavá-
lasztási Kisokos) és honlapot, ez a feladat 
a kialakult helyzetben, a személyes talál-
kozások és megbeszélések korlátozásával 
még nagyobb szerepet kapott. A pedagógu-
sok munkáját támogató, pályaorientációs 
témákkal foglalkozó kiadványunkat, a Pá-
lyaválasztási, továbbtanulási KISOKOS-t 
digitális formában, e-mailben juttattuk el 
az intézményvezetőkhöz, pályaválasztási 
felelősökhöz és osztályfőnökökhöz.
A járványhelyzet hatására a kapcsolattar-
tást online közösségi hálók segítségével 
volt legegyszerűbb fenntartani. A face-
book oldalunkon (HMPSZ Pályaválasztási 
Tanácsadás) megjelenő hírleveleinkben 
igyekeztünk mi is fenntartani a kapcso-
latot az érdeklődőkkel, folyamatos tájé-
koztatást nyújtani az oktatási rendszerrel 
kapcsolatos aktualitásokról, változásokról, 
a megújuló szakképzésről. Heti rendsze-
rességgel megjelenő pszichológiai témájú 
cikkeinkben pedig a szokatlan és váratlan 

helyzet pszichés következményeit, feldol-
gozásának lehetőségeit elemeztük, és sze-
rettük volna az otthoni, digitális tanulást 
tanulásmódszertani ötletekkel támogatni. 
Cikkeink, kiadványaink feltöltésre kerül-
tek honlapunkra is, melynek fejlesztésére 
különös figyelmet fordítottunk. Az aktuális 
hírek mellett interaktív játékokkal, pályais-
mertetőkkel bővítettük az oldalt, valamint 
az önálló információszerzés támogatása 
érdekében számos hazai és külföldi pá-
lyaorientációt támogató weboldal került 
bemutatására. https://www.hmpedszak-
szolgalat.hu/

 

Online tájékoztatás, kapcsolattartás
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A 7. évfolyamos tanulóknak nyújtott cso-
portos foglalkozásainkat őszre kellett ha-
lasztanunk, de addig is szerettük volna a 
szükséges, fontos információkat eljuttatni 
a gyerekekhez és szüleikhez. Ennek ér-
dekében összeállítottunk számukra egy 
pályaorientációs információs anyagot, a 
pályaismeret bővítése és az önismeret fej-
lesztése céljával (számos digitális játékkal 
színesítve), amelyet az osztályfőnökök se-
gítségével jutattuk el a célcsoportokhoz. 
A járvány visszaszorítása érdekében ugyan 
bezárultak az ajtók, korlátok közé kerül-
tünk, a világ egy másik formában mégis 
kinyílt. Mindig nagy hangsúlyt fektettünk a 
szakmai kapcsolattartásra, az ország más 
pontjain, más szervezeteknél dolgozó kol-
légákkal való együttműködésre, amire az 
aktuális helyzetben a digitális térben talán 
még szélesebb körben nyílt lehetőség. A 
2019/2020-as tanévre tervezett regionális 
szakmai munkaközösségi üléseken az első 
félévben még személyesen találkoztunk 
a kollégáinkkal, majd a tavaszra tervezett 
soron következő alkalmat online formá-
ban sikerült megvalósítani. A tartalmas és 
hasznos előadásokat követően kérdése-

inkre is választ kaptunk az előadóktól. Így 
az eredeti célt a karantén helyzet ellenére 
is sikerült elérnünk: az egységes szakfela-
dat ellátás, a jó gyakorlatok megosztása 
és a szakmai együttműködés kialakítása 
érdekében megvitathattuk az életpálya ta-
nácsadás területét érintő aktuális szakmai 
kérdéseket és feladatokat. Mindezen felül a 
GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 projekt 
támogatásával az ország távolabbi pontja-
in dolgozó kollégákkal is felvehettük a kap-
csolatot, illetve a Euroguidance-hálózat 
jóvoltából bepillantást nyerhettünk abba 
is, hogyan, milyen online módszerekkel és 
eszközökkel dolgoznak a pályatanácsadó 
szakemberek más európai országokban.

https://www.euroguidance.eu/news/
euroguidance-webinars-for-guidance- 
p r a c t i t i o n e r s - o n l i n e - c a r e e r - 
guidance-tools-and-activities-examples-of 
-good-practices-from-europe
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Az adott körülmények között, elkerülhetetlen volt, hogy életünk valamely területe 
(tanulás/munkavégzés), ne került volna át az online térbe. Az online világ nem csak 
az információk megosztását tette lehetővé, mivel személyes találkozásra nem volt 
mód, az egyéni tanácsadás felületeként is elkezdtük használni.

Az online tanácsadás lehetőségét minden-
ki igénybe veheti, internet kapcsolat és 
valamilyen informatikai vagy mobil esz-
köz (okostelefon, laptop vagy asztali gép) 
birtokában. A honlapunkon megtalálható 
jelentkezési lap kitöltését követően telefo-
non vesszük fel a kapcsolatot és egyezte-
tünk időpontot a tanácskérővel.

A személyes találkozásokhoz hasonlóan az 
online tanácsadás hosszát, az alkalmak szá-
mát is a felvetett kérdés jellege határozza 
meg. A felmerülő problémától függően, hi-
ányos pályaismeret, bizonytalan önismeret 
esetén akár több alkalommal is sor kerülhet 
a beszélgetésre, önismereti kérdőívek kitöl-
tésére és megbeszélésére is van lehetőség. 

A tanácskérő igényeihez és lehetőségeihez 
alkalmazkodva, az online tanácsadás több 
formában, írásban vagy szóban is megvaló-
sulhat különböző alkalmazásokon keresz-
tül, e-mailben, skype-on, messenger-en, 
telefonon, attól függően, hogy a tanácské-
rő pontosan milyen kérdésekben, témában 
kér segítséget. Az e-mailes forma lassabb 
tempójú és nagyobb terjedelmű, esetleg 
több kérdésre kitérő tanácskérések meg-
válaszolására alkalmas, míg a chat alapú 
kommunikáció egy azonnali és folyamatos 
jelenlétet biztosító eszköz, ahol valós idő-
ben zajlik a beszélgetés a tanácsadó és a 
tanácskérő között, így nagyobb lehetőség 
van a kommunikáció pontosítására.

Írásbeli kommunikációról lévén szó, a fent 
említett esetekben a felek nem látják egy-
más testbeszédét, mimikáját, nem hallják 
egymás hangját. Tapasztalataink azt mu-
tatták, hogy a fiatalok szívesebben vették 
igénybe a tanácsadást videó alapú be-
szélgetés formájában, ahol egy személyes 
találkozáshoz hasonlóan a tanácsadó és 
tanácskérő valós időben látja és hallja egy-
mást és könnyebb pontosítani a felmerülő 
kérdéseket. A videohívás további előnye, 
hogy a problémák, elakadások felvázolása 
otthoni, megszokott közegben a tanácské-
rő számára kényelmesebb lehet, valamint 
ezekkel az alkalmazásokkal megosztható-
vá válnak különböző dokumentumok és 
hasznos weboldalak, melyek segíthetik a 
fiatalokat a életpályájukkal kapcsolatos 
döntéseik meghozásában.

Online tanácsadás
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Az iskola fontos feladata a tanulók felkészítése a munka világára, olyan feltételek 
biztosítása, mely révén a fiatalok, többek között, kipróbálhatják és fejleszthetik 
különféle képességeiket, érdeklődési területeiknek megfelelő tevékenységeket vé-
gezhetnek, és részletesen megismerhetnek és kipróbálhatnak több foglalkozást. Az 
életpálya építés hosszú folyamata során számos döntést kell meghoznunk és rugal-
masan kell tudnunk alkalmazkodni a változó körülményekhez, ami nem egyszerű 
feladat. A család mellett az iskolának is megfelelő támogatást és hátteret kell bizto-
sítania, hogy a fiatalok képessé váljanak információk gyűjtésére és feldolgozására, 
céljaik megfogalmazására, életpályájuk tervezésére, az önmaguk számára legmeg-
felelőbb lehetőségek kiválasztására, döntések meghozatalára, egy egész életen át 
tartó, tudatos és aktív életpálya-építésre.

„A  tanítási évben – a  tanítási napokon fe-
lül – a  nevelőtestület a  tanév helyi rend-
jében meghatározott pedagógiai célra az 
általános iskolában hat, a nappali oktatás 
munkarendje szerint működő gimnázium-
ban, szakközépiskolában és szakiskolá-
ban hét, a  szakgimnáziumban nyolc mun-
kanapot tanítás nélküli munkanapként 
használhat fel, amelyből egy tanítás nél-
küli munkanap programjáról – a  nevelő-
testület véleményének kikérésével – az  
iskolai diákönkormányzat jogosult dönte-

ni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag 
pályaorientációs célra használható fel.”  
forrás: 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet.

A 2017/2018- as tanévtől kezdődően a tan-
év rendjéről szóló EMMI rendelet alapján 
tehát egy tanítás nélküli munkanapnak, a 
Pályaorientációs Napnak, a továbbtanulást, 
pályaválasztást, életpálya építést célzó kér-
désekről, feladatokról kell szólnia, melynek 
megszervezésében, lebonyolításában mun-
kacsoportunk szívesen nyújt segítséget.

Számos jó gyakorlat ismert e nap kivitele-
zésének lehetőségeit illetően, az oktatási 
intézmények programok és tevékenysé-
gek színes skálájából választhatnak, 1-8. 
osztály valamint a 9-13. évfolyam tanulói-
nak életkori sajátosságait és érdeklődését 
figyelembe véve. Gyakoriak az iskola- és 
üzemlátogatások, pályaválasztási kiállítá-
sok meglátogatása ilyenkor, illetve előadók 
meghívása (egyetemi hallgatók és különfé-
le szakmák képviselői személyében), hogy 
a diákok minél szélesebb körben tudjanak 
tájékozódni, kipróbálni különféle munka-
tevékenységeket, és fel tudják tenni kérdé-

Online Pályaorientációs Nap
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seiket a továbbtanulást és a foglalkozáso-
kat illetően a szakembereknek. 

A legtöbb általános- és középiskolában 
az első félévben került sor a Pályaorientá-
ciós Nap megrendezésére, ugyanakkor a 
2019/20-as tanév második felére tervezett 
Pályaorientációs Napok megvalósítása a 
karantén helyzet és a korlátozó intézkedé-
sek miatt újabb kihívást jelentett az érin-
tett iskolák számára. Munkacsoportunk 
ennek az eseménynek a digitális formában 
történő megvalósításához nyújtott segít-
séget, egy 4 tanórát felölelő, az általános 

iskola minden évfolyamára vonatkozóan, 
valamint a 9-10. és a 11. évfolyam számá-
ra kidolgozott, több verzióban elkészített, 
játékos digitális feladatgyűjtemény össze-
állításával.

A karantén helyzet életünk számos területét érintette, köztük az egyik legnagyobb 
kihívást a családok számára az iskolák bezárása, az otthontanulás, az online tanulás 
jelentette. A megváltozott helyzetet különböző módon élték meg a szülők és a gye-
rekek: életkoruktól, személyiségjellemzőiktől, iskolához, társakhoz való viszonyuk-
tól, korábbi élethelyzetüktől és napi rutinjuktól, szokásaiktól függően. 

A digitális eszközöket gyakran és hatéko-
nyan használó középiskolásoknál nem 
okozott nagyobb fennakadást a kapcsolat-
tartás és a kommunikáció ezeken a felüle-
teken. Ugyanakkor általános iskolásoknál, 
különösen alsó tagozatos gyerekek eseté-
ben, kevésbé volt elvárható, hogy egyedül 
szerezzék be az iskolai feladatokat, önálló-

an tanuljanak és visszajelzést küldjenek ta-
náraiknak – a szülő jelenléte, támogatása 
elengedhetetlen volt.

A szokatlan élethelyzet körülményeit és 
következményeit egyesek pozitívan élték 
meg. A közösen töltött minőségi idő, a 
közös beszélgetések, feladatok erősíthet-
ték, elmélyíthették a szülő-gyermek kap-
csolatot. Introvertált, az iskolai feleléstől, 
szerepléstől szorongó, az osztályban pe-
remhelyzetre került diákok, illetve a ma-
gasabb önszabályozási készséggel rendel-
kező, tanulásra motivált gyerekek számára 
előnyökkel is járhatott ez a helyzet. Ezzel 
szemben a szülőkről való leválás időszaká-
ban járó, serdülő korosztálynál az otthoni 

Online tanulás, otthontanulás
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bezártság, a társak hiánya nagyobb gondot 
jelentett. Valamint az extrovertált, társa-
ságkedvelő, másokkal szívesen együttmű-
ködő, illetve a nagy mozgásigényű diákok 
sem biztos, hogy zökkenőmentesen tudtak 
alkalmazkodni a bezártsághoz és az önálló 
feladatvégzéshez. 

Az iskolák munkáját is támogatva, néhány 
olyan tanulásmódszertani ötletet igyekez-
tünk megosztani a diákokkal és a szülők-
kel, melyek reményeink szerint a karantén 
helyzetet követően a jövőben is hasznosak 
lehetnek az otthoni tanulással, felkészülés-
sel kapcsolatban. 

A napi rutin, az időbeosztás kialakításá-
nak jelentőségét többször hangsúlyoztuk, 
milyen fontos a napi feladatok tervezése, 
a rendszerességre és rendezettségre való 
törekvés. Az otthoni tanulás során a fel-
adatokra való összpontosítást segítheti, ha 
nemcsak időben, hanem a fizikai és az on-
line térben is próbálunk rendezettek ma-
radni. Ahogy az íróasztalon felhalmozott 
könyvek, füzetek, játékok, és nassolnivaló, 
úgy a számítógépen egyszerre tömegével 
megnyitott oldalak és alkalmazások, és az 
osztálytársak chat-ablakainak nyomon kö-
vetése sem segítik a koncentrált tanulást. 

Fontos lenne lehetőség szerint egy állan-
dó, saját tanulóhely kialakítása a gyerekek 
számára, ahol csak az veszi őket körül, ami 
a munkájukat segíti. Megfelelő külső körül-
ményeket kell biztosítanunk a nyugodt ta-
nuláshoz, ne hagyjuk figyelmüket elkalan-
dozni, ezért kapcsoljuk ki a tévét, némítsuk 
le a telefont, zárjuk be a számítógépen 
futó programokat, és a tanulásra kijelölt 
időben lehetőleg a családtagok se zavar-
ják egymást. Akit feszélyez a teljes csend, 
hasznos lehet egy szöveg nélküli könnyed, 
halk háttérzene.

Minden tantárgyhoz kapcsolódóan, amivel 
az adott napon a gyerekeknek foglalkoz-
niuk kell, érdemes egy halomba rendezni 
a szükséges könyveket, füzeteket, munka-
füzetet, majd ezeket a kupacokat egymás 
mellé rakva átnézni, melyik az aktuális 
feladat. Ezek után egy tanulási terv készít-
hető, amiben megjelenik, melyik tárgyból 
van szóbeli vagy írásbeli lecke, és hogy eh-
hez hány percre lesz szükség. (Kezdetben 
a saccolás lehet, hogy kicsit nehezebben 
megy, ezért az első néhány napon hasz-
nos lemérni és feljegyezni a ténylegesen a 
feladattal töltött időt.) Célszerű 25 perces 
szakaszokra tagolni a folyamatot (beállít-
va egy időzítőt, ami jelzi a szakasz végét): 
ez idő alatt aktívan és koncentráltan csak 
egy tantárggyal foglalkozzon a diák, majd 
jöhet egy rövid, 5-10 perces szünet (Pomo-
doro technika). 3-4 ilyen periódus után, egy 
hosszabb, kb. 30 perces szünet tartható. 
Végül a tervezetben a tantárgyak sorrend-
jét is jelöljük: egy egyszerű, ráhangoló, be-
vezető feladat után ajánlott a gyermek szá-
mára legnehezebb teendővel kezdeni és 
haladni a könnyebb leckék felé, váltogatva 
szóbeli és írásbeli tevékenységeket. 
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Nemcsak a külső rendezettség fontos, 
hanem összehangolt, nyugodt belső kö-
rülmények is szükségesek a hatékony ta-
nuláshoz. Kipihenten, kiegyensúlyozott 
érzelmi állapotban, ha a feladatnak érdek-
lődéssel kezdünk neki, bízva abban, hogy 
el tudjuk érni a kitűzött célt, könnyebben 
megy az ismeretfeldolgozás.

Az új információk bevésését és felidézését 
támogatja, ha többször és többféleképpen 
foglalkozunk egy anyaggal. Az aktív tanu-
lási technikák alkalmazása során mozgósí-
tanunk kell magunkat, amire számos lehe-
tőség adódik. Aki szeret rajzolni, ábrákkal, 
képekkel, illusztrációkkal színesítheti jegy-
zeteit. A lényeges adatok, fogalmak meg-
jegyzéséhez készülhetnek tanulókártyák, 
melyeket memóriajátékként is használ-
hatunk. Aki szívesen beszélget másokkal, 
annak érdemes elmagyaráznia az anyagot 
valakinek, hiszen miközben próbálja értel-
mezni az olvasottakat, saját szavaival meg-
fogalmazni a lényeget, könnyebben rátalál 
az összefüggésekre is.

A mechanikus bevéséssel szemben célsze-
rűbb a tananyag tartalmi feldolgozására 
helyezni a hangsúlyt. A lényeg kiemelésé-
ben sokat segítenek a tankönyvek (vastag 
vagy dőlt betűkkel jelölt kulcsszavak, cí-
mek, alcímek, színessel bekeretezett defi-
níciók, szabályok). Ezeket felhasználva ér-
demes rövid, néhány pontból álló vázlatot 

írniuk a diákoknak (ami később az ismét-
lésben is segít), vagy a kulcsszavak közti 
kapcsolatok ábrázolásával a teljes anyag 
összegezhető egy gondolattérképen.

A kérdések több szempontból is megköny-
nyíthetik a munkát. Ha a megtanulandó 
fejezet címének, alcímeinek elolvasása és 
egy rövid áttekintés után előzetesen kérdé-
seket tesz fel magának a tanuló, mit szeret-
ne megtudni a leckéből, máris lesz értelme 
feldolgozni az anyagot. Emellett tanulás 
közben kérdések formájában is jól megra-
gadhatóak az összefüggések. 

Érdeklődés, kreativitás, motiváció, kon-
centrált figyelem és a memória fejleszté-
se, változatos tanulási stratégiák, melyek 
az információk logikus 
szervezését, és az új, 
elsajátítandó anyag 
és korábban szerzett 
ismeretek közti kap-
csolatok kiépítését cé-
lozzák – mind hozzájá-
rulhatnak a hatékony 
információfeldolgozáshoz. Ugyanakkor az 
önismeret szerepét se felejtsük el, tanulás 
közben a diákoknak érdemes megfigyel-
niük, milyen feladatok mennek könnyen, 
mik az erősségeik, mely feladatokat talál-
ják izgalmasnak, és mi okoz nehézséget. 
Az itt összegyűjtött, a tanulás támogatását 
célzó ötletek sem mindenkinél működnek 
egyformán, viszont érdemes próbálkozni, 
kísérletezni velük, hogy mindenki megta-
pasztalhassa, melyik a számára legcélrave-
zetőbb.

https://zanza.tv/testneveles-es-sport/ 
tanulasmodszertan

„A tanulás  
nem felkészü-
lés az életre,  
a tanulás 
maga az élet.” 
John Dewey
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Az emberek élete világszerte megváltozott néhány hónappal ezelőtt, legtöbben nem 
tapasztaltunk még ehhez hasonló helyzetet, senki nem gondolta volna, hogy egyik 
napról a másikra így átalakulhatnak a hétköznapok. A koronavírus terjedésének 
megfékezése érdekében a társas érintkezéseket próbáltuk minimálisra csökkenteni, 
korlátok közé kerültünk és ez mindenkire másként hatott. 

Sokakat nagy veszteségek értek: elveszítet-
ték rokonukat, szerettüket, megbetegedtek 
vagy állás nélkül maradtak, korábbi nyitott, 
mozgalmas társasági életüktől kellett visz-
szavonulniuk, négy fal közé szorultak, a ví-
rus terjedését érintő kiszámíthatatlanság, 
a bezártság, a kontroll-vesztés szorongás-
sal töltötte el őket. Másokat nem érintett 
ilyen érzékenyen a helyzet, mert korábbi 
életformájukhoz képest nem történt jelen-
tős változás, vagy maradt megfelelő nyi-
tott mozgásterük (pl. kert/udvar), ahová 
kimozdulhattak, és nyugodt, szeretetteljes 
családi körben nem volt nehéz átvészelniük 
ezeket a napokat. Akár pozitív hozadéka is 
lehetett a visszafogottabb, lassabb életvi-
telnek, voltak, akik új kreatív hobbikra, ér-
tékes „énidőre” találtak.
Nagy egyéni különbségek figyelhetők meg 
a reakciókban, de a legtöbb esetben az új 
életvitelre való átállás, a hosszabb ideig 
tartó izoláció következményeként nem 
meglepő, ha felerősödtek a negatív érzel-
mek, a lehangoltság, kimerültség érzése, a 
karantén-fáradtság megjelenése. Érthető, 
hogy legtöbben nagyon vártuk már a meg-
szokott hétköznapokhoz való visszatérést. 
Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a veszély-
helyzet megszűnése azzal, hogy újraindult 
az élet, nem jelenti azt, hogy a vírus teljesen 
eltűnt, nem kizárt, hogy a járvány első hul-
lámát egy (esetleg több) újabb követi majd. 
Azok után, amit megtapasztaltunk, vissza-

térhetnek a régi hétköznapok? Szeretnénk 
ugyanott és ugyanúgy folytatni mindent, 
ahogy a vírus-időszak előtt? 
Kétségtelenül megterhelő, bizonytalan hely-
zetben vagyunk, ugyanakkor a krízishelyzet, 
amit átélünk, kihívások elé állít, próbára 
teszi korábbi problémamegoldó stratégiá-
inkat, és ha szükséges, változásra késztet. A 
karantén-helyzethez való alkalmazkodás so-
rán sok új dolgot is megtanulhattunk, megfi-
gyelhettük milyen tevékenységekkel tudjuk 
enyhíteni a szorongást, hogyan tudunk gon-
doskodni önmagunkról, mit tudunk tenni 
lelki egészségünk megőrzése érdekében. 
Új megküzdési módokra tehettünk szert, 
felfigyelhettünk eddig jelentéktelennek vélt 
képességeinkre, lehet, hogy elkezdtünk kre-
atívabban gondolni a munkánkra, újraérté-
kelhettük, mi fontos számunkra, új célokat 
fogalmazhattunk meg. Érzelmileg megter-
helő az események kontrollálhatóságába 
vetett hitünk, biztonságérzetünk elvesztése, 
ugyanakkor a krízis következtében átalakult 
valósághoz való alkalmazkodás által fejlőd-
ni, növekedni is képesek vagyunk, és talán 
erősebben, elfogadóbban, tudatosabban 
tudjuk folytatni a hétköznapokat. (Richard 
G. Tedeschi és Lawrence G. Calhoun – 
posztraumás növekedés)
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