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Miről lesz szó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Egyformán lényeges elemek 

• Egyes elemek egymástól nem elválaszthatók > összefüggések 
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SELF-MANAGEMENT 

SELF-MARKETING 
(komm3) 

LONG LIFE LEARNING 
(ált., szakmai, nyelvtudás) 

KARRIERTERVEZÉS 
(célok, stratégia) 

TIME-MANAGEMENT 
(operatív tervezés) 

ÖNISMERET ÉS FEJLESZTÉS 

KAPCSOLATI HÁLÓ 
KEZELÉSE (komm2) 

INFORMÁCIÓSZERZÉS ÉS 
FELDOLGOZÁS (komm1) 

SZAKMAI SPECIFIKUMOK 
(kompetenciák) 

… további összetevők 
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Az általános cél 
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Életpálya szakaszok 

A 3 nagy döntés: 

 

• foglalkozásválasztás 

• munkahelyválasztás 

• karrierválasztás 
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Az önmenedzselés fontos lépései 
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Motivációs egyensúly fenntartása 

Megvalósítás lépésről lépésre 

Munkafolyamat hatékony tervezése 

Erőforrások és akadályok mérlegelése 

Célok kitűzése 

Az első lépések 

• Rendelkezel hosszútávú célokkal?  

• A céljaid konkrétak és mérhetőek?  

• Elérhetőek és eléggé motiválók, hogy tényleg cselekedj 
értük?  

• Érdemi célok ezek, nyomon követhetők és határidősek?  

• Le is írtad őket? 

 

• Ha mind az 5 kérdésre „igen” a válasz: 
A következő lépés felépíteni  
az eszközrendszert és a  módszertant 
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A célok kitűzése 
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A célok kitűzése 

A megfelelő cél bír a SMART jellemzőkkel 

S = Specifikus (Micsoda? Kicsoda?) 

M = Mérhető (Mennyi? Honnan tudom, hogy elértem?) 

A = Attraktív, vonzó (Milyen? Megéri belevágni?) 

R = Reális (Hogyan? Elérhető?) 

T = Terminizált, azaz határidőhöz kötött (Mikor?) 
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Erőforrások és akadályok 
A karriert meghatározó tényezők 

• a személyes kompetenciák (készségek, képességek)  
és a családi erőforrások 

 

• a környezet által kínált lehetőségek 

 

• a szándékok és a törekvések együttese  
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Erőforrások és akadályok: 
Personal SWOT 
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Operatív tervezés és eszköztár 
A legfontosabb szempontok és a szükséges kompetenciák 

• Önismeret a mindennapok során 
• A stratégiánál megismert Personal SWOT folyamatos frissítése 

• Reális énkép 

• Társas viselkedési szabályok 

• Pozitív attitűd 

 

• Time-menedzsment, saját tervezési rendszer kiépítése 
• Egyénre szabott időtervezési eszköz (hagyományos vagy informatikai eszközzel) 

• Realitás > mennyit bírok? 

• Munka és magánélet összehangolása 

• Operatív SMART modell 

 

• Szakmai kapcsolatok, kommunikáció 
• Ismeretségi kör folyamatos bővítése > szakmában és magánéletben is 

• Mindkét fél számára hasznos kapcsolattartás  

• Jó példák keresése és példamutató viselkedés 

 

• Széles látókör, információszerzés, proaktivitás, kombinációs képesség 
• Alapműveltség, naprakészség 

• Releváns információk begyűjtése, kezelése 

• „Hiszem, ha látom” felfogás helyett „Látom, ha hiszem” felfogás. Teremtő gondolat. 
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Time-management 
(a nyugodt munkavégzés záloga) 

• Feladatlista: Jegyzetpapírok, Határidőnapló (Google, Wallcal) 

• Fontossági sorrend: Operatív SMART modell, prioritássorrend 

• Előrelátás: Tervezd meg előre a hetedet és a napjaidat is.  

• A „nem” is jó válasz: Tanulj meg nemet mondani, és ne tégy 

olyan ígéreteket, amiket nem tudsz betartani. 

• Feladatmegosztás: Ha tudsz, akkor bízz másokra is 

feladatokat. 

• Gap biztosítása, rugalmasság: Hagyj időt az elmaradt 

feladatok elvégzésére (hidd el minden nap kell ilyen). 
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Személyi fejlettségi szintek a 
time-menedzsmentben 

1. Fázis: Fejben osztja be az idejét. 

2. Fázis: Jegyzeteket készít, listákat a teendőiről. 

3. Fázis: Naptárt, határidőnaplót vezet. 

4. Fázis: Prioritásokban gondolkozik, és célorientáltan bánik az 

idővel. 

5. Fázis: Ügyel az egyensúlyra az eredmény és az ember között. 

Nem boríthatja a stratégiai rendszert egy rövid, vagy középtávú 

eredmény, cél. 
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Domináns értékcsoportok és a 
fontossági sorrend 

- Intellektuális, vagy lelki: öntudat, önfejlesztés, művészetek, 
emocinalitás stb. 

- Szellemi, vagy spirituális: világkép, vallás, magasabb szintű támasz 
forrása. – 

- Fizikai: Sport, mozgás, táplálkozás, egészséges életmód 

- Családi: Az együtt töltött idő minősége, közös tervek és célok, 
távolabbi rokonok, közösség 

- Anyagi: Megélhetés, vagyon, biztonság, megtakarítások. 

- Szakmai: munka vs. hivatás, szakmai sikerek, elismerés, lehetőség.  

- Közösségi: Mindenfajta kapcsolat a családnál lazábban kötődő 
csoportokkal. Barátságok, közösségek. 

 

Nincs kizárólagosság, súlypontok vannak. 
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A kapcsolatok értéke 

• A kapcsolat a legértékesebb tulajdon 

• A javakat (anyagi vagy nem-anyagi) a kapcsolatainkon keresztül 
szerezzük 

• A kapcsolatokat megfelelően kell kialakítani, bővíteni és ápolni 

• A kölcsönös hasznosság felismerése 

• Szakmai kapcsolat esetén is emberi motívumok beépítése – 
kultúrafüggő!!! 

• „Addig ne beszélj üzletről, amíg a tárgyalópartner arcára legalább 
egy mosolyt nem csaltál” 

• Verbális és nonverbális eszköztár 

• Pozitív attitűd > nem csak eljátszott, hanem valós! A közösségi 
ember pozitív gondolkodású 

• A kapcsolati tőke sikeres fejlesztése és működtetése 
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Self-marketing, énmárka 
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Élő példák 
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Az első lépések 
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Megítélés 

 

 

 

 

A céltól függ, hogy milyen érték a jó 
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Hatósugár 

• Mindenképpen a nagyobb érték a jó 

• Formális én informális kapcsolatrendszer 

• Az egyént előzze meg a híre 

• Az arculat tükrözze a valóságot és irányítsa ránk 

a figyelmet 
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Eszközök a hatósugár növelésére 

• Minél több célspecifikus minőségi eseményen, fórumon 

való részvétel és aktív kommunikáció 

„Három másodpercben fogalmazz meg önmagadról fontos 

információkat, hogy az illető emlékezzen vissza rád! „ 

• A szakmai és emberi kapcsolatok folyamatos ápolása 

• A csatorna és promóciós eszközök kiemelkedő kezelése  
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Promóciós és csatorna eszközök 
önéletrajz, grafikus (üzenet: kreativitás) 
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Promóciós és csatorna eszközök 
önéletrajz – web alapú (kreativ+IT tudás) 

 
„Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért” 

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 

 

Promóciós és csatorna eszközök 
önéletrajz, mérnök (üzenet: precizitás) 
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Promóciós és csatorna eszközök 
névjegykártya 
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Promóciós és csatorna eszközök 
saját weboldal, közösségi oldalak 
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Minőség és egység 

• Egységes arculat, üzenet 

• Színvilág, grafikai elemek, logo, szlogen  
(utóbbi kettő általában nem szükséges, csak bizonyos szakmákban) 
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Személyes megjelenés 
Minőség és egység 

• személyiségünknek, testalkatunknak megfelelő ruházat; 

• alkalomnak, cég dress code-jának megfelelő vasalt, tiszta öltözet; 

•  ápolt, fésült haj; 

• nem hivalkodó, klasszikus szabású tiszta cipő; 

• tiszta, ápolt körmök; 

• minimális, nem túlzásba vitt parfüm; 

• tiszta fogak, friss lehelet; 

• konszolidált mennyiségű, nem hivalkodó ékszer; 

• dezodor használata. 
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A sikeres self-marketing 
elemei 

TŰNJ KI − Vidd magad úgy a piacra, hogy tudjál egyedi lenni! 

LEGYÉL HITELES − Ki is vagy Te? Melyek az értékeid?  

SPECIALIZÁLÓDJ − Jelölj ki magadnak egy szakterületet, és elmélyülten fejleszd magad! 

NE MÁSOLJ, LEGYÉL EREDETI – Válassz példaképeket, de legyen saját világod! 

LEGYÉL KÖVETKEZETES − Ha kialakítottad a képet magadról, fejleszd, de ne kapkodj! 

HATÉKONY BEMUTATKOZÁS − Ha tudod, hogy mit akarsz elmondani, figyelj arra, hogyan 

kommunikálod! 

KÉSZÍTS PROFI ONLINE MEGJELENÉST − Figyelj az üzenetekre, a tartalomra és a formára! 

TARTSD SZEM ELŐTT, HOGY MÁSOK MIT TESZNEK JÓL − Figyeld a példaképeid, és lesd el 

a jót! 

FIGYELJ A MEGJELENÉSEDRE − Öltözködés, stílus és viselkedés. 

LEGYÉL MINDIG KEDVES − A mosolygós megjelenés mindig megnyerő. 

FOGALMAZZ MEG TÖMÖR, EGYÉRTELMŰ ÜZENETEKET – Érzékletesen mutasd meg, hogy mi is a lényeg a 
brandedben! 

FIGYELJ ARRA, HOGY MIT MONDANAK A SZEMÉLYES BRANDEDRŐL − Elengedhetetlen a folyamatos 
visszacsatolás. 

LEGYÉL AKTÍV RÉSZESE BESZÉLGETÉSEKNEK − Oszd meg ötleteidet, kezdeményezően válaszolj, adj értéket a 
beszélgetéshez! 

GONDOLJ MAGADRA, MINT EGY MÁRKÁRA − Erős önbizalommal alakítsd, biztosítsd a karbantartást, és figyelj a 
marketingeszközökre! 
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A kiváló self-management jellemzői 
összegzésül 

• Ismered magad és a környezetedet 

• Reális stratégiai céljaid vannak 

• Hatékony, rád szabott operatív tervezési rendszerrel rendelkezel 

• Kiválóan kommunikálsz verbálisan és nonverbálisan, online és offline 

• Hozzáférsz a számodra szükséges információhoz, tudáshoz és jól 

hasznosítod! 

• Minőség és egység jellemzi az énmárkádat 
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Köszönöm a figyelmet! 
 

Kérdések? 

 
Kovács Máté 
tanársegéd 

kovacs.mate@ejf.hu 
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