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Sziasztok, Lányok! 

A mai foglalkozásunk témáját, a múlt órai foglalkozás ihlette. Kapcsolódnak egymáshoz, sőt, a 

mai az előző folytatása is lehet. Emlékeztek, az előző foglalkozáson a célok szerepéről, az 

akaratról, a sikerről és a kudarcról írtam. Ma ezt a témát szeretném tovább vinni a karrieren át, 

egészen az önmegvalósításig. Tartsatok velem! 

A siker – ahogyan már korábban megfogalmaztuk - megvalósult célkitűzés.  

Ha az életben elérünk valamit, ha szépen haladunk előre a társadalmi ranglétrán, ha gyorsan 

meggazdagodunk, azt mondják ránk, sikeres emberek vagyunk. 

A siker fontos része életünknek. Eléréséért, a társadalmi megbecsülésért, az előbbre jutásért sok 

mindenre képesek vagyunk, és ez az, ami leginkább cselekvésre ösztönöz bennünket. 

Az életpályán elért siker társadalmi megbecsülést hoz számunkra. 

- Milyen megbecsülést hozhat az iskolai munkában, a tanulásban elért siker? 

 

A magyar nyelv több szólásban is megörökíti, ha valaki odaadóan végzi a munkáját: 

„Nem sajnálja érte a fáradtságot.” 

„Az életét is feláldozná, hogy sikerüljön.” 

 

- Hogyan ítélitek meg azt az embert, aki nem válogatja meg az eszközeit, hogy elérje a 

célját? 

 

 

https://sites.google.com/site/naiglinepan/home/a-siker-lelektan-h3ctzkeb03z0fgs1
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A siker elérésében, a társadalmi előbbre jutásban külső és belső tényezők egyaránt 

közrejátszanak. Ilyenek: 

- az elvégzendő feladat jellege, 

- a cselekvő egyén adottságai, 

- a helyzet, amelyben cselekszünk, 

- rajtunk kívül álló objektív körülmények. 

-Külső vagy belső tényezők határozzák meg inkább a társadalmi életben elérhető sikereket? 

 

Feladat: 

Felsorolok tíz olyan tényezőt, mely befolyásolhatja a sikert. Osztályozzátok őket 1-10 pontig 

terjedő értékkel aszerint, hogy melyiket milyen fontosnak tartjátok! 

 

odaadó munkavégzés     …………. 

kellő tájékozottság         …………. 

kreativitás                      …………. 

határozott fellépés         …………. 

gyors felfogóképesség ………….. 

tehetség                         …………. 

munkatapasztalat          …………. 

kitartás                          …………. 

társadalmi igény           …………. 

külső támogatás           …………. 

Most pedig rangsoroljátok az egyes alkotóelemeket! Az első helyre azt tegyétek, amelyik 

szerintetek a legfontosabb a siker eléréséhez. 

A siker elérésében mindig fontos szerepet játszik az a célkitűzés, amit el akarunk érni.  

Az egyén sikerességének egyik, ha nem a legfontosabb összetevője a motiváltság. A 

motiváció olyan hajtóerő a siker elérésében, amely 

1. viselkedésünknek energiát ad, 

2. viselkedésünket irányítja, 

3. viselkedésünket fenntartja. 

A megfelelő motivációval olykor gyengébb képesség esetén is el lehet érni nagyobb 

eredményt. 

- Miért fakadhat a helyes motivációból a sikerért vívott küzdelemben energia? 
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- Hogyan irányíthatja cselekedeteinket a jó motiváció? 

A motiváció a siker mozgatórugója. 

- Mi motivál benneteket a tanulásban? 

- Mennyire válhat motiváló erővé az iskolai munkában a továbbtanulási szándék? 

- Hogyan befolyásolja a tanulást, ha valakinek „nincs miért” tanulnia? 

 

A rendszeresen sikert elérő emberre, aki egyre feljebb jut a társadalmi ranglétrán, azt 

mondják, szép karriert futott be. 

Karriernek az „életpályán való gyors érvényesülést” nevezzük. 

A társadalmi emelkedés, a karrier a következőkkel jár együtt: 

1. tekintélyt szerzünk mások előtt, 

2. ismertté válunk idegenek számára, 

3. nő az erkölcsi súlyunk, a presztízsünk, 

4. elfogadják a véleményünket. 

 

A sikeres életpályának számos szembetűnő külső jegye is lehet: 

- luxusautó, 

- nagy értékű villalakás, 

- túlzott ékszerviselet, 

- a megszokottnál sűrűbb külföldi utak, 

- a médiában való gyakori szereplés, stb. 

-Cél vagy eredmény a sikeres emberek életében a luxusautó, a luxuslakás? 

-Mit jelent az, hogy az arany ékszerek túlzott viselése „státuszszimbólum”? 

Magasra ívelő karrier nem mindenkinek jut osztályrészül. Kitűzhetjük ugyan magunk elé célul 

a sikeres pályafutást, a társadalmi emelkedést, esetleg a meggazdagodást, de tudnunk kell, hogy 

ez nem törvényszerű. 

Ugyanakkor az is igaz, hogy minden jól elvégzett munkának van pozitív következménye. Ez 

nem csak abból fakad, hogy eredményesen megoldottunk valamit, s ezért elégedettség tölt el 

bennünket, hanem abból is, hogy a cél elérésével megvalósítottuk önmagunkat. 

Az önmegvalósítás az a folyamat, amelynek során cselekedeteinkben kiteljesednek 

lehetőségeink. 

Az önmegvalósításban az Énünk ölt testet, s így tetteink értékelésekor Énünk is mérlegre kerül. 

Amit teszünk, az mi magunk vagyunk. Ezért sem mindegy, hogy mit vagy hogyan cselekszünk. 

-Miért tölti el az embert megelégedéssel az elvégzett munka? 

-Hogyan válhatnak önmegvalósítássá mindennapos teendőink? 
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-Mennyire önmegvalósítás a karrier? 

Feladat: 

Nevezzetek meg napi tevékenységetekből olyan cselekedeteket, amelyek elvégzése 

elégedettséget váltott ki belőletek! 

 

Az eredményes munkavégzést az erkölcsi oldaláról is megközelíthetjük. 

A tisztességes, becsületes munkavégzés mindenki számára erkölcsileg kötelesség. 

 

-Mennyire válhat motiváló tényezővé cselekedeteinkben az erkölcs? 

 

A következő magatartásformák – ha a mindennapi életben törekszünk rá - nagyban 

hozzájárulnak a karrierépítéshez: 

- koncentráljunk az elvégzendő feladatokra, 

- kerüljük a kudarcokat, 

- végezzük pontosan feladatainkat, 

- ne csináljunk olyant, amiben nem vagyok jók, 

- legyünk hatékonyak, 

- ne kövessünk el helyrehozhatatlan hibát, 

- ne fogjunk hozzá képességeinket meghaladó dolgokhoz! 

 

A felsoroltakat ha betartjátok, ha kitartóan tanultok célotok megvalósítása érdekében, ha azt 

csináljátok majd, amit szerettek, akkor előbb-utóbb, boldog, kiegyensúlyozott, sikeres emberek 

lesztek. Így legyen! 

 

Köszönöm, hogy velem tartottatok! 

 

 

 


