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Kompetenciák a 

munkaerőpiacon 

– Future of Jobs

2015-ben (FoJ, 2016) 2018-ban (FoJ, 2018) 2022-ben (FoJ, 2018)

1 komplex problémamegoldás elemző gondolkodás és innováció
elemző gondolkodás és 

innováció

2 csoportmunka
komplex 

problémamegoldás

aktív tanulás és tanulási 

stratégiák

3 emberek koordinálása kritikus gondolkodás és elemzés
kreativitás, egyediség és 

kezdeményező készség

4 kritikus gondolkodás aktív tanulás és tanulási stratégiák
technológia, 

programozás

5 tárgyaló készség
kreativitás, egyediség és 

kezdeményező készség

kritikus gondolkodás és 

elemzés

6 minőség biztosítás
figyelem a részletekre, 

megbízhatóság

komplex 

problémamegoldás

7 szolgáltatás-orientáltság érzelmi intelligencia
vezetői képesség, 

személyes kapcsolatok

8
elbírálás és döntéshozatali 

képesség

logikus gondolkodás, 

problémamegoldás, 

fogalomalkotás
érzelmi intelligencia

9 aktív hallgatás
vezetői képesség, személyes 

kapcsolatok

logikus gondolkodás, 

problémamegoldás, 

fogalomalkotás

10 kreativitás
összehangolás és 

időmenedzsment

rendszerelemzés és -

szemlélet

forrás: Future of Jobs 2016, 2018



A kutatás hipotézisei

A nonformális tanulási színtér (mint a cserkészet)
fontos szerepet tölt be a munkaerőpiacon elvárt
kompetenciák elsajátításában.

A cserkészetben elsajátított kompetenciák és a
munkaerőpiacon elvárt kompetenciák között van
összefüggés. Valamint a cserkészmozgalomban
való részvétel olyan kompetenciák elsajátításához,
megerősítéséhez vezet, melyek hasznosak a
munkaerőpiacon.



A kutatás eredményei I.

A grafikonok forrása: saját kutatás elemzése.

Kérdőíves kutatás:

Online kérdőív (28 
kérdés)

Cserkészvezetők 
körében

 122 kitöltő



A kutatás eredményei II.

A grafikonok forrása: 
saját kutatás elemzése.



A kutatás eredményei III.

A grafikonok forrása: 
saját kutatás elemzése.



A kutatás eredményei IV.

A grafikonok forrása: 
saját kutatás elemzése.



A kutatás eredményei V.

neme életkora cserkész 

vezetőképzések

van-e 

munkahelye?

hány év 

munkatapasztalata 

van?

vezetőként dolgozik-e

1. nő 27 év ŐVVK, STVK igen 2,5 év igen

2. nő 28 év ŐVVK, STVK igen 8 év igen

3. férfi 25 év ŐVVK, STVK igen 5 év nem

4. férfi 27 év ŐVVK, STVK nem 2 év nem

neme életkora cserkész vezetőképzések van-e 

munkahelye?

hány év 

munkatapasztalata 

van?

vezetőként 

dolgozik-e

1. nő 32 év ŐVVK, STVK igen 10 év igen

2. nő 31 év ŐVVK, STVK igen 7,5 év volt (3 év)

3. nő 30 év ŐVVK, STVK igen 5 év nem

4. férfi 42 év ŐVVK, STVK, CSTVK, 

CSPKVK, KCSVK

igen 20 év volt (10 év)

1. fókuszcsoport

2. fókuszcsoport

A táblázatok forrása: saját kutatás elemzése.



Összegzés

A nonformális tanulási színtér (mint

a cserkészet) fontos szerepet tölt

be a munkaerőpiacon elvárt

kompetenciák elsajátításában.

 Az egyén folyamatos tanulással és 
kompetencia fejlesztéssel boldogul.

 Kulcskompetenciák és a nonformális 
tanulás során szerzett kompetenciák 
fontossága az életen át tartó tanulás 
során.

A cserkészetben elsajátított kompetenciák és a

munkaerőpiacon elvárt kompetenciák között van

összefüggés. Valamint a cserkészmozgalomban

való részvétel olyan kompetenciák elsajátításához,
megerősítéséhez vezet, melyek hasznosak a
munkaerőpiacon.
 A kérdőíves kutatás és a 

fókuszcsoportos interjúk válaszai is 
igazolják az összefüggést. Közös 
pontok: időmenedzsment, 
problémamegoldás, aktív tanulás, 
vezetői képességek)

 A válaszadók nagy többsége a 
munkája során tudta hasznosítani 
a cserkészmozgalomban 
elsajátított kompetenciákat.



További javaslatok

 Vezetői kompetenciák elemzése a 

cserkészmozgalomban és a 

munkaerőpiacon

 A munkáltatók véleménye a 

cserkészetben elsajátított kompetenciák 

munkaerőpiaci felhasználása kapcsán.



Köszönöm a figyelmet!


