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SZERZŐI AJÁNLÁS
NAGYRA BECSÜLT ÉS MÉLYEN TISZTELT PEDAGÓGUS KOLLÉGA!

Ezzel a módszertani ajánlással elsődleges célunk, hogy egy olyan könnyen hasz-
nálható, a gyermekek természetes kíváncsiságára építő könnyed, játékos elemek-
ből építkező foglalkozássorozatra tegyünk javaslatot, amely keretet adhat az osz-
tályával egy több alkalmas tematikus pályaorientációs beszélgetéshez. 

A szakképzés 2022. nyarán aktuális működését, valamint a Győrben és kör-
nyékén elérhető szakképzési kínálatot bemutató kisfilm-sorozat feldolgozását kí-
vánjuk ezzel az anyaggal elsődlegesen segíteni, annak érdekében, hogy mélyebb 
megértés és hitelesebb kép alakuljon ki a leendő pályát választó osztályok tanulói-
ban (és talán még a tanulók szüleiben is) a szakképzés nyújtotta lehetőségekről, a 
szakképzésen keresztül elérhető és felépíthető pályautakról.

Segítséget kívánunk nyújtani, elsősorban Önöknek, az általános iskola felső ta-
gozatában tanító pedagógusoknak azzal is, hogy egy helyre összegyűjtöttünk olyan 
internetes felületeket és forrásokat, melyek az egyes témakörökre vonatkozóan 
ismereteink és tapasztalataink alapján a leghitelesebb információkat, vagy az ál-
talunk leghasznosabbnak vélt eszközöket tartalmazzák. 

Hitünk szerint az általános iskolai oktatás legfontosabb feladata, hogy olyan kri-
tikusan gondolkodni képes, a saját igényeiket felismerő, lehetőségeikkel tisztában 
lévő emberpalántákat képezzen, akik képesek lesznek majd megalapozott, önálló 
döntéseket hozni, képesek lesznek kialakítani saját egzisztenciájukat és képesek 
lesznek az életet annak teljességében megélni. Ehhez viszont elengedhetetlen, 
hogy olyan szakma, vagy életpálya választása, melyben a fiatal megtalálja önma-
gát, ugyanakkor a gazdaságnak és a társadalomnak szüksége van rá, melyben a 
fiatal sikeres lehet, és amelyet lelkesen, motiváltan végezhet és ezek eredőjeként 
kiegyensúlyozott életet biztosíthat majd önmaga és családja részére. Hisszük, 
hogy ez nem csak kevesek kiváltsága kell legyen!

Módszertani anyagunkkal egy a diákjaival közös önismereti utazásra invitáljuk 
Önt! Egy olyan utazásra, mely során még jobban megismerheti az osztálya, illetve 
diákjai érdeklődési területeit, motivációit. A beszélgetések jó alapot adhatnak ah-
hoz is, hogy további, az osztály érdeklődési köréhez mind jobban illeszkedő pálya-
orientációs rendezvények (pl. célzott üzemlátogatások, stb.) kiválasztását segítse 
elő.

MUNKÁJÁHOZ KITARTÁST, NYITOTTSÁGOT, JÓ KEDVET, A FOGLALKO-
ZÁSOKON PEDIG SOK-SOK FELISMERÉST ÉS ÉLMÉNYT KÍVÁNUNK!
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II.3 A FOGLALKOZÁSSOROZAT ALKALMAINAK 
RÉSZLETES TEMATIKÁJA

II.3.1   1. FOGLALKOZÁS

TEVÉ-
KENYSÉG

TEVÉ-
KENYSÉG 

TÍPUSA

JAVASOLT 
IDŐKERET

TEVÉKENY-
SÉGHEZ 

SZÜKSÉGES 
ESZKÖZÖK, 
FORRÁSOK

LÉTREJÖVŐ 
TEVÉKENYSÉG- 

EREDMÉNY

1.1 Előzetesen kiadott feladatok 55 perc

1.1.1
1. video ott-
honi meg-
tekintése 

Videó meg-
tekintés 
szülővel

10 perc
Győri szak-

képzés 
kisfilm-sorozat

Osztály szintű 
közös élmény, 

átadott in-
formáció

1.1.2
Érvek és 

ellenérvek 
otthoni ösz-
szegyűjtése

Otthoni 
gyűjtés 

(szülővel
15 perc (nincs)

Tanulónként 
2-2 érv-ellenérv 
- szakképzéssel 

kapcsolatos 
primer attitű-
dök felmérése

1.1.3

Kérdezd 
meg szüleid 
mivel fog-
lalkoznak? 

Milyen 
szakmai 

végzettsé-
gük van?

Otthoni 
gyűjtés 

(szülővel)
30 perc (nincs)

Tanulónként 
egy- néhány 
szakma meg-

nevezése

1.2 A foglalkozás lebonyolítása 32 perc

Foglalkozás 
céljának 

ismertetése
Tanári 

ismertetés 2 perc

1.2.1.1
Érvek és 

ellenérvek 
feldolgozása

Csoport-
munka 5 perc Papír, toll

Egyéni gon-
dolatok ösz-
szegyűjtött, 

priorizált listája 
(3 legfontosabb 

érv, ellenérv 
csoportonként)

TEVÉ-
KENYSÉG

TEVÉ-
KENYSÉG 

TÍPUSA

JAVASOLT 
IDŐKERET

TEVÉKENY-
SÉGHEZ 

SZÜKSÉGES 
ESZKÖZÖK, 
FORRÁSOK

LÉTREJÖVŐ 
TEVÉKENYSÉG- 

EREDMÉNY

1.2.1.2

Érvek és 
ellenérvek 

csoport 
eredmé-

nyek meg-
beszélése

Prezentá-
ció és meg-

beszélés
10 perc

Tábla / 
Whiteboard

Kréta / 
Táblafilc
(befejezés 
után: fotó)

Osztály szak-
képzéssel kap-

csolatos attitűd-
jének felmérése

1.2.2.1

Német 
szakképzési 
film közös 
megnézé-

se - Milyen 
lenne az 

Élet szak-
munkások 

nélkül? 

Videó meg-
tekintés 5 perc

Opcionális
Video: Milyen 
lenne az Élet 
szakmunká-
sok nélkül? 
Projektor, 

számítógép

Figyelem-
felkeltés

1.2.2.2

Milyen 
szakmákat 

ismersz, 
vagy láttál 
a filmben?

Bekiabálós 
ötlet-

gyűjtés
3 perc

Tábla / 
Whiteboard

Kréta / 
Táblafilc
(befejezés 
után: fotó)

Szakmalista

1.2.2.3
Melyiket 

miért 
gondolod 

fontosnak?

Megbe-
szélés 7 perc

A szakmák 
jelentőségének 
tudatosítása

1.3   Visszacsato-
lás, értékelés

Megbe-
szélés 10 perc összefoglaló 

kérdéslista
Megszerzett 
ismeretek 
rögzítése

1.4   Következő 
alkalom felvezetése

Feladat-
kiadás 3 perc

Következő alka-
lomra történő 

felkészülés
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II.3.2.  2. FOGLALKOZÁS

TEVÉ-
KENYSÉG

TEVÉ-
KENYSÉG 

TÍPUSA

JAVA-
SOLT 

IDŐKE-
RET

TEVÉKENY-
SÉGHEZ 

SZÜKSÉGES 
ESZKÖZÖK, 
FORRÁSOK

LÉTREJÖ-
VŐ TEVÉ-
KENYSÉG- 

EREDMÉNY

2.1  Előzetesen kiadott feladatok 60 perc

2.1.1 Önisme-
reti teszt

Otthoni 
kitöltés 15 perc

Nyomtatott 
kérdéslista 

v. online 

Kitöltött 
önismereti 
teszt - vá-
lasztási le-
hetőséggel: 
amelyiket 
a gyerek 

szívesebben 
megteszi

2.1.2
2. és 3. 

videó meg-
tekintése

Videó meg-
tekintés 
szülővel

15 perc
Győri 

szakképzés 
kisfilm-so-

rozat

A két kép-
zési szint 

közötti kü-
lönbségek 
megértése

2.1.3

Szakma-
kártyák 
otthoni 

áttanulmá-
nyozása

Otthoni ku-
tatómunka 

(önisme-
reti teszt 

eredménye 
alapján)

30 perc

Győri SZC 
honlapGyőri 

szakmák 
segéd-lista 

A legked-
vesebb 

szakma ki-
választása 
-tudj meg 
róla minél 

többet, 
mert egy 
feladaton 
keresztül 
tudod ezt 

majd hasz-
nosítani

2.2 A foglalkozás lebonyolítása 45 perc

Foglal-
kozás 

céljának 
ismertetése

Tanári 
ismertetés 2 perc Ikigai 

diagram

A szak-
maválasz-

tásnál 
szükséges 
mérlegelé-
sek felvil-
lantása

TEVÉ-
KENYSÉG

TEVÉ-
KENYSÉG 

TÍPUSA

JAVA-
SOLT 

IDŐKE-
RET

TEVÉKENY-
SÉGHEZ 

SZÜKSÉGES 
ESZKÖZÖK, 
FORRÁSOK

LÉTREJÖ-
VŐ TEVÉ-
KENYSÉG- 

EREDMÉNY

2.2.1

Találd meg 
a helyed! - 
Önismereti 
szociomet-
riai játék

Játék 10 perc

Játékleírás
Alkalmas tér 
kialakítása 
az osztály-
teremben
Szakma-

listák
(beállások 
után: fotó)

Szemé-
lyiség 

jellemzői és 
viselkedési 
preferenci-

ák szak-
mákkal 
történő 

összekötése

2.2.2

Messze 
földről jöt-
tem, mes-
terségem 
címere… 
- szakma 

megmuta-
tó játék

Játék - 
“Activity”
2 csoport-
ban (cso-

portonként 
összegyűj-
tött szak-
ma cetlik 
alapján) 

15 perc

Játékleírás
Kártyák: 

rajz, mutoga-
tás, körülírás
Cetli és toll
2 kalap/zsák 

húzáshoz

Szakmák 
jellemzői-
nek meg-
ismerése

2.2.3
Osztály 
szakma-

választási 
térképe

Válaszké-
rés tanu-
lónként

10 perc

Előkészí-
tett tábla 
- ágazatok 
buborékjai
Gyerekeket 
végig kér-
dezgetve a 

gyerekek ne-
veit (!) beírni 
a megfelelő 
buborékba
(befejezés 
után: fotó)

Szakmák 
és ágazatok 

összekö-
tése; 

Az osztály 
ágazati 
szakmai 
orientá-
ciójának 

felmérése

2.3 Visszacsato-
lás, értékelés

Megbe-
szélés 10 perc összefoglaló 

kérdéslista

Meg-
szerzett 

ismeretek 
rögzítése

2.4 Következő alka-
lom felvezetése

Feladat-
kiadás 3 perc

Következő 
alkalomra 

történő 
felkészülés
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Forrás: www.woohoo.hu
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Játék menete: A játék kezdetét a feladat elmondásával vezetjük be. Magyaráz-
zuk el, mennyire fontos, hogy a különböző kihívások és adottságok, a különböző 
embereket, különböző munkára teszik alkalmassá.  Ebben a gyakorlatban ezt a 
dinamikát fogjuk együtt felfedezni. Eldöntendő kérdéseket fogalmazunk meg, és a 
csoporttagok válasza határozza meg, hogy ki hova áll. Pl. Van, aki szeret emberek 
között lenni, s van, aki inkább egyedül érzi jól magát… 

6 különböző kérdést teszünk fel. 3- 4 választást jelölhetnek meg egy két pólusú 
egyenes vonal mentén, nem gondolkodhatnak rajta sokáig, Amit elsőre a leginkább 
magukénak éreznek, oda álljanak. 

ELDÖNTENDŐ KÉRDÉSEK:

1. Emberekkel vagy gépekkel szeretsz foglalkozni? 

a. A sor bal szélére, vagy elejére azok álljanak, akik szívesen dolgoznának em-
berekkel, emberekért. A sor jobb szélére, vagy végére pedig azok a diákok áll-
janak, akik inkább gépeket építenének, javítanának.  A kialakuló sor közepén 
azok álljanak, akik egyformán szívesen dolgoznának emberekkel és gépekkel 
is. A többiek hozzájuk képest álljanak be a skálára. 

b. Példa szakmák: 

Emberközpon-
tú szakmák

Inkább emberköz-
pontú szakmák

Inkább gép köz-
pontú szakmák

Gép közpon-
tú szakmák

pl.: Ápoló, Fit-
ness-wellness 

instruktor, Koz-
metikus, Szociális 
és rehabilitációs 

szakgondozó

pl.: Fogtechnikus, 
Közszolgálati 

technikus, Divat-
tervező, Kereske-
delmi értékesítő

pl.: Autószerelő, 
Kereskedő és 

webáruházi tech-
nikus, Vasútforgal-

mi szolgálattevő 
technikus, Köny-

nyűipari technikus

pl.: Mechatro-
nikus, Gépi és 

CNC forgácsoló, 
Nyomdaipari 

technikus, Elekt-
ronikai műszerész

2. A helyhez kötött tevékenységet szereted vagy állandó mozgásban lennél inkább?

a. A sor bal szélére, vagy elejére azok álljanak, akik szívesen dolgoznának ál-
landóan ugyanott. A sor jobb szélére, vagy végére pedig azok a diákok álljanak, 
akik inkább mindig máshol végeznének munkát.  A kialakuló sor közepén azok 
álljanak, akik egyformán szívesen dolgoznának állandó helyen és mindig más-
hol.  A többiek hozzájuk képest álljanak be a skálára. 

b. Példa szakmák: 

Helyhez 
kötött 

szakmák

Inkább helyhez 
kötött szakmák

Inkább mozgásban 
lévő szakmák

Mindig máshol vé-
gezhető szakma

pl: Cipőké-
szítő, Fod-
rász, Önt-

vénykészítő, 
Kárpitos,

pl: Logiszti-
kai technikus, 
Szerszám- és 
készülékgyár-

tó, Kertész, 
Rendészeti őr

pl: Szobafestő, 
Gyermek- és 

ifjúsági felügye-
lő, Turisztikai 

technikus, Épület-
gépész technikus

pl: Fotográfus, Vízügyi 
technikus, Erdész tech-

nikus, Villanyszerelő

3. Te szeretnél létrehozni valamit, vagy inkább kész dolgot adnál tovább?  

a. A sor bal szélére, vagy elejére azok álljanak, akik szívesen alkotnának va-
lami újat. A sor jobb szélére, vagy végére pedig azok a diákok álljanak, akik 
inkább egy meglévő dolgot adnának át, szolgáltatnának.  A kialakuló sor köze-
pén azok álljanak, akik egyformán szívesen alkotnának újat vagy egy meglé-
vőt adnának tovább.  A többiek hozzájuk képest álljanak be a skálára. 

b. Példa szakmák: 

Alkotó, létreho-
zó szakmák

Inkább alkotó, lét-
rehozó szakmák

Inkább kész 
dolgot átadó 

szakmák

Kész dolgot 
átadó szakmák

Asztalos, Bőr-
termékkészítő, 

Grafikus, Cukrász

Autógyártó, 
Kertész, Köny-

nyűipari techni-
kus, Nyomdász

Pincér, Hulla-
dékfeldolgozó 
munkatárs, 

Hangtechnikus, 
Gyógyszerkészít-

mény-gyártó

Kereskedelmi 
értékesítő, Vállal-
kozási ügyviteli 

ügyintéző, Panzi-
ós-fogadós, Táv-

közlési technikus

4. Egyedül vagy csapatban szeretsz inkább dolgozni?

a. A sor bal szélére, vagy elejére azok álljanak, akik szívesen dolgoznának 
egyedül. A sor jobb szélére, vagy végére pedig azok a diákok álljanak, akik csa-
patban képzelik el munkavégzést.  A kialakuló sor közepén azok álljanak, akik 
egyformán szívesen dolgoznának egyedül és másokkal.  A többiek hozzájuk 
képest álljanak be a skálára. 

b. Példa szakmák: 
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Egyedül végez-
hető szakmák

Inkább egye-
dül végezhető 

szakmák

Inkább csapat-
ban végezhető 

szakmák

Csapatban végez-
hető szakmák

Kozmetikus, 
Hegesztő, Gyár-
tósori gépbeállí-
tó, Kerámia- és 
porcelánkészítő

Ipari gépész, 
Divatszabó, 

Erdőművelő-faki-
termelő, Ortopé-
diai műszerész

Színpad tech-
nikus, Vegyész 

technikus, Auto-
matikai techni-

kus, Mezőgazda-
sági technikus

Sportedző, 
Hangtechnikus, 
Bányaművelő, 
Egészségügyi 

technikus

5. A változatosságot szereted /mindig más legyen a feladat, vagy az állandóságot 
szereted / inkább szereted mindig ugyanazt és ugyanúgy csinálni/ ?

a. A sor bal szélére, vagy elejére azok álljanak, akik szívesen dolgoznának min-
dig más feladaton. A sor jobb szélére, vagy végére pedig azok a diákok álljanak, 
akik mindig ugyanazt szeretnék csinálni.  A kialakuló sor közepén azok állja-
nak, akik egyformán szívesen dolgoznának változatos és állandó feladatokon.  
A többiek hozzájuk képest álljanak be a skálára.

b. Példa szakmák:

Változatos 
szakmák

Inkább változa-
tos szakmák

Inkább rutin 
szakmák

Rutin szakmák

Ipari szerviz-
technikus, 

Mozgókép- és 
animációké-
szítő, Divat-, 

jelmez-, díszlet-
tervező, Hídépí-
tő és fenntartó 

technikus

Cukrász, Hűtő- 
és szellőzésrend-

szer-szerelő, 
Élelmiszer-elle-
nőrzési techni-

kus, Magasépítő 
technikus

Kéz- és lábá-
poló technikus, 
Szociális ápoló 

és gondozó, 
Hegesztő, Ács

Öntvénykészítő, Pék, 
Gyártósori gépbeál-

lító, Mentőápoló

6. A kézzel végzett, ügyességet, erőt igénylő tevékenységeket szereted, vagy inkább 
gondolkodni, szervezni, számolni szeretsz? 

a. A sor bal szélére, vagy elejére azok álljanak, akik szívesen végeznének két-
kezi, ügyességet vagy erőt igénylő munkát. A sor jobb szélére, vagy végére pe-
dig azok a diákok álljanak, akik inkább terveznének, számolnának.  A kiala-
kuló sor közepén azok álljanak, akik egyformán szívesen dolgoznának kétkezi 
és szervezős, számolós tevékenységet.  A többiek hozzájuk képest álljanak be 
a skálára.

b.Példa szakmák: 

Kézzel végzett 
szakmák

Inkább kézzel 
végzett szakmák

Inkább terve-
zést, számolást 

igénylő szakmák

Tervezést, szá-
molást igénylő 

szakmák
Kőműves, Aszta-
los, Textilgyártó, 

Kozmetikus

Hűtő- és szellőzés-
rendszer-szerelő, 

Faipari technikus, 
Mezőgazdasági 

gépésztechnikus, 
Járműfényező

Szoftverfejlesz-
tő- és tesztelő 

technikus, 
Gépésztechnikus, 
Postai üzleti ügy-
intéző, Kereske-
delmi értékesítő

Pénzügyi-szám-
viteli ügyintéző, 
Mélyépítő tech-

nikus, Földmérő, 
földügyi és térin-
formatikai tech-
nikus, Vegyipari 
rendszerkezelő

Játékvezető feladata: A játékvezető feladata, hogy lejegyzetelje, hogy ki milyen 
területre állt, mi szólította meg, vagy célszerű fotót készíteni a beállásról. Az egyes 
beállásokat követően, amíg a gyerekek az adott pozícióban állnak, a játékvezető 
tegye fel a kérdést: “Tudtok olyan szakmákat említeni, amire a pozíciódnak meg-
felelő tulajdonság, érdeklődés, viselkedés jellemző?” Célszerű a kérdéseket előze-
tesen végiggondolni és a pedagógusnak a saját élményeire alapozva kiegészíteni 
az ajánlás által adott “Példa szakmák listáját”. További megfontolásokat adhat az 
“INTELLIGENCIA HÉT OLDALA” CÍMŰ GYŰJTÉS (LD. MELLÉKLETEK). 

Cél: Kirajzolódjon az osztályról a hasonló, illetve eltérő érdeklődési területek tér-
képe, és az ehhez kapcsolódó lehetőségek hálózata. Valamint cél, hogy a tanulók 
megérezzék, hogy jellemző viselkedésük, érdeklődésük meghatározhatja szakmai 
érdeklődésüket is, illetve azt, hogy jól érezhetik-e magukat az általuk érdekesnek, 
vonzónak választott szakmában.

2.2.2 MESSZE FÖLDRŐL JÖTTEM, MESTERSÉGEM CÍMERE… - 
SZAKMA MEGMUTATÓ JÁTÉK

Feladat: Az eredeti játék egy tovább gondolt, az “Activity”-vel kombinált változa-
táról van szó, ahol a gyerekek szakmakártyákat húznak. A kártyákon különböző 
foglalkozások vannak felsorolva, amellyel az ismeretüket is bővíthetjük. 
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II.3.3   3. FOGLALKOZÁS

TEVÉ-
KENYSÉG

TEVÉ-
KENYSÉG 

TÍPUSA

JAVASOLT 
IDŐKERET

TEVÉKENY-
SÉGHEZ 

SZÜKSÉGES 
ESZKÖZÖK, 
FORRÁSOK

LÉTREJÖVŐ 
TEVÉKENY-
SÉG- ERED-

MÉNY

3.1 Előzetesen kiadott feladatok 55 perc

3.1.1
Választott 

szakma 
szintjei

Otthoni 
feldolgozás 15 perc

Győri SZC 
honlapja
Szakma-
kártyák

Életpálya - 
szakmunkás, 

technikus szint 
elkülönítése

Melyik iskolá-
ban tanulható?

3.1.2

A 4., duális 
képzéssel 
foglalkozó 
film meg-
tekintése

Videó
megte-
kintés 

szülővel
10 perc

Győri szak-
képzés 

kisfilm-sorozat

3.1.3
Duális 

képzőhely 
keresése

Otthoni 
feldol-
gozás, 

ismerősök 
megkér-
dezése

30 perc
Győri SZC 
és iskolák 
honlapjai

Lehetséges 
duális kép-
zőhelyek 

beazonosítása

3.2 A foglalkozás lebonyolítása 32 perc

Foglalkozás 
céljának 

ismertetése
2 perc

3.2.1
Viselkedés 
a munka-

helyen

Szituációs 
játék

Szituáció 
párok, 2-3, 
szakma- 
területre, 
1 pozitív, 
1 negatív 
szituációt 
feldolgozó 

csoport

Felké-
szülés 
10 perc

Játék
20 perc 

Játékleírás
Előkészület-

ben csoportok 
összeállítása

Felelősségér-
zet, pozitív és 
negatív érzé-
sek megélése

3.3 Visszacsatolás, 
értékelés és lezárás

Beszél-
getés, 

feldolgozás
13 perc

Hogy érez-
ted magad? 

Érzések 
kihangosítása
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Készült a TOP-6.8.2.-16-GY1-2018-00001-es azonosítószámú, "Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban" című 
projekt keretében

I.2.3 PÁLYAORIENTÁCIÓS CSALÁDI ÚTLEVÉL

Ez a pályaorientációs családi útlevél azt a célt szolgálja, hogy a diák a szülő részvételével és segítsé-
gével készüljön fel a foglalkozásokra, majd utána együtt dolgozzák fel az ott tapasztalt élményeket, 
ezzel is támogatva, hogy a diák közelebb kerüljön a számára ideális ágazat/szakma megtalálásához.
Tanuló neve: ______________________________

1. FOGLALKOZÁS ELŐKÉSZÜLETEI
Video megtekintése: A szakképzés rendszere

Gyűjtsétek össze a szülőkkel együtt 2 érvet és 2 ellenérvet a szakképzéssel, szakmaválasztással kap-
csolatosan. /Mi szól mellette, mi szól ellene?/. 

Érvek: ____________________________________________________________________________________
Ellenérvek: ________________________________________________________________________________

Otthoni beszélgetés során tudjátok meg, hogy mivel foglalkoznak a szülők, mit takar az a terület 
ahol ők dolgoznak, miből áll a munkájuk. Ismerjétek meg a szülők választásait; miért döntöttek ezek 
mellett, mit szeretnek benne, mi jelent kihívást.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
1. foglalkozás dátuma: _______________________________________________________________________
Választott szakma: __________________________________________________________________________

1. foglalkozás összefoglalása 3 mondatban (Mi tetszett, milyen újdonságot tanultál, van-e 
újabb szakterület, ami megtetszett): ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Ugrás a linkre: olvassa be a QR-kódot! 
https://www.paktumgyor.hu/videos/1 

Készült a TOP-6.8.2.-16-GY1-2018-00001-es azonosítószámú, "Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban" című 
projekt keretében

2. FOGLALKOZÁS ELŐKÉSZÜLETEI
Video megtekintése: A technikumi képzés 

A szakképző iskolai képzés 

Önismereti teszt kitöltése (nyomtatott/online): Karriertervező (tervezdakarriered.hu)

Önismereti teszt eredménye: _________________________________________________________________
Szakmakártyák otthoni áttanulmányozása a fenti teszteredmény alapján, tudj meg róla minél többet. 
Szakmakártyák:

Kiválasztott szakmakártya: __________________________________________________________________

2. foglalkozás dátuma: _______________________________________________________________________

Ugrás a linkre: olvassa be a QR-kódot! 
https://www.paktumgyor.hu/videos/2 

Ugrás a linkre: olvassa be a QR-kódot! 
https://www.paktumgyor.hu/videos/3 

Ugrás a linkre: olvassa be a QR-kódot! 
https://www.gyoriszc.hu/kepzesek/ 

technikum-szakkepzo

Ugrás a linkre: olvassa be a QR-kódot! 
https://www.tervezdakarriered.hu
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2. foglalkozás összefoglalása 3 mondatban (Mi tetszett, milyen újdonságot tanultál, van-e újabb 
szakterület, ami megtetszett): _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. FOGLALKOZÁS ELŐKÉSZÜLETEI
Video megtekintése: Duális képzés és az Ágazati Képzőközpont

Választott életpálya - szakmunkás vagy technikus szint? Melyik iskolában tanulható?
____________________________________________________________________________________________
Lehetséges Duális képzőhely keresése, beazonosítása család, ismerősök, internet segítségével: _____
____________________________________________________________________________________________
3. foglalkozás dátuma: _______________________________________________________________________
3. foglalkozás összefoglalása 3 mondatban (Mi tetszett, milyen újdonságot tanultál, megvan-e a vá-
lasztott szakma/ágat):_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
UTÁNKÖVETÉS:
Video megtekintése: Speciális képzési utak 

Szülővel közös fogadóóra tapasztalata: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Meglátogatott pályaorientációs rendezvény (kiállítás, gyárlátogatás, iskolai programok): 
____________________________________________________________________________________________
Rendezvények tapasztalatai: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Ugrás a linkre: olvassa be a QR-kódot! 
https://www.paktumgyor.hu/videos/4 

Ugrás a linkre: olvassa be a QR-kódot! 
https://www.paktumgyor.hu/videos/5
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2.2.1 INTELLIGENCIA 7 OLDALA

Intelligencia 7 oldaláról olvasol állításokat. Mindegyik ponthoz 4 megállapítás tartozik. Pipáld ki azt 
a kijelentést, amit magadra nézve igaznak érzel.

1. Testi-fizikai:
- bárminemű olyan dolog, amely fizikai kihívást jelent számomra pl: kötélmászás, hegymászás, 
túrázás
- könnyen, gyorsan tudok reagálni hirtelen eseményekre, kihívásokra pl: váratlan esésnél nem 
töröm össze magam
- mozgékony, atletikus alkat vagyok, jól uralom a testemet
- jók a reflexeim, értek a mechanikus és kézügyességet igénylő dolgokhoz
/ sportoló, honvédelem, bármilyen fizikai munka, ami kézügyességet igényel pl: asztalos, kőmű-
ves, ács, bádogos, festő, burkoló, bőrdíszműves, női szabó, kárpitos, gépi forgácsoló…/

2. Vizuális-térbeli:
- érdeklődöm a vizuális művészetek iránt / táblázatok, diagramok, rajz, festészet, ékszerkészítés, 
építészet /
- jó a színlátásom, kifinomult a szépérzékem
- jó ízléssel dekorálok
- jó a formaérzék és a térlátásom
 / térképkészítés, táblázatokkal, rajzzal, építészettel való foglalkozás, belsőépítészet, grafikus, 
webdesigner, porcelánfestő, divattervező, cukrász, kozmetikus, fodrász, villanyszerelő…/

3. Nyelvi:
- szeretek olvasni, írni, szeretek meghallgatni másokat
- kiemelkedő a helyesírásom, fogalmazási készségem
- jól tudok mesélni, szépen beszélek, artikulálok
-  könnyen jegyzek meg lexikális anyagokat, írásbeli és szóbeli kommunikációban is jó vagyok
/eladó, turisztikai szervező, idegenvezető recepciós, író, újságíró, politikus, riporter, tolmács, for-
dító, médiában dolgozók…/

4. Logikai- matematikai:
- fejlett a matematikai, természettudományi érdeklődésem
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- szeretek számokkal dolgozni, jó a problémamegoldásom
- nyomozás, felderítés, logikai kísérletezés és elvont gondolkodás érdekel
- ügyes vagyok a számítógépekkel, általában a technikával kapcsolatban
/szoftverfejlesztő, logisztikai ügyintéző, matematikus, mérnök, természettudós, jogban dolgozók, 
rendészeti munkatárs…/

5. Zenei:
- kimagasló a ritmus-és ütemérzékem, magas és mély hangokat könnyen kiéneklek
- szeretek zenével foglalkozni, hangszeren játszom pl: furulya, hegedű, gitár
- szeretek zenét szerezni, ill. hallgatni, gyakran dúdolgatok
- külön tánccal is foglalkozom pl: néptánc, hip-hop, társastánc
/ énekes, színész, hangmérnök, előadóművész; táncművész, producer, zenetanár, zeneszerző… /

6. Személyes, emberközpontú (Interperszonális):
- jól kommunikálok, sok barátom van
- szeretek csoportban részt venni, feladatokat elvégezni
- szeretek vezető szerepben lenni
- szeretek és jól tudok másokat befolyásolni
/ tanár, politikus, kereskedő, marketing, pincér, ápoló, csecsemő és gyermekápoló, szociális gon-
dozó és ápoló…/

7. Személyes, szociális érzékenység (Intraperszonális):
- érzékeny vagyok mások érzelmeire, szükségleteire, vágyaira
- úgy érzem koromnál „bölcsebb” vagyok
- célom, hogy szolgáljak másokat és segítsek másoknak
- pozitív változásokat hozok létre az emberekben
/orvos, tanácsadó, költő, spirituális- vallási vezetők, ápolók, szociális gondozó és ápoló, mások 
szolgálatát választók…/

Értékelés:
Amelyik pontnál 3-4 pipád van, az a terület az erősséged. Ez megmutatja neked, hogy mi az az irány, 
amerre érdemes elindulni, amiben ki tudsz bontakozni. Ha több helyen is van ilyen egyezőség, akkor 
érdemes rangsort állítani. 
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Tájékoztató füzet az alapszakmákról - az Ágazati Készségtanácsok ajánlásával 2021/2022-kiadvány-
ban (https://szakkepzes.ikk.hu/files/Tajekoztato_fuzet_az_alapszakmakrol_2021_a4.pdf) a követke-
zőképpen találod a fentieknek megfelelő területeket:

1. Testi-fizikaihoz kapcsolódó szakmák:
Bányászat és kohászat 6. oldal; Élelmiszeripar 24. oldal; Épületgépészet 43. oldal; Fa- és bútoripar 
46. oldal; Honvédelem 59. oldal; Gépészet 51. oldal; I. Kreatív ipar 75. oldal; Mezőgazdaság és er-
dészet 85. oldal; Rendészet és közszolgálat 91. oldal; Speciális gép- és járműgyártás 94. oldal; Sport 
102. oldal; Vegyipar 116. oldal 

2. Vizuális- térbelihez kapcsolódó szakmák:     
Egészségügyi technikus 17. oldal; Elektronika és elektrotechnika 19. oldal; Élelmiszeripar 24. oldal; 
Épületgépészet 43. oldal; Kreatív ipar 75. oldal; Kreatív/Vizuális 81. oldal; Szépészet 104. oldal; Tu-
rizmus-vendéglátás 111. oldal
3. Nyelvi részhez kapcsolódó szakmák:
Gazdálkodás és menedzsment 49. oldal; Kereskedelem 64. oldal; Közlekedés és szállítmányozás 70. 
oldal; Kreatív/ Színház és hang 79. oldal; Rendészet és közszolgálat 91. oldal; Turizmus-vendéglátás 
111. oldal

4. Logikai- matematikai részhez kapcsolódó szakmák:
Elektronika és elektrotechnika 19. oldal; Épületgépészet 43. oldal; Gazdálkodás és menedzsment 49. 
oldal; Gépészet 51. oldal; Informatika és távközlés 61. oldal; Környezetvédelem és vízügy 67. oldal; 
Közlekedés és szállítmányozás 70. oldal; Speciális gép- és járműgyártás 94. oldal;  

5. Zenei részhez kapcsolódó szakmák: 
 Kreatív/ Színház és hang 79. oldal;

6. Személyes, emberközpontú részhez kapcsolódó szakmák:
Egészségügy 11. oldal; Élelmiszeripar 24. oldal; Közlekedés és szállítmányozás 70. oldal Rendészet 
és közszolgálat 91. oldal; Sport 102. oldal; Szépészet 104.oldal, Turizmus-vendéglátás 111. oldal

7.    Személyes, szociális érzékenységhez kapcsolódó szakmák: 
Egészégügy 11. oldal; Egészségügyi technikus 17. oldal; Környezetvédelem és vízügy 67. oldal; Szo-
ciális 107. oldal; 
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 2.2.1 MESSZE FÖLDRŐL JÖTTEM, MESTERSÉGEM CÍMERE… - 
SZAKMA MEGMUTATÓ JÁTÉK

MESSZE FÖLDRŐL 
JÖTTEM, MESTERSÉGEM 

CÍMERE - JÁTÉK

NYOMTATANDÓ KÁRTYÁK

Készült a TOP-6.8.2.-16-GY1-2018-00001-es azonosítószámú, "Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban" című 
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2.2.1 MESSZE FÖLDRŐL JÖTTEM, MESTERSÉGEM CÍMERE… - 
NYOMTATANDÓ DIÁK CETLIK

NÉV:

Választott szakma:

NÉV:

Választott szakma:

NÉV:

Választott szakma:

NÉV:

Választott szakma:

NÉV:

Választott szakma:

NÉV:

Választott szakma:

NÉV:

Választott szakma:
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2.2.3    AZ OSZTÁLY SZAKMAVÁLASZTÁSI TÉRKÉPE

M
inden diák nevét beírni az adott ágazathoz. 

TIPP: Táblára felrajzolni az ágazatokat és oda beírni a neveket.
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3.2.1 VISELKEDÉS A MUNKAHELYEN - MEGFIGYELŐLAP – 
A SZÓBELI MEGNYILVÁNULÁSOK MEGFIGYELÉSE

Játékvezetőnek megjegyzés: Az egymás mellet lévő játékosok, ne ugyanazon megfigyelési szempon-
tok szerinti lapot kapjanak!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Megfigyelési szempontok: A lapon található megfigyelés szempontokra figyelj a játék során, írd fel a 
lapra, amit tapasztalsz, elég csak szavakat lejegyezned.

Megfigyelő neve: ___________________________________

Szóbeli megnyilvánulások megfigyelése:

Milyen szavak hangzottak el a problémás szituációk közben?  ___________________________________

____________________________________________________________________________________________

Milyen hangsúlyt használtak egyes szavaknál? ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Felemelte-e a hangját valamikor? ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Milyen hangerőséggel beszélt? _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Milyen mértékben változott a hangja? ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Mikor változott a hangja? ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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3.2.1 VISELKEDÉS A MUNKAHELYEN - MEGFIGYELŐLAP – 
METAKOMMUNIKÁCIÓ MEGFIGYELÉSE

Játékvezetőnek megjegyzés: Az egymás mellet lévő játékosok, ne ugyanazon megfigyelési szempon-
tok szerinti lapot kapjanak!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Megfigyelési szempontok: A lapon található megfigyelés szempontokra figyelj a játék során, írd fel a 
lapra, amit tapasztalsz, elég csak szavakat lejegyezned.

Megfigyelő neve: ___________________________________

Metakommunikáció megfigyelése/tekintet, mimika, gesztusok, testtartás/ jelzései:

Hogyan használta a tekintetét, merre nézett az egyes helyzetekbe?  ______________________________

____________________________________________________________________________________________

Arcán történt-e valamilyen változás? _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Volt grimasz, fintor az arcán?  ________________________________________________________________

Mosolygott a játék alatt valamikor? ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Egyenesen állt vagy inkább hanyag testtartással? _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Mozgott a feje közben? ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Karját hogyan használta? ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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3.2.1 VISELKEDÉS A MUNKAHELYEN - MEGFIGYELŐLAP – 
A TÉRBEN VALÓ MOZGÁS, INTERAKCIÓK MEGFIGYELÉSE

Játékvezetőnek megjegyzés: Az egymás mellet lévő játékosok, ne ugyanazon megfigyelési szempon-
tok szerinti lapot kapjanak!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Megfigyelési szempontok: A lapon található megfigyelés szempontokra figyelj a játék során, írd fel a 
lapra, amit tapasztalsz, elég csak szavakat lejegyezned.

Megfigyelő neve: ___________________________________

A térben való mozgást, reakciók megfigyelése:

Egy helyben állt vagy mozgott?  ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Volt hirtelen helyváltoztatás a szereplőknél? ___________________________________________________

Milyen mozgásokat figyeltél meg?   ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Közel vagy távol álltak egymástól?   ___________________________________________________________

Megérintették egymást bármikor is?  _________________________________________________________

Milyen egyéb reakciókat figyeltél még meg? ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Mi volt a legszembetűnőbb a mozgásában? ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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