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A mintaprogramok az életpálya-vezetési készségek fejlesztését célozzák. Úgy állítottuk össze őket, hogy 
azok az iskolák is alkalmazhassák őket, amelyek kizárólag „önerőre” támaszkodhatnak (tehát nem tudják 
megoldani sem az iskolán kívüli programok szervezését, sem külső szereplők – szülők, öregdiákok, egyéb 
szervezetek – bevonását). (A „Témaköri javaslatok, ajánlások az önálló intézményi megvalósításhoz” fejezet-
ben említünk olyan programokat is, amelyek az intézmény keretein kívüli erőforrásokat is igénybe vesznek.)

Mint valamennyi pedagógiai cselekvés esetében, a pályaorientációs tematikus nap is akkor nyeri el optimális 
hatásfokát, ha tervezésében és megvalósításában koherens módon illeszkedik az intézmény oktatási-neve-
lési céljai közé.

Eredményessé akkor válik, ha valós tanulói igényekre és problémákra válaszol. Tervezésében tehát az 
aktuális tanulói igények és szükségletek felmérése alapvető feladat.

Előkészületek

Szervezési javaslatok
A tervezőmunka egyik első lépéseként ajánlott az adott évi tematikus nap szervezőbizottságának kialakítása. 
Ebben az együttműködésben mind a tervezés, a munkamegosztás, mind a megvalósítás hatékonyabbá válik. 
A szervezőbizottság tagjai lehetnek:

• az iskolavezetés képviselői;

• a bevont osztályok osztályfőnökei;

• iskolapszichológus vagy a pályaorientáció területén tapasztalattal rendelkező munkatárs;

• a szülői testület képviselői;

• a diákönkormányzat képviselői.

A szervezőbizottság létrejöttéről és összetételéről érdemes értesíteni az egész tantestületet.

Érdemes létrehozni egy olyan online felületet, amely teret biztosít a közös munkának. Amennyiben a tervezés, 
megvalósítás és kiértékelés tartalmait külön szakaszokban, áttekinthetően helyezzük el, hasznos tapasztalati 
anyaghoz jutunk a későbbi felhasználáshoz és a további fejlesztéshez. (A szövegben elhelyezett ugrópontok-
ra kattintva mellékletek, mintaanyagok tölthetők le.)

A szervezést érdemes a tematikus nap előtt jó előre megkezdeni, mivel számos egyeztetést igényelhet – kü-
lönösen amennyiben külső partnert (pl. szülő, öregdiák) vonnak be, vagy iskolán kívüli programra – pl. üzem-
látogatásra, pályaorientációs rendezvényen való részvételre – kerül sor. Az alábbi táblázat egy példát mutat a 
tevékenységek időbeli tervezésére:
Gantt táblázat  ̶  Pályaorientációs tematikus nap
Feladat Közreműködők / erőforrások
Szervezőcsapat összeállítása fő szervező
Partnerek keresése, felkérése szervezők, iskolavezetés
Belső erőforrások felmérése szervezők, iskolavezetés
Tanulói és szülői igények felmérése osztályfőnökök
Célok kitűzése, programmegvalósítók kijelölése osztályfőnökök
Program modulok, forgatókönyvek ki/átdolgozása programmegvalósítók
Tanulók és szülők tájékoztatása szervezők, osztályfőnökök
Tematikus nap 03.04. program megvalósítók
Értékelés: véleménymérés osztályfőnökök
Résztvevő tanárok véleményének begyűjtése szervezők
Értékelő értekezlet tantestület, iskolavezetés
Archiválás, beszámolók, hírek közzététele szervezők
Visszacsatolások beépítése, fejlesztési célok kitűzése/korrigálása osztályfőnökök

2019. január 2019. február 2019. március

A szervezést segítő dokumentumok (köztük a fenti táblázat) erről a linkről tölthetők le.

https://drive.google.com/open?id=1EzQYEXw6HuvWDs4OJQhRJeWJVLpubUJr
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Helyzetelemzés, igényfelmérés
A megvalósítás hatékonysága a helyzetelemzésre épülő, valós iskolai igények és a rendelkezésre álló erő-
források optimális összehangolásának függvénye.

A célkitűzések forrásait (1) a tanulók látens és megfogalmazott igényei; (2) a pedagógusok által megfogal-
mazott aktuális fejlesztési szükségletek; (3) az iskola környezeti adottságai, lehetőségei alkotják. Ezeket a 
következő kérdések tapogatják le:

• Mely pályaterületek, szakmák/foglalkozások érdeklik a tanulókat? – Ezek felmérését közös meg-
beszéléssel vagy strukturált kérdőívekkel lehet elvégezni1. A helyben készített igényfelmérő eszközöket 
érdemes a tantestülettel megosztani (egy erre a célra kialakított online felületen) a későbbi felhaszná-
lás/adaptáció elősegítésére.

• Milyen aktuális ismeretekre, készségekre van szükség az adott tanulócsoportban? – Ennek meg-
állapítása a tanulóról tapasztalattal rendelkező pedagógusok feladata. A közös szemlélet megalapozá-
sa érdekében érdemes pedagógusi értekezleteken – akár évfolyami bontásban – megfogalmazni olyan 
fejlesztési célokat, amelyek az adott intézmény aktuális tanulói összetételéhez, környezeti sajátossá-
gaihoz illeszkednek.

• Milyen segítő források érhetők el? – A hatékonyság maximalizálása érdekében érdemes az elérhető 
hatások összességét számításba venni.

 ᵒ Iskolán kívül: meglátogatható munkahelyek, üzemek, pályaorientációs segítő intézmények.

 ᵒ Iskolában: 

 ■ a pályaorientáció (és/vagy a szükséges készségek fejlesztése) terén felkészült pedagógusok;

 ■ meghívható pályaorientációs szakemberek/szülők/öregdiákok.

Az összegyűlt információt érdemes közös felületen rögzíteni későbbi felhasználásra.
Amennyiben az iskolában korábban szerveztek már pályaorientációs tematikus napot, a rögzített tanul-
ságok beépítése – akár más tartalmú tematikus napok, hetek eredményei is felhasználhatók (pl. a Digitális 
témahét, illetve az Önálló tanulás az internet segítségével tematikus hetének eredményei az IKT eszközök 
pályaorientációs célú használatában).

Tervezés – A programok összeállítása
Az igények és rendelkezésre álló lehetőségek felmérése ismeretében kerülhet sor a pedagógiai célok meg-
fogalmazására és az ezt szolgáló programok összeállítása az adott csoportokban. A célkitűzésekben a ta-
nulói igények mellett természetesen fontos támaszkodni az éves tervre, a pedagógiai programra és egyéb 
aktualitásokra (pl. más tematikus napok tapasztalataira).

Csoportok kialakítása

A csoportok lehetnek önálló osztályok, de magukba foglalhatnak egész évfolyamot – vagy egy adott rendező 
elv szerint létrehozott csoportot is (pl. az egészségügyi foglalkozások iránt érdeklődő 7–8. évfolyamos tanulók).

Az alábbi mintaprogramok önálló osztályokra kidolgozott ajánlások.

A csoport sajátosságainak tekintetbe vétele

A sikeres megvalósítás feltétele, hogy a foglalkozások illeszkedjenek a tanulók aktuális fejlettségi szintjéhez, 
valódi szükségleteihez. A program eredményes kivitelezéséhez szükséges a tanulócsoport ismerete, va-

1 Pl. Továbbtanulási térkép kérdőív: http://palyavalasztas.fpsz.hu/pedagogusoknak.

http://palyavalasztas.fpsz.hu/pedagogusoknak
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lamint a programfelelős és a csoport megfelelő kapcsolata2. A gyakorlatok ugyanis tartalmaznak bizonyos 
előfeltételeket – pl. a csoport együttműködési hajlandóságát (egymással és az adott pedagógussal) vagy az 
IKT eszközök alkalmazásában való jártasságot (ezeket az adott gyakorlatok részletezésénél a „Sikerességet 
befolyásoló tényezők” rovatban ismertetjük). A hatékonyság szempontjából mérlegelendő, hogy egy adott mo-
dult melyik pedagógus vezethetné leginkább eredményesen.

Életkori sajátosságok 

A prepubertás („kiskamasz” időszak) életkori jellemzői rendkívül nagy variabilitást mutatnak. Ez az átme-
neti fejlődési szakasz korhatárok, készségek, pszichés komponensek tekintetében akár az egyénen belül 
is, de a csoportban, osztályban mindenképpen jelentős különbségeket, eltérő szinteket jelez. Lehetnek 
olyan diákok, akik bizonyos készségeikben alacsonyabb, míg mások akár az életkorukban elvárt szinttől ma-
gasabb funkcionális színvonalat érnek el. Ennek ismeretében a csoportklíma, az érzelmi-kapcsolati háló 
jellegzeteségeinek figyelembevétele kiemelten fontos a közös munka megszervezésénél, az emocionális 
biztonságot nyújtó közeg kialakításánál. A csoport és a tagok „profiljának”, pszichés érettségének, szociokultu-
rális sajátosságainak pontos ismerete, a feladatok ilyen szempontú differenciált megválasztása alapvetően 
befolyásolja a foglalkozások sikerességét, a kockázati elemek között ezek figyelmen kívül hagyása vagy a 
tervezet „csoportra szabásának” elhagyása szerepelhet. 

A prepubertásra jellemző az is, hogy a testi folyamatok gyors érése és változása mellett a lelki folyamatok 
„fáziskésésben” vannak, ami miatt az alkalmazkodás nehézkessé válik. Ellentmondásokkal teli időszak ez 
a diák számára is: a felnövekvő, alakuló testben olykor visszatekintő, „hátrakapaszkodó”, bizonytalan lélek-
kel, formálódó készségekkel élő fiatal küzdelme. Gyakoribbá válik az érzelmi állapot hullámzása, az ingerlé-
kenység, a meggondolatlan, türelmetlen, gyors reakció a külső történésekre, a társakkal szembeni indulatos 
megnyilvánulás (olykor a verbális vagy fizikai agresszió is), „szemtelenség” a felnőttel szemben – ugyanakkor 
a belső világ felé nyíló, változó mélységű és mértékű kíváncsiság megjelenése és érzékenység is. A foglalko-
zástervezésnél e sajátosságok ismerete hasznos támpontként szolgálhat. 

A mintaprogram-ajánlások áttekintése, a programterv összeállítása

A programajánlatokat úgy állítottuk össze, hogy beleférjenek egy átlagos iskolai napba (3 × 90 perces modul), 
tartalmilag pedig arra törekedtünk, hogy mindhárom fejlesztési terület készségfejlesz-tő feladatai szerepelje-
nek bennük – amennyire lehet, motiváló hatással.

A modulok pedagógiai céljai a leírás fejlécében olvashatók. A programok ismeretében a csoportvezető 
(programfelelős) szabadságában áll a részletek (sorrend, időkeretek, tartalmak) „testreszabása”. Az esetleges 
módosításhoz forrásként használhatók a „Témaköri javaslatok, ajánlások az önálló intézményi megvalósítás-
hoz” fejezetben említett alternatívák vagy egyéb gyakorlatok3.

2 A csoport felméréséhez, jellemzéséhez ajánlott szempontsor letölthető itt.

3 A tartalmi tervezést és felkészülést segítő mellékletek letölthetők ezen a linken.

https://drive.google.com/open?id=1uBJsyvlNm1_JCxAnkKl2jLXxMvIp9V-l
https://drive.google.com/open?id=1Urp1Urgy2tunbNPbWdhX7ZwHB8nNaYBR
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A közös elméleti bevezetőben említett pedagógiai elveknek megfelelően a készségfejlesztés a tanulók tevé-
kenységét helyezi a középpontba. Az elméleti bevezetőben említett életpályakészségek fejlesztését – némi 
egyszerűsítéssel – az alábbi tanulói tevékenységeket célzó feladattípusok célozzák meg:

képzeld el

alkoss

munkamegosztás

érvelj (védd meg/cáfold)

köss kompromisszumot

fedezd fel / gyűjtsd össze

elemezd / hasonlítsd össze

rendszerezd / térképezd fel

járj utána / kérdezz

kapcsold össze  
a tapasztalatodat  

az önismereteddel

játszd el / gyakorold

Pályaorientációs  
feladatok

tervezz

működj együtt

közös terv

álmodj

több úton / több lépcsőben

vitasd meg

ismerd meg

próbáld ki

 
Bár a feladatok a készségek akár mindegyikét érintik, a könnyebb azonosítás érdekében feladattípusonként 
kiemeltük azokat a készségcsoportokat, amelyek az adott típus fókuszában állnak:

 
 
 

önismeret társas készségekdöntési képesség kognitív készségekfejlődési motiváció

tervezz működj együttvitasd meg ismerd megpróbáld ki

Évfolyamonként (ha szükséges/lehetséges, egész iskolára nézve) fontos megfogalmazni a fejlesztendő 
készségeket, a pedagógiai célokat és a várt tanulási eredményeket. 

A tervezésben (akár a gyakorlatok kiválasztásáról, rendezéséről, összeállításáról vagy éppen saját alkotásról 
van szó) mindenképpen érdemes tekintetbe venni a csoport jelenlegi legfontosabb ismérveit:

• csoportként való működését (kohézió, együttműködési szint, szerepek általi tagoltság);

• a tanulók minél általánosabban érvényes sajátosságait az önismeret és a pályaismeret terén;

• az életkori sajátosságokból adódó pályaorientációs igényeket;

• az egyéni szükségleteket.

Emellett helyi, „objektív” adottságok feltérképezése is szükséges. A legfontosabbak ezek között:

• az iskola földrajzi és társadalmi környezete (elérhető képzési és munkahelyek);

• az iskola szociokulturális és gazdasági háttere (elsősorban a saját csoport családi-szülői összeté-
tele mentén);
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• az iskola fizikai, anyagi, humán-erőforrásbeli lehetőségei;

• az aktuális tanév eseményei (ideértve az időbeli tervezést, egyéb nagyobb eseményeket – akár más 
tematikus napokat/heteket).

Felkészülés az utómunkálatokra

A program hatékonysága a pedagógiai fejlesztőmunkába való integrálhatóságtól is függ. A gyakorlatok rend-
szerint eredményeznek annyi tapasztalati anyagot, amelyet a további időszakban is fel lehet használni. A fel-
dolgozás a pedagógus oldaláról a saját tapasztalatok, illetve a tanulók közvetlen visszajelzései elemzésével 
kezdődik, és a további (hagyományos) iskolai keretek között folytatódhat.

A választott programoktól függően, elégedettséget, véleményt mérő kérdőíveket ajánlatos létrehozni, amelye-
ket –a csoport légkörétől függően névvel vagy anonim módon – még a nap végén fel is veszünk a tanulókkal. 

Megvalósítás

A foglalkozások szemléleti és módszertani jellemzői
A csoportfoglalkozások a hagyományos (frontális) oktatás helyett a tanulók aktivizálását célozzák. Nem „kész” 
ismereteket, hanem a meglévő ismeretek mobilizására épülő, tapasztalati tudást építenek a diákok cseleked-
tetése által. Ezért fontos a tanulók minél teljesebb bevonása, motiválása, amit elősegít, hogy a gyakorlatok 
saját ismeret- és élményanyagot mozgatnak meg. A tanulók motiválása mellett lényeges az alternatív meg-
valósításra való felkészülés: a tanulók bevonódásának függvényében végzett rugalmas kivitelezés.

A hagyományostól eltérő tanulásszervezés ehhez illeszkedő tanári attitűdöt igényel: direktivitás helyett in-
kább facilitáló magatartást; közvetlen ismeretközlő kommunikáció helyett rávezető, kérdezésre épülő stra-
tégiák alkalmazását; minősítő értékelés helyett a pozitívumok kiemelését célzó, fejlesztő visszajelzést. 
Ebben a helyzetben a pedagógus az együttműködést katalizálja és támogatja, a beszélgetést moderálja, az 
összegzésben, vitahelyzetben elfogadó viszonyulásával mintanyújtásra törekszik. 

A foglalkozásvezetés elvei
Csoportfejlesztő gyakorlatokból – pályaorientációs feladatokból is – számos színvonalas gyűjteményt találha-
tunk a világhálón. 

Alkalmazásuk nehézségét olykor éppen az okozza, hogy megállapítsuk, egy adott gyakorlat vajon szolgálja-e 
pedagógiai céljainkat (és ha igen, hogyan).

E gyakorlatokat kategorizálni sem könnyű, hiszen a legtöbb egyszerre több területet is érint, több kompetenci-
át fejleszt (sőt, a leghatékonyabb gyakorlatok éppen ilyenek).

Ezért ajánlatos abból az irányból közelíteni, hogy saját csoportunk adottságait, igényeit mérjük fel, majd 
ebből kiindulva fogalmazzuk meg fejlesztési céljainkat, körvonalazzuk terveinket, és azután keresünk ennek 
megfelelő gyakorlatokat. 

További gyakori tapasztalat, hogy az óratervek – legyenek azok akár rendkívül részletesek – nem feltétlenül 
valósíthatók meg változtatás nélkül a saját tanulócsoportunkban. A „testreszabás” (adaptáció) a legtöbb eset-
ben elkerülhetetlen; ám ez rendkívül hasznos is, hiszen e tervező folyamat közben válik sajátunkká az eszköz: 
ekkor „telnek meg élettel” terveink, így válunk a módszer tudatos alkalmazójává.

Jóllehet egy-egy korosztályra megfogalmazhatók általános fejlődéslélektani sajátosságok, saját csoportunknak 
(ideértve összetételét, környezeti hátterét és – nem utolsósorban – történetét) olyan egyedi vonásai vannak, 
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amelyek megkövetelik az osztályt jól ismerő pedagógus tapasztalataira és szakértelmére épülő, saját ter-
vezésű alkalmazást. Emiatt az óratervekben meghatározott tanulási eredményeket nem feltétlenül lehet au-
tomatikusan rögzített kimeneti célokként tekinteni – már csak azért sem, mert egy-egy témakörnek különböző 
osztályfokokon vissza kell térnie – éppen azért, mert a fejlődő tudásanyagba integráltan újra be kell helyezni.

Egy-egy gyakorlat tehát akkor éri el a célját, ha előre látjuk a benne rejlő fejlesztő lehetőségeket – éppúgy, 
mint az esetleges kockázatokat.

Utómunkálatok

Közvetlen tanulói elégedettségmérés
A tanulóktól érkező visszajelzések begyűjtése rendkívül fontos, még az adott nap végén kérdőívek segítsé-
gével, verbálisan – közös megbeszélés formájában – pedig a következő napon. Az elégedettséget mérő kér-
dőívekhez mintát a letölthető mellékletekben helyeztünk el. Szintén ott található egy mintaösszesítő táblázat, 
mely testre szabható, és ezután automatikusan elvégzi az összegzést (átlagok számítását). Az elégedettségi 
mutatók az eredményesség fontos indikátorai, és a másik osztályokkal, illetve későbbi évek programjaival való 
összevetés alapját képezik.

Szervezői kiértékelés
Ugyanilyen lényeges a szervezőbizottság tagjainak véleményezése, a tapasztalatok és a tanulságok 
megfogalmazása, mely a további feldolgozás, illetve fejlesztés alapanyaga, és – nem utolsósorban – a részt 
vevő pedagógusok számára mentálhigiénés hatású, megerősítő helyzetet teremt. 

A kiértékelésben fontos a tapasztalatokat a kezdeti célkitűzésekhez viszonyítani és az eredményességet 
ennek tükrében megfogalmazni.

Az értékeléshez saját kérdőívet is összeállíthatunk, és/vagy kvalitatív jellemzés formájában rögzíthetjük  
a tapasztalatokat.

Mind a diákoktól, mind a szervezőktől érkező visszajelzéseket érdemes az erre a célra létrehozott felületen 
eltárolni a későbbi összevetések végett.

A tapasztalatok feldolgozása a csoportban
A tematikus nap eredményei a legtöbb esetben jócskán szolgáltatnak olyan tartalmakat, melyeket az adott 
tanév osztályfőnöki/pályaorientációs óráin folytatni, beépíteni lehetséges, javasolt. Akár egyes tanulókra, akár  
a csoport egészére megfogalmazhatók további fejlesztési célok, és körvonalazhatók ehhez társuló feladatok.

Ha készült valamilyen tanulói felület (akár saját pályaorientációs füzet, akár saját digitális fiók), mindenképpen 
érdemes ennek a napnak valamilyen lenyomatát létrehozni (pl. a produktumokat rögzíteni), hogy a tanulók  
a későbbiekben újra találkozhassanak az emlékanyagával, illetve hogy építeni lehessen rájuk a későbbiekben.

Ha lehetséges, érdemes osztály- vagy iskolai szinten is megörökíteni a nap néhány emlékét (pl. kiállítás  
a produktumokból, tabló a programokon készült munkákból, fényképekből stb.).

A tanulságok nemcsak az adott csoportra, hanem az iskolára vonatkoztatva is megfogalmazhatók, ebben  
az esetben ezek a következő tanévben szervezett pályaorientációs tematikus nap programját gazdagíthatják. 
Ezért a konkrét csoporton túlmutató tapasztalatokat mindenképpen érdemes a közös felületen feltüntetni.

https://drive.google.com/open?id=1xhHE3Mfxt2ccX-6Lj-7Qf6Taso4lX0DI
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A szervezési-tervezési javaslatokat összefoglalóan az alábbi táblázat tartalmazza:

Feladatok Résztvevők, 
szereplők

Eszközök Megjegyzés

El
ők

és
zí

té
s

Szervezőbizottság 
(szervezők) össze-
állítása

A részfeladatok 
meghatározása, 
időtervezés, 
feladatok, szere-
pek kiosztása

Iskolavezetés, 
a részt vevő 
osztályok 
pedagógusai 
(csoportvezetők), 
tapasztalattal 
rendelkező mun-
katársak, prog-
ramfelelősök, 
szülők és tanulók 
képviselői

Szervezést segítő 
táblázatok, Gantt-
diagram

Csoportvezető: a nap koordinátora az adott 
osztályban/évfolyamon/csoportban (osztály-
főnök, más pedagógus, iskolapszichológus). 

Programfelelős: egy modul vezetője. 

Partner: egy modul/program megvalósítá-
sában együttműködő külső személy (szülő, 
öregdiák, meghívott szakember) vagy 
intézmény.

Helyzetelemzés

Előzmények Korábbi pá-
lyaorientációs 
témanap(ok) 
tapasztalatai, 
eredményei

Szervezők Összegzés pl. 
SWOT-analízissel

Egyéb pályaorientációs tevékenységekből 
származó tapasztalatok

Más témahetek, 
-napok eredmé-
nyei, tanulságai

Szervezők Egyéb tematikus 
hetek-napok munka-
anyagai

Pl. a digitális, illetve az önálló tanulás 
témahete során megismert eszközök/elemek 
alkalmazhatósága a pályainformáció-gyűj-
tésben vagy az információtárolásban

Aktualitások A pályaorientá-
cióval kapcso-
latos helyzet 
felmérése

Szervezők Pedagógiai program, 
éves munkaterv, 
esetlegesen: aktuális 
intézményi célok

A helyi sajátosságok (tanulói összetétel, csa-
ládi, intézményi környezet) tekintetbe vétele

A tanulói igé-
nyek felmérése

Osztályfőnökök, 
iskolapszicho-
lógus

Kérdőívek, egyéb 
módszerek

Egyéb segédleteink alapján

A rendelkezésre 
álló források 
feltérképezése

Szervezők, isko-
lavezetés

(Humánerőforrás: 
pedagógusok, 
partnerek – szülők, 
öregdiákok, társin-
tézmények képvi-
selői –, intézményi 
környezet, költség-
vetés...)

Pl. meglátogatható pályaorientációs rendez-
vények, munkahelyek

Tervezés

Az aktuális célok 
meghatározása

Globálisan és 
évfolyamonként

Szervezők Sablon (segédlet) Rögzítés a visszakereshetőség és a jövőbeli 
tervezés érdekében

A program össze-
állítása

Csoportra sza-
bott adaptáció

Csoportvezetők Mintaanyagok, 
háttéranyagok, sab-
lonok, segédletek

Közös felületen tárolás a jövőbeli felhaszná-
lás segítésére

Partnerek felkérése    Javasolt: listakészítés, együttműködési 
megállapodás

Eszközök beszer-
zése

    

Intézményi előké-
szítés

Informálás-moti-
válás, helyszín, 
utazás...
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Feladatok Résztvevők, 
szereplők

Eszközök Megjegyzés

M
eg

va
ló

sí
tá

s A kitűzött program végrehajtása Csoportvezetők, 
programfelelő-
sök, partnerek, 
tanulók

A mintamodulokban, 
illetve a programter-
vezés során megha-
tározott eszközök

U
tó

m
un

ká
la

to
k

Tanulói elégedett-
ségmérés

 Tanulók Kérdőív / fókusz-
csoport / teljes körű 
megbeszélés

Az eredmények prezentációja a motiváció 
érdekében

Szervezői kiérté-
kelés

 Csoportvezetők, 
programfelelő-
sök, partnerek

Kérdőív / fókusz-
csoport / teljes körű 
megbeszélés

 

Tapasztalatok 
összegzése

 Szervezők  Rögzítés a későbbi szervezők számára

Archiválás Specifikus  
tartalmak  
intézményi/
tanári/tanulói 
felületen való 
rögzítése

Résztvevők Materiális/digitális 
tartalmak

A további felhasználást segítő, illetve hagyo-
mányteremtő célú kiállítás, tabló, gyakorlat-
gyűjtemény, diákportfólió stb.

A tapasztalatok 
aktuális tanévi 
programba emelése

Iskolai pályaori-
entációs munka 
a tanév során

  A pályaorientációs munka folytatása/beeme-
lése a pedagógiai tevékenységbe

A tapasztalatoknak 
a következő tanév 
témanaptervébe 
való beemelése

Adott csoportnál 
az előző évi 
eredményekre 
való építés a 
tervezésben

Csoportvezetők, 
iskolavezetés, 
szervezők

 Tapasztalatmegosztás a különböző évfolya-
mok osztályfőnökei között
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Mintamodulok

Pályaorientációs tematikus nap – 5–6. évfolyam – 1–2. óra

CÍM 1–2. óra
Pályaismeret

KÉSZÍTETTE Barna Gyöngyi

TÉMA Pályaorientáció

FELTÉTELEK,  
ESZKÖZÖK

Mozgatható padok, körbe rendezett székek

Papír, író-, rajzeszközök, csomagolópapír, gyurmaragasztó, szakmák, mesterségek és 
eszközök képei, leírásai 

A TERVEZETT  
TEVÉKEnYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc  

TAnULÁSI  
EREDMÉNYEK

A tanulók ismerik és megkülönböztetik a pályaépítéssel kapcsolatos alapfogalmakat. 
Meg tudnak nevezni régebbi korokban, valamint napjainkban létező foglalkozásokat, és 
alapvető ismeretekkel rendelkeznek róluk. 
Összefüggést keresnek és véleményt alkotnak, magyarázattal szolgálnak a társadalmi 
változásokhoz igazodó szakma-munkapaletta átalakulásáról. 
Képesek a munka világával kapcsolatos tapasztalataikat, ismereteiket megfogalmazni, 
társaikkal megosztani.
Megismerik az élethosszig tartó tanulás fogalmát.
Közös gondolkodás során ismereteket osztanak meg, azokat megvitatják, és álláspon-
tot alakítanak ki / szempontokat gyűjtenek a jelenkor / digitális társadalom kihívásaihoz 
illeszkedő pályatervezés lehetőségeiről. 
Együttműködnek, megismerik mások nézőpontját, a csoportmunka során gyakorolják  
a konszenzusalakítást.

KOROSZTÁLY 5–6. osztály

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK

Önkifejezés (belső tartalmak verbalizálása és másokkal való megosztása)

Empátia (ráhangolódás mások belső állapotára)

Kommunikáció a csoportban

Együttműködés

Jövőre irányulás, jövőorientáltság, jövőről való gondolkodás 

Kreatív gondolkodás 

NAT-
KAPCSOLÓDÁSOK

Műveltségi területek: életvitel és gyakorlati ismeretek, anyanyelv és irodalom, ember 
és társadalom, informatika

Kiemelt fejlesztési területek: pályaorientáció, önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, hatékony tanulás
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LEÍRÁS A pályaorientáció előkészítésében a pálya-/szakmai ismeretek tudatosítása történik az 
életkori szintnek megfelelően. 

ELŐKÉSZÜLETEK A pályaépítés alapfogalmainak megismerése.

Mesterségek, foglalkozások képei, leírásuk, eszközeikről, szerszámaikról képek gyűjté-
se a csoport ismereteihez, tudásszintjéhez igazítva. (3. melléklet*)

IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

5’ A közös munka kereteinek tisztázása, csoportszabályok  
kialakítása

1. melléklet:  
Csoportszabályok

10’ Ráhangoló játék

Célja a bizalmi légkör kialakítása a csoportban, az ol-
dott hangulat megteremtése, amelyben a diákok ön-
megismerését segítő biztonságos folyamatok indulhat-
nak el. 

Mókusok a fán

2. melléklet:  
Játékleírás

25’

 

 

 

A pályaépítés alapfogalmainak megismertetése:  
„Mi a pálya?” 

A pályaalakítás, pályaválasztás témájához kapcsolód-
va a tanulók megismerkednek az alábbi fogalmakkal:
munka, pálya, foglalkozás, szakma, mesterség, hivatás

Az osztályt 6 kiscsoportra bontjuk, minden csoport kap 
egy-egy fogalmat az előbbiek közül. A csoporttagok 
az adott fogalomhoz kapcsolódó szóasszociációkat, 
kifejezéseket, gondolatokat, képeket gyűjtenek. A kö-
zös gondolkodás, ötletbörze (brainstorming) alatt egy 
csomagolópapírra felírják, odarajzolják az előkerülő 
tartalmakat. A csoportmunka után minden kiscsoport 
bemutatja – egy képviselője prezentálja – a fogalom-
hoz kapcsolódó gyűjtőmunkáját. Ezt követően a többi 
csoport kiegészítheti, hozzáfűzheti a saját meglátásait. 
Ha minden csoport bemutatta a munkáját, a pedagó-
gus irányításával megtörténik a fogalmak tisztázása. 

3. melléklet: 
Tanári segédanyag.

Csomagolópapír, képek

5’ Lazító játék

Mozgásos játékkal a figyelem közös fókuszának meg-
találására törekszik a csoport. 

Trópusi eső 
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

40’

 

 

 

 

„Híres mesterségem címere” – Mesterségek, szak-
mák régen és ma 

Cél a tanulók ismereteinek pontosítása és bővítése ré-
gen volt mesterségek, szakmák és ma is létező foglal-
kozások körében. 

Minden diák kap egy kártyát, amire egy foglalkozás 
vagy mesterség neve van felírva. A teremben szaba-
don mozogva 3 csoportba rendeződnek a gyerekek 
aszerint, hogy egy már nem létező mesterség, régi 
szakma vagy egy új/modern foglalkozás vagy egy 
létező, esetleg a régi nevéhez képest más elneve-
zésű szakma kártyája van a kezében. E csoportnevek 
a táblán is láthatók. Ezután mindenkinek ki kell válasz-
tania a mesterségek/szakmák képei vagy leírásai közül  
a mesterségéhez/foglalkozásához tartozót. Ezt kö-
vetően minden tanuló röviden bemutatkozik az osz-
tálynak mint mestersége/szakmája képviselője: ki ő, 
mi (volt) a munkája, hol végzi (végezte), milyen szer-
számokat, eszközöket használ(t), és létező szakmája/
mestersége van-e, vagy sem. Zárásként felragasztja a 
mesterség/foglalkozás kártyáját a táblára, a megfelelő 
csoporthoz. 

A pedagógus irányításával közös beszélgetés kezdő-
dik arról, miért tűntek el egyes szakmák, foglalkozások. 
Hogyan és miért alakulnak ki újak? Ez milyen kihíváso-
kat, feladatokat jelent a pályaválasztás, foglalkozás és 
szakmakeresés szempontjából a fiatalok számára, stb.? 
A beszélgetésben a tanulók magyarázatot, összefüg-
géseket keresnek a társadalmi változások, a technikai 
fejlődés, a pályatervezés, a rugalmas munkaerőpiaci al-
kalmazkodás között. Az élethosszig tartó tanulás és az 
„újratervezés” fogalmainak bevezetése.

4. melléklet:  
Mesterségek lapja

Kártyák, tábla,  
gyurmaragasztó

5’ Zárójáték

A közös munka lezárása

Karmester

2. melléklet: 
Játékleírás

A SIKERT ELŐSEGÍTŐ  
TÉNYEZŐK

A csoportmunkában való jártasság (kooperatív tanulási technikák ismerete) 
megkönnyíti a feladatok elvégzését.

KOCKÁZATOK,  
nEHÉZSÉGEK

A csoport létszámától, összetételétől, a csoportklímától függően kevesebb-több 
időt igényel a tanórai kerethez képest új struktúrában szervezett munka légkö-
rének kialakítása. 

Ha túl nagy az osztálylétszám, az egyhangúság és türelmetlenség miatt nem 
biztos, hogy képesek lesznek a gyerekek kölcsönösen figyelni egymásra, emiatt 
a szakmák bemutatkozásakor elég lehet csak néhányukat meghallgatni, ügyel-
ve arra, hogy mindhárom csoport képviseltesse magát. 
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VÁLTOZATOK, ÖTLETEK, 
TOVÁBBI  
TEVÉKEnYSÉGEK

A „Híres mesterségem címere” feladatban a régi és új szakmák, foglalkozások 
összeválogatásnál érdemes a csoport előzetes ismereteire támaszkodni. 

Ha a csoport szeret játszani, az érdeklődés felkelthető, a feladat bevezethető az 
„Amerikából jöttem…” játékkal is. 

A csoport érdeklődésétől függően, 6. osztályban továbbgondolható a mestersé-
gek-szakmák fejlődésének iránya. Kiegészíthető egy olyan órarészlettel, amely-
ben a diákoknak el kell képzelniük a távoli jövőt, milyen foglalkozások, munkák 
lehetnének abban a világban. 

A csoportok kialakításakor érdemes a korábbi csoportmunka tapasztalatait fel-
használni. A kiscsoportok, illetve a csoporttagok száma függ az osztály létszá-
mától is, minimum 3-4 fős kiscsoportokat érdemes létrehozni, figyelve a ne-
mek arányára, valamint törekedve a képességekben és a tanulók adott témán 
belüli jártasságában való kiegyensúlyozottságra. Szerencsés lehet különböző 
feladatoknál más-más csoportokat szervezni, hogy minél több élményt szerez-
hessenek a diákok a közös munkáról. Építő lehet, ha a zárókörben a gyerekek 
megoszthatják egymással és a pedagógussal az e munkaformában szerzett 
tapasztalataikat.

MELLÉKLETEK

1. melléklet

(Javaslatok, amelyeket még a csoport fontosnak tart, amelyekkel még kiegészítené a listát.)  
A szabálylap kifüggeszthető a teremben.
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2. melléklet

Ráhangoló játék:

Mókusok a fán

„Tánclépéssel” haladva keveredünk, sétálgatunk. A játékvezető egyszer csak azt mondja: „3 mókus a fán!” 
Ekkor 5 embernek kell összeállnia: 3 mókus középen, akiket a két „fa” közre fog (megfogják egymás kezét, 
középen vannak a mókusok). Aztán újra keveredés, dudorászás, és a játékvezető újabb számú mókust mond 
(mindig két plusz embert kell a számhoz adni, hogy legyen fa). 

Forrás: https://batortabor.hu/media/Miszkira_Bator_Taboros_Jatekgyujtemeny.pdf

Lazító játék:

Trópusi eső

Csukott szemmel ülünk a körben, csak a bal oldali társunk által kiadott hangra kell figyelni és azt továbbadni. 
Négy hangot indít a játékvezető (folyamatosan, de fokozatosan): 1. tenyérsúrlódás, 2. csettintések, 3. tenyér-
ütögetés a combon, 4. dobogás a lábbal. Ha jól csináljuk, szimulálhatunk egy trópusi vihart, majd az elcsen-
desedését.

Forrás: http://users.atw.hu/verkli/szinhaz/Gyakorlatok,%20j%C3%A1t%C3%A9kok%20a%20
tan%C3%ADt%C3%A1si%20dr%C3%A1m%C3%A1ban.doc

Zárójáték:

Karmester

Körbe állunk, a csoport egy tagja kimegy. Bent karmestert választanak, aki váltakozó mozdulatokat diktál, me-
lyeket a csoport többi tagjának utánoznia kell. A kiküldött gyereknek ki kell találnia, ki a karmester.

Forrás: http://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/08/Diaktamogato_3.pdf

3. melléklet
Tanári segédlet 

Háttérinformáció a pályaválasztás alapfogalmaihoz:

Munkának nevezzük az ember (és/vagy gép) által energia (erőfeszítés) kifejtése révén hasznos, rendszerint 
ellenszolgáltatásért elvégzett különböző tartalmú tevékenységeket. A munka célirányos tevékenység: vala-
minek a létrehozására, átalakítására, megváltoztatására szolgál azért, hogy a keletkező javakat az ember 
vagy más haszonélvező használni, hasznosítani, elfogyasztani tudja. A munka jellege, keretei és hatásfoka a 
történelem során folyamatosan változott, mivel az ember igyekszik kevesebb fáradsággal fennmaradni, ezért 
leginkább olyan eszközök előállításával foglalkozik, kis és nagy léptékben, amelyek a munka testi, fárasztó 
jellegét csökkentik vagy megszüntetik. A munka szláv eredetű szó, eredeti jelentése: ’kín, gyötrelem, szenve-
dés, erőfeszítés, vesződség’.

„A Magyar értelmező kéziszótár szerint a hivatás valamely foglalkozás, pálya iránti hajlamot, elhivatottságot, 
e hajlam alapján választott foglalkozást, életcélt jelent. A személyes elkötelezettséget hagyományosan hiva-
tástudatnak nevezzük.” A hivatással kapcsolatban a régi felfogás manapság megváltozott, a fogalmat a fog-
lalkozását hivatásszerűen, szakmai elhivatottságból, a belső tehetség érzésétől áthatva, az alkotás vágyától 
vezérelve, elhivatottan végző személlyel kapcsolatban használjuk. Az önként vállalt, választott tevékenysé-
gével, élethivatásával szemben különleges társadalmi elvárások érvényesülnek, melyekre tevékenységi vi-
szonyának fennállása alatt mindvégig figyelemmel kell lennie, és amelyet hivatalos esküvel is megerősítenek.  

https://batortabor.hu/media/Miszkira_Bator_Taboros_Jatekgyujtemeny.pdf
http://users.atw.hu/verkli/szinhaz/Gyakorlatok,%20j%C3%A1t%C3%A9kok%20a%20tan%C3%ADt%C3%A1si%20dr%C3%A1m%C3%A1ban.doc
http://users.atw.hu/verkli/szinhaz/Gyakorlatok,%20j%C3%A1t%C3%A9kok%20a%20tan%C3%ADt%C3%A1si%20dr%C3%A1m%C3%A1ban.doc
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/08/Diaktamogato_3.pdf
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A hivatásának művelése, szolgálati jogviszonya során etikai alapelveket kell figyelembe vennie. Számos köte-
lezettséget követelnek meg tőle a néha egymásnak ellentmondónak tűnő jogi és a hivatásának megfelelően 
előírt, etikai kódexben. Fokozott etikai követelményekkel összekapcsolt foglalkozások:

• orvos, diplomás ápoló, nővér, technikai asszisztens, védőnő, szociális munkás (a betegekért);

• pap, lelkész, lelkipásztor (elfogadja Isten hívását, és szolgálja a híveket);

• bíró (az igazságért – nem lehet részrehajló egyik fél felé sem);

• ügyész (a közvádért);

• ügyvéd (az általa képviselt félért);

• pedagógus (a diákokért);

• tudós (a tudományért);

• hivatásos rendőr, katona (a polgárokért);

• politikus (a polgárokért);

• szülő, nevelőszülő (a gyerekéért);

• művész (a művészetért);

• állatgondozó, állatorvos (az élőlényekért).

A foglalkozás megélhetést nyújtó rendszeres tevékenység, munka. A munkakörök meghatározott csoportjai 
– hasonló szakképzettség, erőfeszítés, felelősség – alkotják a foglalkozásokat. Az önmagában vett munkate-
vékenység „foglalkozást” jelent, az ettől eltérő és megkülönböztetett etikai elvek alapján szabályozott, a másik 
ember szolgálatára irányuló és bizonyos esetekben minden más szempontot háttérbe szorító tevékenység  
a hivatás (orvos, bíró, katona, rendőr, pedagógus, ápoló, tűzoltó, pap stb.).

Az önmagában vett munkatevékenység foglalkozást jelent, a másik ember szolgálatára irányuló és minden 
más szempontot háttérbe szorító tevékenység hivatás, szabad foglalkozás. Természetesen az emberi tevé-
kenység e két formájának éles szétválasztása nem lehetséges. Mégis beszélünk orvosi, ügyvédi vagy peda-
gógusi hivatásról és hivatalnoki, építő vagy vasmunkás foglalkozásról. A művészek is ezt a szerepet töltik be  
a társadalomban. A hivatásért, annak kockázatáért elsősorban nem fizetés vagy más pénzbeli ellenszolgálta-
tás, hanem „tisztelet” jár. A hivatástudat kibontakozásához szükség van arra hogy a holnap bizonytalanságán 
felül tudjunk emelkedni, legalább is szándékunkban és beállítottságunkban. Ezt úgy fejezzük ki, hogy a hivatás 
lényege nem a saját létbiztonság megteremtésében, hanem mások szolgálatában, mások javának védelmé-
ben vagy biztosításában valósul meg.

Régebben a „szabad foglalkozás” mivolta abban rejlett, hogy nem járt megszabott ellenszolgáltatással.  
Az ügyvéd, a tanár vagy az orvos anyagi szempontoktól függetlenül képviselhette kliense vagy tanítványa 
érdekeit, megélhetése – legalább is elvben – nem függött munkájától. A „tiszteletdíj” kifejezés erre a tényre 
utal eredeti értelmében. Az nem a munka vagy az elért eredmény ellenszolgáltatását jelentette, hanem a sze-
mélyes kapcsolatból fakadó kölcsönös lekötelezettségnek a kifejezését. A szó eredeti értelmében szabad fog-
lalkozást ma már nem lehet találni. A tanárok szakszervezetekbe tömörülnek, elsősorban azért, hogy saját és 
nem diákjaik érdekeit védjék a munkaadóval szemben. Az orvosok és ügyvédek is hasonló módon törekednek 
jövedelmük és társadalmi helyzetük biztosítására. A kliens szolgálata, érdekeinek vagy igényeinek védelme 
legjobb esetben is csak második helyre szorul. Ezzel természetesen ezeknek a foglalkozásoknak a „hivatás” 
jellege is elhomályosodik. A „hálapénz” kifejezés elfogadása is ezt a változást tükrözi. A hivatástudattal minde-
nekelőtt együtt jár – legalábbis a hagyományos felfogás szerint – az a meggyőződés, hogy ebből a tudatból 
fakadnak az adott szolgálatot irányító etikai szabályok. Más szóval, a hivatás autonóm, önmagát szabályo-
zó, öntörvényű tevékenység. Régen még a céhek (a mesterségeket tömörítő szervezetek) is képesek voltak 
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arra, hogy tagjaik számára méltóságukhoz illő magatartást és szolgálatuk megbízhatóságát biztosító kötele-
ző szabályokat állítsanak föl. Manapság ez nem kis problémát jelent még az orvosi vagy mérnöki kamarák,  
a jogásztestületek vagy pedagógus-szakszervezetek számára is.

A szakma fogalma bizonyos tevékenységi kör betöltéséhez szükséges ismeretek, készségek, képességek, 
tapasztalatok együttesét jelenti. A munka világában egy meghatározott feladatcsoport elvégzéséhez szüksé-
ges szaktudás. Szakmája lehet valakinek rendszeres gyakorlás nélkül is (pl. frissen végzett szakember, más 
foglalkozást űző stb.), ennélfogva a szakma több, mint a foglalkozás.

Forrás: Wikipédia, https://hu.wikipedia.org/wiki

Mesterség:

Foglalkozási ág; rendszeres jövedelemszerzésért végzett munka; kenyérkereső tevékenység; hivatás. Az or-
vos mestersége a gyógyítás. A tanár szereti a mesterségét. Eredet: mesterség < mester + -ség (főnévképző).

További részletezés

 1. Egy ipari szakma, főként a kézművesipar egyik ága, amellyel kenyérkereső tevékenységként foglalko-
zik egy szakember. A gázszerelő már tíz éve a mesterségéből él. A mestersége mellé még kitanulta a 
vízvezeték-szerelést is, így már ahhoz is ért. 

 2.  Szakszerű kivitelezés, amely egy szabályokhoz kötött tevékenység sajátos módja, ami nélkül nem ér-
hető el siker az adott területen. A filmforgatás mesterségét is meg kell tanulni. A szabad ég alatti életnek 
is megvan a maga mestersége. 

 3.  Átvitt értelemben: Káros, ártó tevékenység, amit állandóan vagy gyakran végeznek. A pletykafészek 
szünet nélkül folytatja mesterségét. A talpnyaló most is ezzel a mesterséggel akar érvényesülni. 

 4.  Átvitt értelemben: Alkalmazási képesség, amellyel egy személy egy tevékenységet könnyen és jól el-
végez, egy technológiát helyesen alkalmaz; adottság, készség, rátermettség, tehetség, ügyesség. Ezt 
általában kellő mértékű gyakorlással lehet megszerezni. Az üvegfúvó szakmunkás évekig gyakorolja 
mesterségét. A ifjú zongoraművésznek a vérében van a mesterség. 

 5.  Régies: Termelő tevékenység, árucikket létrehozó szakma, amit régen főleg kézi erővel és kézi szer-
számokkal, gépek nélkül végeztek; kézművesség; kézműipar. A fazekas apjától leste el a mesterség 
alapjait. A vásáron sokféle mesterség kínálja termékét. 

 6.  Régies, átvitt értelemben: Nagyfokú ügyesség, szakmai furfang, amely hatékonyan biztosítja a sikert. Az 
idős mester mestersége látszólag néhány mozdulatból áll. A mesterséget sok évnyi gyakorlás fejleszti 
tökéletessé. 

 7.  Népies, régies: Alkalmas szerszám, amely lehetővé tesz egy tevékenységet, műveletet vagy munkavég-
zést, illetve megkönnyíti vagy meggyorsítja. A szögeléshez jó mesterség a kalapács. Egy jó szakember-
nek mindig kéznél vannak a mesterségei. 

Forrás: https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Mesters%C3%A9g 

cégér: 1. egy-egy mesterség, foglalkozás, műhely jelölésére szolgáló jelképes tárgy. Legtöbbször a mester-
ségre, foglalkozásra, műhelyre jellemző készítmény vagy használati tárgy, eszköz kicsinyített mása (pl. bor-
bélytányér, kocsikerék stb.). Olyan esetekben, amikor nem jellemző készítmény vagy eszköz alkotta a cégért, 
hanem valamilyen más tárgy vagy ábrázolás, gyakran megtörtént, hogy a cégérről nevezték el a kérdéses 
helyet, leginkább vendégfogadót (pl. Kispipa, Páva, A két jóbarát stb.), boltot (A szerecsen, A huszár, A fehér 
pántlika stb.). A cégért a műhely, a bolt, korcsma stb. bejárati ajtaja felett helyezték el. A csárdák, lacikonyhák, 
korcsmák gyakori cégére volt a rúdra akasztott gyaluforgácsköteg, újabban rafiaköteg. A cégér „tábla” jelen-
téséből származott a → szégyentábla révén a cégéres gazember kifejezés. – 2. határjel. Legtöbbször leveles 

https://hu.wikipedia.org/wiki
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Mesters%C3%A9g
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faág, amelyet a rét, a kaszáló határán, → mezsgyén a földbe szúrnak. Időszakos rétosztásnál és → aggszéna 
kaszálása előtt cégérezik ki a rétet, amikor a határcövek nem látszik a fűben. A cégér szó határjel értelemben 
ismeretes Zalában és az Ormánságban. 16. sz.-i feljegyzés szerint ismerték Háromszékben a székelyek is.  
A cégér szó német eredetű. A kaszálóhatárok jelzéséhez → cuca, → csóva, → hancsik, → komp (→ még: útjel).

céh: érdekvédelmi szervezet, amelyet egyes iparágak kézműves mesterei hoztak létre. Szabályzataikat a 14–
17. sz.-ban általában a város tanácsa vagy a helység világi, illetve egyházi földesura hagyta jóvá. A királytól 
kapott szabályzatok száma csak a 17. sz.-tól kezdve gyarapodott, majd a 18. sz.-ban egyre általánosabb lett. 
Mária Terézia rendelte el az egységes szabályzatok bevezetését az egész ország területén, különös hangsúlyt 
helyezve a r. k. vallás gyakorlására. – A céhek legfontosabb tárgyai: a pecsét, a céhlevél, jegyzőkönyv, → 
céhláda, → céhkancsó. A céhek szabályzatai előírták az inasfelvétel és felszabadítás követelményeit, az inas 
kötelességeit, esetleges járandóságát, pl. felszabaduláskor egy öltözet ruha adását. A legényekkel kapcso-
latban rendelkeztek a munkavállalás rendjéről, a legényszállás használatáról, a munkaidőről és munkabérről,  
a felmondás feltételeiről. A nagyobb létszámú céhek legényei önálló → legénycéhet is alkottak. Ez az ellen-
őrzésükre kirendelt atyamester és a legények közül választott dékán felügyelete alatt állt. Szabályzataikban  
a kötelezettségek mellett jelentős helyet kaptak a legényavatás, -köszöntés, az érkező vándorlegényhez in-
tézett kérdések-feleletek leírásai. A felszabadult inas legénnyé avatása sok mókára adott lehetőséget, szer-
tartás alakult ki ennek lebonyolítására. A különféle kérdésekre adott, kötött szövegű verses feleletek hibáiért 
büntetés járt pénzben vagy italban. A szertartás végén legénykoszorút, legénykoronát tettek a felavatott fejére. 
Ez zöld ágból, virágból, vas-, illetve ezüstpántokból, de művirágból is készülhetett. A céhszabályzatok leg-
fontosabb pontja a mesterremek előírása volt. Általában a nagyobb tudást kívánó termékek közül jelölték ki  
a készítendő remeket. Megszabták az előkészületeket, a felhasználandó anyagok minőségét, a remek el-
készítésének időtartamát és helyét. A munka menetének felügyeletére két mestert rendelt ki a céh, nehogy 
a remekelő idegen segítséget vegyen igénybe, vagy más által készített terméket mutasson be remekként.  
A remeket a céh mesterei együttesen bírálták meg. A kisebb hibákért bírságot róttak ki, nagyobb hiba esetén 
új remek készítésére kötelezték az ifjút. A remek általában az ifjú mesteré maradt, de sokszor a céh értékesí-
tette, és ezzel vagyonát gyarapította. A céhbe való felvételért jelentős összeget kellett fizetni és lakomát adni 
a mesterek számára. – A céhlevél rendszerint kiváltságokat is tartalmazott. Ilyen volt a helybeli vásárokon való 
árusítás elsőbbsége, az idegenek árusítási időszakának korlátozása, kontárok kitiltása a vásárokról és heti pi-
acokról vagy éppen ezek működésének teljes tilalma a céh székhelyén és annak környékén. Néha a mesterek 
számát is előírta a szabályzat, ami sokszor vált az egészséges verseny akadályává. A céh sok esetben kapott 
jogot arra, hogy a helybeli mestereken kívül a környező mezővárosok és falvak azonos ipart űző mestereit is 
felvehesse soraiba, ezek voltak a „vidéki mesterek”. Egyes iparágak céhei megyényi, sőt fél országnyi terület-
re is kiterjesztették hatáskörüket. Később egyes helységek önálló céhet alakítottak az „anyacéh” hozzájárulá-
sával. E folyamat azonban sok viszályt is okozott. Az 1805-ös céhrendelet megkönnyítette a falusi céhek alakí-
tását, sőt vegyes, tehát különböző szakmákat magukba foglaló céhek létrehozását is engedélyezte. – A városi 
céhek mesterei elsősorban saját gyermekeiket vették fel inasnak, de jelentős a falusi származásúak száma 
is. Természetesen az önálló műhely létesítésére vagy átvételére az elsőknek volt nagyobb lehetőségük, míg 
az utóbbiak sok-sok évi vándorlásra kényszerültek, vagy éppen életük végéig bérmunkából éltek. A városok, 
mezővárosok telítettsége után inkább a falvakban nyílt lehetőség műhelyalapításra. E falusi mesterek jórészt a 
városon tanult inasok, legények soraiból kerültek vissza szülőfalujukba. A céh keretein kívüli műhelyalapításra 
csak a 19. sz. közepén nyílt több lehetőség, szűnt meg a céhkényszer. – A falusi lakosság szükségleteinek 
kielégítésében a helyi és mezővárosi mesterek mellett igen jelentős szerepe volt a városi iparosoknak is. Sőt 
az ún. „vásármíves” mesterek kizárólag a vidék számára termeltek. Ezek elsősorban a csizmadiák, szabók, 
szűrszabók, kalaposok közül kerültek ki. A 16–18. sz.-ban a parasztság vászonneműinek nagy részét is céhes 
takácsok szőtték meg az ország nagy területein. A mezőgazdasági eszközök jó része a → kovácsok, bognárok 
(→ kerékgyártók), → kádárok, → kötélgyártók, → szíjgyártók stb. műhelyeiből került ki, jóllehet ezek jelentős 
része városokban élt. A 19. sz.-ban falvakban is megtelepülő → kőművesek, ácsok (→ ácsmesterség), → 
asztalosok a főúri, nemesi, egyházi és városi építkezéseken szerzett ismeretek, ízlés közvetítői lettek, amint 
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erről a népi építészet példáinak sora tanúskodik. Általában elmondhatjuk, hogy a céhes ipar szokásaival 
és termékeivel jelentősen alakította a falusiak ízlését, igényeit. A céhes legényavatási szokások rokonságát  
a falusi legénycéhekkel a néprajzi irodalomból ismerjük. A városi, de egyáltalán az iparosok szerszámkészle-
tének egyes darabjaival a paraszti gazdaságokban is találkozunk, különösen az ügyes fúró-faragó emberek 
kamrájában. Az iparosok, vásárok közvetítésével falusi használatban megjelenő selymek, bársonyok, egyéb 
divatos holmik gyakran szerepelnek 17–19. sz.-i árszabásokban, valamint paraszti hagyatéki leltárakban. – 
A legkorábbi ismert mo.-i céh a kassai szűcsöké, akik 1307-ben kaptak kiváltságlevelet a város tanácsától.  
A céhek szerveződése a 15. sz.-ban vett lendületet országszerte. Ez a folyamat töretlenül folytatódott a követ-
kező századokban is, a török által meg nem szállt területeken. A hódoltsági területeken általában megszűntek 
a céhek, illetve a királyi fennhatóság alatti céhek vettek fel soraikba az érintkező, megszállt helységekből is 
mestereket. A török kiűzése után a vissza-, illetve újratelepülő helységek, városok mesterei néhol régi kivált-
ságaikat újították meg, míg máshol vontatottan haladt a céhek alapítása. Az 1805-ös céhrendelet után gomba 
módra szaporodtak a falusi céhek. A 19. sz. első felében a manufaktúrák, gyárak alapítása megtörte a céhek 
monopóliumát. Az idejétmúlt céhszervezet csak 1872-ben szűnt meg. Temetési szokásaik szinte napjainkig 
éltek a falusi iparosok körében. – Irod. Szádeczky Lajos: Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon 
(I–II., Bp., 1913); Szűcs Jenő: Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon (Bp., 1955); Bácskai 
Vera: Magyar mezővárosok a XV. században (Bp., 1965); Eperjessy Géza: Mezővárosi és falusi céhek az Al-
földön és a Dunántúlon (1686–1848) (Bp., 1967); Domonkos Ottó: A kisiparok néprajzi kutatása (Ethn., 1974); 
Domonkos Ottó: Céhkoszorú, céhkorona (Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1977). 

Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-neprajzi-lexikon/ch06.html

Pálya: 

Mozgási útvonal, mozgási tér, nyomvonal, amelyen egy test, jármű halad, csapat mozog. A vasúti pálya ösz-
szeköti a városokat. Az út pályája körbeveszi a várost. A futók saját pályájukon haladnak a cél felé. A bolygók 
ellipszis alakú pályán keringenek a nap körül. A labdarúgó mérkőzés pályája két térfélből áll. A labda elhagyta 
a pályát, bedobás következik. 

Eredet: pálya < ómagyar: pálya (útvonal) < dravida: vali (kanyargós út) < val (görbül).

További részletezés

 1.  Tudományos, fizika: Kötött haladási nyomvonal; egy útvonal, amit egy mozgó tárgy a rá ható erők mi-
att behatárolt, előre kiszámítható módon megtesz. A bolygók nem térnek le a pályájukról. Az üstökösök 
pályáját ki tudják számítani a csillagászok. A rakéta az irányítóközpontban kiszámított pályán tervsze-
rűen halad. A golyó röppályája megmutatja, honnan lőttek. 

 2.  Vasúti, műszaki: Vasúti közlekedést biztosító sínpár, amit az alátámasztás érdekében megfelelő al-
építményre raknak, plusz a rajta haladó biztonságos közlekedést lehetővé tevő berendezések együtte-
se. A pálya karbantartása évente megtörténik. A pályán nem haladhat addig vonat, míg az összes jelző 
nem működik hibátlanul. A pálya minősége megszabja, hogy mekkora súlyú vonat milyen sebességgel 
haladhat rajta. 

 3.  Sport: Előre kijelölt versenyút főleg gyorsasági versenyeknél, amikor egyéni versenyzők vagy verseny-
zők által irányított járművek haladási sebességüket mérik össze egy meghatározott hosszon. A rövidtávú 
futóversenyeknél a sportolók nem hagyhatják el a pályájukat. Az uszoda víztükrét nyolc pályára osztják 
fel. A hosszú távú versenyeknél nem kell megtartani az egyéni pályát, a versenyzők abban is megmér-
kőznek egymással, hogy kinek sikerül birtokba venni a legjobb pályát. 

 4.  Sport: Küzdő- vagy játéktér; az adott sport szabályai szerint előre meghatározott alakú terület egésze 
és részei, amelyen a szabályokkal megszabott sportot űzik az egymással küzdő csapatok, versenyzők. 
A futballpályán a tizenhatos egy különleges terület. A kosárpályának más a beosztása, mint a kézilab-

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-neprajzi-lexikon/ch06.html
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dapályának. A szabálytalankodó sportolót leküldték a pályáról. A vízilabda-mérkőzéseken majdnem az 
egész medence a pálya. 

 5.  Sport: A játéktér talaja mint a játék, a verseny eredményét befolyásoló tényező. A felázott pályán nehéz 
a meccs. A csúszós pályán több a szabálytalankodás, mint a jó pályán. 

 6.  Átvitt értelemben: Választott hivatás; az a szakterület, amit egy személy munkájául vagy alkotótevé-
kenysége területének kiválaszt, és azon tevékenyen halad. A doktor már gyerekkorában arról álmodo-
zott, hogy követi édesapját az orvosi pályán. Vannak olyan családok, ahol generációról generációra 
ugyanazon a pályán maradnak meg az utódok. 

 7.  Átvitt értelemben: Hivatásgyakorlás, életút; egy személy életének (egy adott időszakon belüli) haladá-
sa és munkásságának útja. Az diák tanulmányainak pályája egyenesen haladt az egyetemig. Az ügyvéd 
pályája meredeken haladt felfelé: egyik pert a másik után nyerte, és így nagyon híres lett. 

 8.  Átvitt értelemben: Elfogadott viselkedés, hozzáállás; lehetséges megoldás. A mérkőzéseken az ellenfél 
szurkolóinak gyalázása, és a verekedés nem pálya. Csak az a pálya, amit a szabályok megengednek. 

 9.  Régies: Út; föld felszínén kisebb-nagyobb szélességű sáv, amelyet a szárazföldi közlekedés számára 
szabadon hagynak, vagy külön erre a célra építenek, illetve ennek az iránya. A városból kivezető pálya 
a főváros felé visz. A kocsi a felázott pályán zötyögve halad. 

 10. Régies: Csatatér, küzdőtér; fegyveres csapatok, seregek közti fegyveres küzdelem színtere, területe.  
A pálya két domb között húzódik, az egymással szemben állók táborai a dombok tetején állnak. A pálya 
egyik oldalát erdő, a másik oldalát egy mocsár zárja el. 

Forrás: https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/P%C3%A1lya

4. melléklet
Mesterségek lapja

Pl. Egy lehetséges csoportosítás:

Mesterségek lapja: bognár, gerencsér, molnár, gulyás, kondás, csipkeverő, drótos, révész, varga, vincellér, 
borbély, lámpagyújtogató, kintornás, kerékgyártó, rákász, elektronikai műszerész, optikus, menedzser, ügyfél-
szolgálati munkatárs, rendszergazda, informatikus, coach, tengerbiológus, tengerész, operatőr, weblapszer-
kesztő stb.

Forrás: http://1.bp.blogspot.com/-LL6qf5eZfLk/TZ659l7TiZI/AAAAAAAAEbI/SQ9oPVKrSY0/
s1600/2011_0329_081400.jpg

https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/P%C3%A1lya
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(*)

Képek és leírások: http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2014/08/13/kihalt_szakmak   

Az óratervezéshez használható anyagok, információk, képek elérhetősége:

https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pi_mesters%C3%A9gek_list%C3%A1ja

http://www.kabocalap.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=37&Itemid=43

http://eletpalya.munka.hu/szakmakepek

http://www.epalya.hu/cikk/?cikk_azonosito=000272

http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2014/08/13/kihalt_szakmak
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pi_mesters%C3%A9gek_list%C3%A1ja
http://www.kabocalap.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=37&Itemid=43
http://eletpalya.munka.hu/szakmakepek
http://www.epalya.hu/cikk/?cikk_azonosito=000272
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Pályaorientációs tematikus nap – 5–6. évfolyam – 3–4. óra

CÍM 3–4. óra
Önismeret

KÉSZÍTETTE Barna Gyöngyi

TÉMA Pályaorientáció

FELTÉTELEK,  
ESZKÖZÖK

Mozgatható padok, körbe rendezett székek, labda, kézitükrök 

Papír, író-, rajzeszközök, labda, tükör, szituációs kártyák, egyéni feladatlapok

A TERVEZETT  
TEVÉKEnYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc  

TAnULÁSI  
EREDMÉNYEK

A diákok képesek a saját magukról alkotott mentális kép adott szempontok szerinti vizs-
gálatára, a reális és ideális elemek megfogalmazására. 

Megfigyelik, elemzik és megjelenítik a különböző érzelmi állapotok mimikai és gesztus-
nyelvi sajátosságait, azokat képesek azonosítani önmaguk és mások esetében. 

Kommunikációjukban kongruens módon használni tudják az érzelemkifejezés nonver-
bális eszközeit.

KOROSZTÁLY 5–6. osztály

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK

Az önismeret (vágyak azonosítása) gazdagítása

Az énkép (szociális, érzelmi, fizikális, tanulmányi) összetevőinek megismerése

A reális és ideális énkép differenciálása

Önkifejezés (belső tartalmak azonosítása és másokkal való megosztása)

Empátia (ráhangolódás mások belső állapotára)

A verbális és nonverbális kommunikációs eszköztár alkotóelemeinek felismerése, 
használata

Érzelmi állapotok felismerése, kifejezése, visszajelzése

NAT-
KAPCSOLÓDÁSOK

Műveltségi területek: életvitel és gyakorlati ismeretek, anyanyelv és irodalom, ember 
és társadalom, informatika

Kiemelt fejlesztési területek: pályaorientáció, önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, hatékony tanulás

LEÍRÁS A pályaorientáció előkészítésében az önismeret témaköréből az énkép, illetve az ér-
zelmi intelligencia fejlesztését tűzi ki célul, ezeken belül is az érzelemfelismerés, érze-
lemkifejezés, az érzelmi kommunikáció verbális és nonverbális elemeinek ismeretét, 
tudatosítását az életkori szintnek megfelelően. 

ELŐKÉSZÜLETEK Egyéni feladatlapok készítése 



MInTApROGRAMOK ÉS SZERVEZÉSI JAVASLATOK A pÁLYAORIEnTÁCIÓS TEMATIKUS nApHOZ

pálYaoRientáCiÓs 
TEMATIKUS nAp

25

IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

10’

 

Ráhangoló játék 

Cél: a társakra való ráhangolódás, odafigyelés előké-
szítése, a társismeret fejlesztése játékos formában

Mi lennél, ha…? / Metamorfózis-játék

5. melléklet: 
Játékleírás

Labda

15’

 

 

Önismereti feladatok

A feladatlap segítségével a tanulók áttekintik az ön-
magukról alkotott képet, valamint a számukra fontos 
személyektől kapott visszajelzéseket, értékeléseket. 
Az egyéni munka után az önjellemzések megosztása 
a csoporttal csak önkéntes alapon történhet.

„Milyen vagyok? Ilyennek látom magam, ilyennek lát-
nak mások!” Milyenek a külső adottságaim? 5 jó tulaj-
donságom, amit szeretek magamban. Tulajdonságok, 
melyeket a szüleim, barátaim sokra tartanak bennem. 
Tulajdonságok, amelyeken szeretnék változtatni. Ked-
venc elfoglaltságaim, szívesen csinálom a szabad-
időmben.

Az egyéni munka után önkéntes alapon megosztásra 
kerülhetnek a csoporttal a jellemzések.

6. melléklet: 
Egyéni feladatlap

15’

 

A véleménynyilvánítás, a megfelelő módon megfogal-
mazott, pozitív visszajelzés megalkotásának és foga-
dásának gyakorlása a Stafétajátékkal.

5. melléklet: 
Játékleírás
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

15’

 

 

Empátiajáték

Titkos kapu

A játékban a csoporttagok az egymásra hangolódás 
során a társak nem verbális kommunikációs jelzései-
nek megfigyelésével megtapasztalhatják a befogadás 
élményét. A megbeszélés során megosztják egymás-
sal az élményeiket, a megélt érzéseket és tapaszta-
latokat.

A megbeszélés szempontjai: Milyen volt a körön kívül 
állni? Milyen volt a kaput megtalálni? Mi segített eb-
ben? Voltál-e már hasonló helyzetben? Hogyan oldot-
tad meg akkor? Milyen érzés volt?

5. melléklet: 
Játékleírás

15’

 

 

 

Az érzelem felismerésének és azonosításának gya-
korlását célzó feladatban páros és/vagy egyéni mun-
kában dolgoznak a tanulók. Egy tükörben megfigyelik 
az arcukat, illetve társuk arcát, amikor egy adott ér-
zelmet fejeznek ki. A megfigyelést követően a feladat-
lapon egy sematikus emberarcra berajzolják az adott 
érzelemhez tartozó mimikát. A páros munka után az 
elkészült rajzokat a csoport közösen megbeszéli. Mik 
a legfontosabb különbségek az arcon az egyes érzel-
mek kifejezésekor? 

„Milyen vagyok, amikor szomorú, dühös, vidám va-
gyok, meglepődöm, félek, undorodom valamitől?”

Idézd fel egy emlékedet, amikor szomorú voltál, vagy 
gondolj arra az érzésre! Próbáld átélni ezt az érzést! 
Figyeld meg az arcodat, rajta a különböző részlete-
ket: a szemed, szád vonalát, a ráncokat stb.! Figyeld 
meg a társad arcának változásait, amikor ezeket az 
érzelmeket megjeleníti! Próbáld meg ezeket a jellem-
zőket rárajzolni egy semleges emberi arcra!

7. melléklet: 
Egyéni feladatlap

Tükör
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

15’

 

A különböző helyzetekben megjelenő emberi érzések 
azonosításának gyakorlása

„Mit érzek én? Mit érezne a másik?” 

A diákokat 4-5 kiscsoportba osztjuk. Minden csoport 
kap egy szituációs kártyát, amin egy rövid, befejezetlen 
történetet olvashatnak. Kiscsoportokban megbeszélik 
a helyzeteket, a lehetséges befejezéseket, a kapcso-
lódó érzéseket. Ki mit tenne ebben a helyzetben? Mit 
éreznék én, és mit tennék ebben a helyzetben? Mit 
érezne a társam, és ő mit tenne az adott helyzetben?  
A kiscsoportos munka után az egész csoport megis-
meri az egyes szituációkat és a csoporttagok reakcióit, 
és saját véleménnyel kapcsolódhat a helyzetekhez. 

8. melléklet: 
Szituációs kártyák

5’ Zárójáték

A feszültségek oldására, levezetésére szolgáló játék

Nevettető játék

5. melléklet: 
Játékleírás

A SIKERT ELŐSEGÍTŐ  
TÉNYEZŐK

A jó csoportklímával, nagyobb kohézióval rendelkező közösségben az önisme-
reti játékok kisebb kockázattal valósíthatók meg. 

KOCKÁZATOK,  
nEHÉZSÉGEK

Az önismereti blokk feladataiban sok személyes élmény, tartalom megjelenhet, 
amelyek megosztása nem lehet kötelező minden tanuló számára a közösség 
előtt, csak önkéntes alapon. Nagyon fontos az így előkerült információk tapinta-
tos, empatikus kezelése, tiszteletben tartása. Az egyéni feladatlapok megoldá-
sainak megbeszélése emiatt tág időkeretben mozoghat, a téma érzékenységé-
től és a csoportjellemzőktől függően. 

A csoporttagok a visszajelzések megfogalmazáskor kerüljék a minősítést,  
a bántó kritikát, ehelyett a toleráns, empatikus, építő reflexiók gyakorlására tö-
rekedjenek.

VÁLTOZATOK, ÖTLETEK, 
TOVÁBBI  
TEVÉKEnYSÉGEK

Az utolsó játék lehetőséget biztosít olyan problémák előhozatalára, amelyekkel 
az osztály esetleg aktuálisan is birkózik, lehetőség nyílik a különböző álláspon-
tok megismerésére, megvitatására és az elfogadható, konszenzuális megoldás 
megtalálására. 
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MELLÉKLETEK

5. melléklet
Ráhangoló játék:

Mi lennél, ha….? Metamorfózis-játék

Akinek dobja a labdát, attól a társától kérdez egy tetszőlegesen választott kategóriában. Mi lennél, ha virág 
lennél? Város? Tárgy? Állat? Szín? Sütemény? Stb.

Visszajelző játék:

Stafétajáték

A csoport egyik tagja társának visszajelzést ad ezzel a mondatkezdéssel: „Nagyon szimpatikus volt / tetszett / 
jó érzés volt nekem, amikor ezt tetted / így viselkedtél / ezt mondtad (pl. segítettél megkeresni a sálamat, kiáll-
tál értem a többiek előtt, amikor beválasztottál a csapatodba, stb.).” Ezt a mondatot kell továbbadni a társnak 
konkrét cselekvés megnevezésével.

Empátiajáték:

Titkos kapu 

Egy játékos kimegy, ő lesz az eltévedt vándor. A többiek körben állnak, ők a varázserdő fái. Megállapodnak ab-
ban, hogy hol lesz a varázserdő kijárata, hol van a kapu. Ahol a kapu van, ott a két egymás mellett álló játékos 
lesz a két kapuőr. Bejön a kiküldött játékos, és lassan körbejár, mindenki szemébe belenéz. Beszélni tilos, fejet 
rázni, bólogatni tilos. Csak a tekintet beszél. Aki nem kapu, az azt jelzi a testbeszédével, tekintetével, hogy ott 
nincs kijárat, kár próbálkozni. Elutasítóan, ridegen kell néznie. (Ez sem mindig könnyű ám!) A két „kapuőrnek” 
bizalmat sugározva kell néznie, hívogatnia kell a vándort. A feladat: kitalálni a tekintetekből, hogy hol a kapu.

Forrás: http://www.tanuljmaskepp.hu/csapatepito-jatekok/

Zárójáték:

Nevettető játék

Egymással szemben helyezkedik el a két csapat. Az egyik a komolyak csapata. Nekik nem szabad nevetniük, 
még csak mosolyogniuk sem. A másik a vidámak csapata. Feladatuk, hogy a komolyakat megnevettessék. En-
nek érdekében a jó ízlés határain belül, a másik csapat játékosainak megérintése nélkül minden eszközt igénybe 
vehetnek. Aki a komolyak közül elnevette magát, kiáll a sorból. Ha a komolyak valamennyien elnevették magu-
kat, akkor a vidámak győztek. Ezután csere; a vidámaknak hirtelen meg kell komolyodniuk, és fordítva.

Forrás: http://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/08/Diaktamogato_3.pdf

http://www.tanuljmaskepp.hu/csapatepito-jatekok/
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/08/Diaktamogato_3.pdf
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6. melléklet
Egyéni munkalap

                                                                                                                             

                                                                                                                        

 

Forrás: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/31/21/24/boy-1296412_960_720.png

7. melléklet

 
Forrás: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/09/15/21/business-man-1725976_960_720.png

8. melléklet
Szituációs kártyák:

1. szituáció

Blanka kevés időráfordítással is nagyon jó tanuló. Lillával régóta a „legjobb barátnők”. Lillának nincsenek 
olyan jó eredményei, bár sokat tanul, lelkiismeretesen készül a dolgozatokra, de így is csak hármasokat szo-
kott kapni rájuk, míg Blanka általában ötösre megírja őket. A legutóbbi történelem témazáró dolgozattól Lilla 
nagyon tartott, a félévi jegye múlott rajta. Már napokkal előtte izgult, hogy hiába tanul, semmi nem fog eszébe 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/31/21/24/boy-1296412_960_720.png
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/09/15/21/business-man-1725976_960_720.png
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jutni. Ezt elmondta Blankának is. Amikor Áron bácsi kiosztotta a dolgozatokat, Lilla csak ült „üres fejjel” a papír 
felett. Blanka észrevette…

2. szituáció

Gáborék családja nemrég költözött a városba, szeptemberben új tanulóként érkezett az osztályba. Hiányoztak 
neki a régi barátai, itt nem ismert senkit, és egyik osztálytársa sem lakott a környékükön. Minden órán egyedül 
ült, nem volt padtársa. A szünetekben inkább csak nézte a többieket, ők is ritkán beszélgettek vele. Egy no-
vem beri napon Zsófi néni új diákot mutatott be az osztálynak. Erika csendes, mosolygós lány volt, és a Gábor 
melletti lévő üres helyre ült le…

3. szituáció

Milán 5 éve úszik, ez az egyik legfontosabb dolog az életében. Hetente négyszer jár edzésre, hétvégenként 
versenyekre. A legnagyobb vágya, hogy a 2 hónap múlva megrendezendő „Fókaolimpiát” megnyerje, mert 
akkor együtt edzhet a példaképével. A kitartó munka meghozta a sikert…

4. szituáció

Balázs nagyon szerette volna, ha meghívott osztálytársai elmennek a születésnapi bulijára. Marcit nem hívta 
meg, mert nem igazán jöttek ki egymással. Mivel Marci népszerűbb volt a fiúk körében, igazi vezéregyéni-
ség, a többiek általában hallgattak rá. Amikor Marci megtudta, hogy ő nem hivatalos Balázs bulijára, küldött  
a fiúknak egy sms-t, hogy senki ne menjen el Balázshoz. Felvirradt a nagy nap, közeledett a 6 óra, és Balázs 
izgatottan várakozott…
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Pályaorientációs tematikus nap – 5–6. évfolyam – 5–6. óra

CÍM 5–6. óra
Döntés-tervezés

KÉSZÍTETTE Barna Gyöngyi

TÉMA Pályaorientáció

FELTÉTELEK,  
ESZKÖZÖK

Mozgatható padok, körbe rendezett székek

Papír, író-, rajzeszközök, egyéni feladatlapok

A TERVEZETT  
TEVÉKEnYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc  

TAnULÁSI  
EREDMÉNYEK

Az érdeklődési irányok és a vágyak azonosításával képesek lesznek több, a személyi-
ségükhöz illeszkedő vagy attól nagyon távoli pályakép megfogalmazására.

Saját képességeik, erősségeik-gyengeségeik megkülönböztetésével és egymásnak 
való visszajelzések megfogalmazásával gyakorolják az énkép pontosítását, finomítá-
sát, differenciálását.

Egy döntéshozatali folyamat követésével és szempontok váltásával, választásával 
megismerkednek, és tudatosabbá válhatnak a döntési helyzetek kimenetelének mér-
legelésében. 

KOROSZTÁLY 5–6. osztály

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK

Önismeret (vágyak, képességek azonosítása)

Önkifejezés (belső tartalmak verbalizálása és másokkal való megosztása)

Jövőtervek készítése

Verbális és nonverbális kommunikáció csoportban

A döntéshozatal gyakorlása

NAT-
KAPCSOLÓDÁSOK

Műveltségi területek: életvitel és gyakorlati ismeretek, anyanyelv és irodalom, ember 
és társadalom, informatika

Kiemelt fejlesztési területek: pályaorientáció, önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, hatékony tanulás

LEÍRÁS A pályaorientáció előkészítésében a saját pályaelképzelések, jövőtervek megfogalma-
zása történik önmaga, képességei és a pálya / szakmai ismeretek birtokában az élet-
kori szintnek megfelelően.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

5’ Ráhangoló játék

A társakra figyelés, a nonverbális kommunikáció gya-
korlása játékos formában

Kacsintós gyilkos

9. melléklet: 
Játékleírás

25’

 

 

 

„Tűzoltó leszel, s katona, vadakat terelő juhász…” 

Az egyéni pályatervek, szakmaválasztási elképze-
lések végiggondolása, összegyűjtése és rögzítése 
a feladatlapon. Az érdeklődési körhöz tartozó és az 
azon kívül eső irányok és lehetőségek számbavétele, 
minden variáns mellé indokok, érvek sorakoztatása.

„Mi szeretnél lenni? Milyen szakmák, foglalkozások 
érdekelnek? Melyeket tudnád elképzelni a magad 
számára? Miért? 

Melyek azok a foglalkozások, szakmák, amik szóba 
sem kerülnének, amelyeket biztosan nem választa-
nál?”

A tanulók a feladatlap kérdéseinek egyéni megvála-
szolása után közösen megbeszélik az elképzelései-
ket.

10. melléklet: 
Egyéni feladatlap

15’

 

Képességleltár

Az önismeret témáján belül a képességek „adott szem-
pontú” leltározása történik. 

A tanulóknak a feladatlapon felsorolt képességek fej-
lettségét, kidolgozottságának mértékét kell önmagukra 
vonatkoztatva megítélniük egy ötfokú skála segítségé-
vel, az iskolai értékelés szempontjait használva.

„Képességeim – Melyek az erősségeim? Miben kell 
fejlődnöm / miben szeretnék fejlődni?” 

A diákok a feladatlap kérdéseinek egyéni megválaszo-
lása után közösen megbeszélik az elképzeléseiket, 
esetleg visszajelzéseket fogalmaznak meg társaiknak. 
A beszélgetés alkalmat ad saját „képességprofiljukból” 
erősségeik és gyengeségeik áttekintésére.

11. melléklet: 
Egyéni feladatlap
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

15’

 

 

Tulajdonság-képesség vásár

Az előző feladathoz kapcsolódva, azt továbbgondolva 
mindenki felír 3 külön papírra 3 olyan tulajdonságot, 
képességet, amiben jó, amiből neki sok van, és amiből 
tudna adni másoknak – vagy esetleg amitől szívesen 
megszabadulna, amit nem szeret magában, amivel 
elégedetlen. Amikor minden diák elkészült, akkor kez-
dődik a „vásár”. Az a feladat, hogy egymással talál-
kozva „eladjanak egymásnak” ezekből a jó vagy nem 
szeretett tulajdonságokból, és vegyenek olyanokat, 
amelyekre szükségük lenne. Arra törekedjenek, hogy 
eladják az összes általuk leírt tulajdonságot! A vásár 
végén csoportos beszélgetés keretében elmondják, 
hogy kinek sikerült minden leírt tulajdonságot eladnia. 
Kinek maradtak meg a tulajdonságai? Melyek ezek? 
Milyeneket sikerült venni? Mit gondolnak a kelendő és 
a megmaradt képességekről-tulajdonságokról? Stb.

Papírlapok

20’

 

 

A döntéshozatal gyakorlása: „Ön dönt” játék – Te ho-
gyan döntesz? 

A döntéshozatal mint lehetőségek mérlegelése és a 
választásokhoz rendelt cselekvések sorozatának érzé-
keltetése, a folyamat áttekintése egy történet segítsé-
gével.

A pedagógus felolvas egy történetet, s annak különbö-
ző pontjain megáll, és felteszi a kérdést a csoportnak, 
hogy azon a ponton ki hogyan döntene, mit tenne, és 
miért? Kinek milyen érvei vannak a saját választása 
indoklásaként? Az elágazási pontokon történő lehetsé-
ges utak végig gondolása után a konszenzuális irány-
ban folytatják a történetet a befejezésig. 

A történet lezárása után közösen megbeszélik a ta-
pasztaltakat. Könnyű/nehéz volt-e a döntések megho-
zatala? Miért? Milyen szempontok segítettek/bizonyta-
lanítottak el? Stb. 

12. melléklet: 
Tanári segédanyag
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

10’

 

Zárógondolatok

A nap összegzéseként, lezárásaként az egyéni fel-
adatlapok segítségével minden tanuló áttekintheti 
és végiggondolhatja az egyénileg és csoportban el-
végzett gyakorlatok hasznosságát önmaga számára.  
A tapasztalatai mérlegelése után megfogalmazhat és 
visszajelezhet néhányat a számára fontos élmények-
ből a társainak.

Az egyéni feladatlapok archiválása után közös meg-
beszélés: Mit tartottál hasznosnak a mai napból? Mi 
tetszett neked? 

A pedagógus is visszajelez a csoportnak a csoportlég-
körről, a diákok együttműködéséről, a közös munka si-
keresnek tartott elemeiről, illetve a változtatást igénylő 
területekről. 

5’ Zárójáték

Gesztusjáték 

A nap során többször gyakorolt nonverbális kommuni-
kációs eszköztár segítségével a közös játék és mun-
katér lezárása

9. melléklet: 
Játékleírás

KOCKÁZATOK,  
nEHÉZSÉGEK

A sok vagy rendezetlen személyközi konfliktust hordozó közösségben érdemes 
felmérni az együttműködési készség mértékét, és annak tükrében választani 
meg az önismereti, illetve döntési helyzetekkel kapcsolatos feladatokat. 

VÁLTOZATOK, ÖTLETEK, 
TOVÁBBI  
TEVÉKEnYSÉGEK

Amennyiben az osztály szeret rajzolni vagy közösen alkotni, a csoport lezárása-
ként készülhet közös rajz is. 

Ha mód van rá, érdemes az elkészült feladatlapokat összegyűjteni, eltenni.  
A következő tanévben elővehetők, segítségükkel lehetőség nyílna a „folyamat” 
változásainak dokumentálására, követésére. 

MELLÉKLETEK

9. melléklet

Ráhangoló játék:

Kacsintós játék

A játék előkészítéseként egy kalapba annyi cédulát helyezünk, ahányan játszanak. Az egyik lapon egy „gy” betű 
szerepel. Minden tanuló húz egy lapot, nem mutatja meg senkinek. Aki a „gy” betűt húzta, az lesz a gyilkos. 

A játékosok körbe ülnek, úgy, hogy mindannyian jól lássák egymás szemét. A gyilkos feladata, hogy a játé-
kostársaira kacsintson. Akire rákacsintott, az hangosan mondja, „meghaltam”, és lehajtja a fejét. Ezzel ő már 
kiesett a játékból. Ha valamelyik játékos úgy érzi, rájött, ki a gyilkos, akkor fel kell emelnie egyik kezét és je-
lezni a többieknek, hogy gyanakszik. Amikor már hárman gyanakszanak (kisebb létszám esetében elegendő 
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a kettő is), akkor egyszerre rá kell mutatniuk a gyilkosra. Ha mindannyian a gyilkosra mutattak, akkor a gyilkos 
kiesik, és kezdhetünk egy újabb játékot. Ha viszont nem ugyanarra mutattak, akkor a játék folytatódik, anélkül, 
hogy bárki is kiesne.

Zárójáték:

Gesztusjáték

A csoport körben áll, a vezető adja az instrukciókat a gyerekeknek. Mindenki hang nélkül, egyszerre bemutatja 
az instrukciónak megfelelő mozdulatot, gesztusokat: Köszönj el úgy, szavak nélkül, mint aki szomorú, hogy el 
kell válnia a társaitól! Mint aki alig várja, hogy megszabaduljon a társaitól! Mint aki örömmel távozik! Mint egy 
színész a rajongóitól! Mint egy sportoló a szurkolóitól!

10. melléklet
Egyéni feladatlap
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11. melléklet
Képességleltár

Ítéld meg, mennyire vagy jó az adott területen! Jelöld az alábbi számokkal!

5 – kiváló                  4 – jó                  3 – közepes                  2 – gyenge                  1 – nagyon gyenge

Mennyire jó a… Melyik területen szeretnék fejlődni?  Jelöld x-szel!
kézügyességem? 
szemmértékem? 
fizikai erőnlétem, állóképességem? 
számolási készségem? 
beszédkészségem?
kapcsolatteremtő képességem? 
megfigyelőképességem?
térlátásom?
szervezőkészségem?
rajzkészségem?
képzeletem?
helyesírásom?
rövid távú emlékezetem?

12. melléklet
Tanári segédlet: „Ön dönt” játék 

Te döntesz! Itt van ez a kétbalkezes osztálytársam. Rettentően ügyetlen, képtelen megtanulni kötélre mászni. 
Jókat szórakozunk ezen, amikor tehetetlenül csüng a kötélen, mint egy zsák krumpli. Igazán mókás látvány. 
Mindenki csúfolja az ügyetlensége miatt – szerintem ő is megszokta már, egyáltalán nem zavarja, csak bam-
bán vigyorog saját magán. Amúgy rendes, mindenkivel kedves, eddig bármit kértem tőle, mindig segített. 
Gondoltam már rá, hogy esetleg én nem csúfolom a többiekkel együtt. Persze attól tartok, hogy akkor meg 
engem fognak azzal húzni, hogy biztosan szerelmes vagyok belé. Nekem fontosabb, hogy az osztálytársaim 
ne tartsanak egészen hülyének. Vagy próbáljam meg mégis visszafogni magam a legközelebbi tesiórán?

IGEN -------- NEM

– Könnyű vállalni az embernek a véleményét a többiekkel szemben?

– Sikerülhet-e ez a valóságban, ha tényleg mindenki másképp viselkedik?

Következő testnevelésórán nem kapcsolódtam be a röhögő kórusba, amikor ez az osztálytársam ismét meg-
próbált felkapaszkodni a kötélre. Bosszankodni kezdtem az ügyetlensége miatt, hiszen nem is túl kövér, hogy 
ne bírná el magát, tudom, hogy jár úszni, tehát nem lehet annyira gyenge sem. Lehet, hogy fél valamitől – 
egészen megsajnáltam, szinte izgultam érte, hogy bárcsak sikerülne neki egy kicsit feljebb tornáznia magát. 
Véletlenül kiszaladt a számon: Ne add fel! Nyújtsd ki a lábad! Tarts ki! Egészen elpirultam, ahogy a körülöttem 
lévők végignéztek rajtam. De aztán még néhányan csatlakoztak is hozzám, és együtt biztattuk őt tovább. Arra 
gondoltam, egy-két tesióra előtt hamarabb be kellene vele jönnöm segíteni, szerintem meg tudná csinálni. 
Vagy majd csak segít neki valaki más. Vannak nálam ügyesebb tornászok is.

Végül is hogy döntsek, segítsek, vagy sem?

IGEN --------- NEM
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– Tapasztaltatok-e már hasonlót, hogy amikor bátran vállaltatok valamit a többséggel szemben, nem bántátok 
meg, mert akadtak hozzá támogató társak is?

Két alkalom elég volt ahhoz, hogy kicsit el tudjon indulni végre. Tényleg, mintha félne a libegő kötélen. Éppen  
a következő órán osztályozták a kötélre mászást. Egészen ügyes volt. Majdnem sikerült végigcsinálnia. Még 
kb. 40 cm hiányzott, amikor hirtelen lenézett, és nem tudott továbbmenni. Jólesett, hogy most mindenki druk-
kolt neki. Annak is örültem, hogy segíthettem neki. Végül 4-est kapott. Csalódott voltam, mert aki egyáltalán 
nem tud felmászni, az is legalább egy 2-est kap. Szerintem megérdemelne most egy 5-öst, mert tőle ez na-
gyobb teljesítmény, mint mondjuk, tőlem, ha egészen felmászom. Vajon szóvá tegyem ezt a tanárnak?

IGEN -------- NEM

– Meg mernéd-e mondani hasonló helyzetben egy tanárnak (akkor is, ha nem a saját jegyedről van szó), hogy 
nem értesz egyet az általa adott osztályzattal?

IGEN -------- NEM

Magánvéleményem: alapvető emberi gyengeségünk, hogy minden segítő szándékunk ellenére bujkál ben-
nünk egy kis irigység, ami azt súgja, ha egy nálam sokkal gyengébbnek segítek, hogy jó neki az a 4-es is, 
örülhet annak is, azt azért úgysem szeretném, hogy még végül nálam jobb is legyen a másik. Ezért tetszett ne-
kem, hogy a segítő ebben a történetben többre értékeli osztálytársa teljesítményét a sajátjánál. Hiába szóltam, 
nem kapott 5-öst, de ez nem számít, mert óra után odajött hozzám, és megköszönte, hogy kiálltam mellette. 
Aztán az öltözőben az osztály hangadója jól leégetett a többiek előtt. Elkezdett cikizni: „Figyeltétek, milyen 
fontos neki az a kis ügyetlen béka? Biztosan megvan rá az oka, mert tetszik ám neki!” Nagyon dühbe gurul-
tam. Legjobb lenne felpofozni, de nem szoktam verekedni, meg amúgy is ő az erősebb. De eszembe jutott 
valami – láttam, hogy a nyelvtandolgozat alatt milyen pofátlanul puskázott. Aztán meg milyen nagyra volt vele, 
hogy 5-öst kapott. Ezzel javított a félévi osztályzatán is. Amilyen szigorúnak ismerem a magyartanárt, biztosan 
bevágna egy 1-est, ha tudná. Vajon szóljak neki? Jó lenne, ha végre észrevenné magát!

IGEN ------- NEM

– Jogos-e az indulata?

– Dönthetünk-e szimpátia vagy ellenszenv alapján abban, hogy valakit beáruljunk, vagy sem?

Á, nem tettem meg. Nem akartam, mert régebben a barátom volt, de mostanában valahogy egészen meg-
változott. Durvának és nagyszájúnak látom. Van, akinek ez tetszik, de nekem egyáltalán nem. Azért beköpni 
mégsem tudnám. Lehet, hogy négyszemközt megmondom neki, hogy nem tetszik a viselkedése, szerintem 
megváltozott, és én ezt nagyon sajnálom. De mi lesz, ha csak még jobban összeveszünk? Nem tudom, érde-
mes-e beszélnem vele.

IGEN ------- NEM

– Könnyű-e egy ilyen beszélgetést kezdeményezni? Te hogyan kezdenél hozzá?

– Jobb hallgatni, inkább fájjon egy kicsit, mert lehet, hogy még rosszabb lesz a helyzet?

– Lehet, hogy nem is a másik változott meg, hanem én?

Meglepte, hogy ilyesmiről akarok beszélni vele. Nem talált szavakat. Négyszemközt egészen másképp visel-
kedett, mint az osztálytársak körében. Hosszan elbeszélgettünk, és kiderült számomra, hogy sokkal értéke-
sebb, mint amilyennek én eddig gondoltam. Örülök, hogy egyszerre két barátot is nyertem: egy kicsit ügyetlent 
meg egy kissé nagyszájút...

Forrás: https://csaladteologia.sapientia.hu/system/files/csalad.pdf 

https://csaladteologia.sapientia.hu/system/files/csalad.pdf
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Pályaorientációs tematikus nap – 7. évfolyam – 1–2. óra

CÍM 1–2. óra
Önismeret

KÉSZÍTETTE Barna Gyöngyi

TÉMA Pályaorientáció

FELTÉTELEK,  
ESZKÖZÖK

Mozgatható padok, körbe rendezett székek

Papír, író-, rajzeszközök, festékek, zsírkréta, csomagolópapír

Zenelejátszó, tabletek vagy számítógépek, projektor, feladatlapok, fényképezőgép

A TERVEZETT  
TEVÉKEnYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc  

TAnULÁSI  
EREDMÉNYEK

A „Mi leszel, ha nagy leszel?” kérdésre adott személyes válaszok élettörténeti keret-
be helyezésével az identitásalakulás folyamatjellegét ismerik meg a diákok. Képesek 
lesznek múltbeli válaszaikat felidézni, jelen és jövőbeli elképzeléseiket megfogalmazni.
Képesek a választási helyzettel összekapcsolódó érzelmi állapotaik azonosítására és 
megjelenítésére. Kísérletet tesznek szükségleteik megfogalmazására a pályaválasztá-
si bizonytalanság érzésének csökkentésére. 

KOROSZTÁLY 7. osztály

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK

Időtávlatban gondolkodás

Érzelemazonosítás, -kifejezés (stresszkezelés)

Kooperáció

Empátia 

Kreativitás

Önkifejezés

Kommunikáció (verbális, nonverbális) a csoportban

NAT-
KAPCSOLÓDÁSOK

Műveltségi területek: életvitel és gyakorlati ismeretek, anyanyelv és irodalom, ember 
és társadalom, informatika

Kiemelt fejlesztési területek: pályaorientáció, önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, hatékony tanulás

LEÍRÁS A pályaorientáció előkészítésében az önismeret gazdagítása, a szakmai/pályaismere-
tek tudatosítása az életkori szintnek megfelelően.

ELŐKÉSZÜLETEK Előzetes feladatként adható gyűjtőmunka a diákoknak: 

Ha van olyan óvodáskori rajza, fénykép, ami azzal kapcsolatos, hogy milyen 
felnőttszakmát akart választani kicsiként, azt hozza el. 
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

5’ A csoportfoglalkozás kereteinek kialakítása, a szabá-
lyok megbeszélése, elfogadása: „Iskolai keretben, de 
a megszokotthoz képest más formában dolgozunk ma, 
ehhez szükséges néhány alapszabály egyeztetése, el-
fogadása.”

1. melléklet:  
Csoportszabályok

10’

 

Ráhangoló játék

Szélvihar vagy forgószél

Célja a csoportban a bizalmi légkör kialakítása, az 
oldott hangulat megteremtése, amelyben a diákok 
önmegismerését segítő biztonságos folyamatok elin-
dulhatnak. A ráhangolás a mindennapi, megszokottól 
eltérő munkaformák és tevékenységek alkalmazásá-
hoz egy kötetlenebb, a társakkal való együttműködés-
re, odafigyelésre épülő, kreatív atmoszféra megterem-
tését segíti a mozgásos, feszültségoldó feladatokkal.

2. melléklet:  
Játékleírás

15’

 

Pályaismeret-önismeret: „Mi leszel, ha nagy leszel?” 

A pályatervezés időbeli vonalának vázolása, az elkép-
zelések múlt-jelen-jövő tengelyen történő elhelyezése. 

A tanulók a videókon óvodásokkal és alsó tagozatos 
gyerekekkel készült beszélgetéseket láthatnak, arról, 
hogy ki mi szeretne lenni felnőttkorában, és miért. 

Múlt:

A filmnézést követően arra kérjük a diákokat, idézzék 
fel, ők milyen foglalkozásokat akartak választani, ami-
kor kisebbek voltak, és miért, mit tudtak akkor arról  
a foglalkozásról. Rögzítsék ezeket a múltbeli emlékei-
ket a feladatlapon. Ezt követően lehetőségük nyílik az 
óvodás- vagy kiskori emlékeik osztálytársaikkal való 
megosztására, önkéntes alapon. 

(Van-e az előző évekből valamilyen ezzel kapcsolatos 
produktum, feladatlap stb.?)

(Az előzetes gyűjtőmunka eredményének bemutatá-
sa, ha van ilyen.) 

Amennyiben ez segéd-
anyagként használható: 

https://www.youtube.com/
watch?v=CbS0SkW7nUI 
(óvodás)

https://www.youtube.com/
watch?v=48agGWc9K9o 
(alsós)

https://www.youtube.com/
watch?v=yZc8QmoEWjM 
(alsós)

Tablet vagy számítógép, 
projektor

3. melléklet: 
Egyéni feladatlap

Óvodáskori vagy gyerek-
kori emlékek, amiket 
elhoztak

15’

 

A továbbtanulással kapcsolatos döntés előkészíté-
se, a lehetőségek, alternatívák összegyűjtése, aktu-
alizálása.

A tanulók a feladatlapra lejegyzik a jelenlegi elképze-
léseiket a leendő foglalkozásukkal kapcsolatban, majd 
közösen beszélgethetnek a terveikről, visszajelzést 
adhatnak társaiknak, és reflektálhatnak a hallottakra. 

3. melléklet: 
Egyéni feladatlap

https://www.youtube.com/watch?v=CbS0SkW7nUI (�vod�s)
https://www.youtube.com/watch?v=CbS0SkW7nUI (�vod�s)
https://www.youtube.com/watch?v=CbS0SkW7nUI (�vod�s)
https://www.youtube.com/watch?v=48agGWc9K9o
https://www.youtube.com/watch?v=48agGWc9K9o
https://www.youtube.com/watch?v=yZc8QmoEWjM
https://www.youtube.com/watch?v=yZc8QmoEWjM
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
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20’

 

 

 

 

 

A döntés „érlelésének” folyamatához kapcsolódó ér-
zelmek azonosítása, megjelenítése és megosztása  
a többiekkel. A negatív érzések kezeléséhez ötletek 
gyűjtése. A megoldáshoz hiányzó segítség (szükséglet) 
felismerése, megfogalmazása.

Jelen: 

Most mutasd meg! (A sikert elősegítő tényezők*) 

Megkérjük a tanulókat, hogy rendeződjenek 3 csoportba 
aszerint, hogy van-e már pontos elképzelésük a tovább-
tanulásáról (vagy egyáltalán nincs, vagy több is van, 
nehéz választaniuk). Próbálják megfogalmazni, hogy 
milyen érzéseket kelt ez bennük! Például:

Öröm – mert régóta tudja, mi lesz felnőtt korában.

Nyugalom az iskolaválasztással kapcsolatban – biztos 
az elképzelésében.

Bizonytalanságérzés – nem tudja, melyik szakma lenne 
neki megfelelő.

Félelem – nem lesz belőle semmi, egyáltalán nincs el-
képzelése.

Nemtörődömség, érdektelenség – „Majd a szüleim 
megmondják”.

Üresség, távolságtartás, szorongás, összezavarodott-
ság, kétségbeesés stb. 

(Ha nem tudják megfogalmazni az állapothoz tartozó 
érzéseket a tanulók, a pedagógus segítséget adhat e 
fenti érzések, érzelmek szituációhoz kapcsolásával, ki-
bontásával.)

Amikor megtörténik az érzelmek azonosítása, a csopor-
tokon belül is lehet párokba vagy hármas egységekbe 
rendeződni a jellemző érzés mentén. 

Az a tanulók feladata, hogy a választott, megélt érzést, 
érzelmet – az általuk preferált módon – jelenítsék meg, 
mutassák be, tegyék érzékelhetővé a társaik számára. 

Készíthetnek önmagukból egy élő szobrot is ennek  
a hangulatnak-érzésnek-állapotnak a bemutatására. 
Eljátszhatnak egy rövid jelenetet. Rajzban, képben is 
ábrázolhatják.

A páros, hármas, kiscsoportos munka után az elkészült 
„alkotást” mutassák be a teljes csoportnak. Ezt követi  
a látottak közös megbeszélése, az alkotási folyamat 
részleteinek megosztása, illetve a visszajelzések adása 
és fogadása. 

Fényképkészítés a jelenetről-szoborról-rajzról (a cso-
porttagok előzetes beleegyezésével) az archiváláshoz.

Papír, író-, rajzeszközök, 
festékek, zsírkréta, fényké-
pezőgép
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20’

 

 

Jövő:

Cél: a döntési folyamathoz társuló bizonytalanságérzés, 
várakozási feszültség oldásához eszközök keresésére 
sarkallni a tanulókat. 

Hogyan lehet a negatív érzelmeket kezelni? 

A) Brainstorming

A nem komfortos állapothoz tartozó érzésekkel dolgoz-
nak tovább a tanulók. 

Kinek milyen eszközei, megoldásai vannak az előkerült 
kellemetlen / szorongató / feszültséggel teli helyzetek 
kezelésére? Ötleteket, bevált megoldásokat gyűjtenek 
a tanulók a saját eszköztárukból, majd ezeket felírják a 
táblára, és véleményt alkotnak az eredményességükről, 
használhatóságukról. 

B) Átalakítás

Át lehet-e alakítani a jelenetet/szobrot/képet úgy, hogy 
jó/megnyugtató érzések társuljanak ehhez az állapot-
hoz? Milyen lenne ez a jelenet/szobor/kép optimális 
esetben, ahogy jólesne megélni, elképzelni? 

C) Változtatás 

Kiscsoportos megbeszélés, munka után a változtatás/
változás bemutatása a teljes csoportnak, a látottak, illet-
ve elhangzottak közös megbeszélése.

Fényképkészítés a jelenetről/szoborról/rajzról (a cso-
porttagok előzetes beleegyezésével) az archiváláshoz.

Tábla

Papír, író-, rajzeszközök, 
festékek, zsírkréta, fényké-
pezőgép

10’ A változást hozó/okozó tényezők kiemelése és csopor-
tosítása után a tanulók fontosság szerint rangsorolják 
az alábbi segítségforrásokat. Az előző játék tapaszta-
latainak megbeszélése, a szempontok összegyűjtése, 
rendezése, majd csomagolópapírra való felírása után 
felragasztása egy olyan helyre, ahol ezek a szempon-
tok az egész nap során láthatók. 

Mi változott? Mi lenne számodra segítség? Mire lenne 
szükséged a döntéshozatalhoz? 

• Információ a szakmákról?

• Információ az iskolákról?

• Információ a munka világáról?

• Saját magad mélyebb, alaposabb ismerete?

• Mások véleménye?

• Egyéb?

2. melléklet: 
Játékleírás

5’ A tanulók a felsorolt szempontokat saját magukra vo-
natkoztatva, fontosság szerint rangsorolják, és rögzítik 
a feladatlapjukon. 

Lazítás: 

Zenehallgatás: Amikor én még kissrác voltam

3. melléklet: 
Egyéni feladatlap

Zenelejátszó

https://www.youtube.com/
watch?v=mUG3M-D9Y5Q

https://www.youtube.com/watch?v=mUG3M-D9Y5Q
https://www.youtube.com/watch?v=mUG3M-D9Y5Q
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A SIKERT ELŐSEGÍTŐ  
TÉNYEZŐK

A feladatválasztásnál fontos szempont az osztály/csoport jellemzőihez való iga-
zítás. (*) Itt olyan tényezőket érdemes mérlegelni, mint 

• van-e tapasztalata az osztálynak a csoportmunkáról mint munkaformáról;

• szoktak-e dramatikus játékokat, drámapedagógiai módszereket, eszkö-
zöket használni a tananyag feldolgozásában;

• melyek a csoportlégkör jellemzői (elfogadó, toleráns, barátságos, 
klikkesedő, versengő, ellenségeskedő, intoleráns stb.);

• volt-e a korábbi évfolyamokon pályaorientációs foglalkozás;

• van-e korábban készült produktum, amire hivatkozni, visszautalni lehet.

KOCKÁZATOK,  
nEHÉZSÉGEK

Ha nehezen motiválhatók a diákok a drámapedagógiai módszerekkel megold-
ható feladatokra. 

VÁLTOZATOK, ÖTLETEK, 
TOVÁBBI  
TEVÉKEnYSÉGEK

A jövőkép-feladatnál érdemes a csoporthoz igazodni, mennyire terhelhetők, il-
letve mennyire áll közel hozzájuk az ilyen típusú közös munka. A segítségfor-
rások fontosság szerinti rangsorából képzett csoportrangsor iránymutatás lehet 
a pedagógusnak is az egyes témák arányainak meghatározásában, illetve a 
folytatás, a következő év feladatainak megtervezésében. 

TAnÁRI  
SEGÉDANYAGOK

Érdemes a csoporthoz igazítva kiválasztani a kisfilmet.

Amennyiben ez segédanyagként használható:

https://www.youtube.com/watch?v=CbS0SkW7nUI (óvodás)

https://www.youtube.com/watch?v=48agGWc9K9o (alsós)

https://www.youtube.com/watch?v=yZc8QmoEWjM (alsós)

https://www.youtube.com/watch?v=mUG3M-D9Y5Q (Amikor én még...)

MELLÉKLETEK

1. melléklet

https://www.youtube.com/watch?v=CbS0SkW7nUI
https://www.youtube.com/watch?v=48agGWc9K9o
https://www.youtube.com/watch?v=yZc8QmoEWjM
https://www.youtube.com/watch?v=mUG3M-D9Y5Q


MInTApROGRAMOK ÉS SZERVEZÉSI JAVASLATOK A pÁLYAORIEnTÁCIÓS TEMATIKUS nApHOZ

pálYaoRientáCiÓs 
TEMATIKUS nAp

43

2. melléklet
Ráhangoló játék:

Szélvihar vagy forgószél

Egy székkel kevesebbet helyezünk el a körben, mint a csoporttagok száma. A kör közepén álló diák vagy azt 
mondja, hogy „forgószél”, ekkor mindenkinek egy másik székre kell átülnie, de a szomszédjával nem cserélhet 
helyet, vagy azt mondja, hogy „a szélvihar felkapja azokat, akik …” pl. fekete nadrágban vannak, vagy akik 
fülbevalót viselnek, stb. Akinek nem jut szék, az áll középre.

3. melléklet
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Pályaorientációs tematikus nap – 7. évfolyam – 3–4. óra

CÍM 3–4. óra
Pályaismeret

KÉSZÍTETTE Barna Gyöngyi

TÉMA Pályaorientáció

FELTÉTELEK,  
ESZKÖZÖK

Mozgatható padok, körbe rendezett székek

Papír, író-, rajzeszközök, festékek, kréta

Szórejtvény, szakmaismertető kártyák, számítógép, internetkapcsolat, tábla vagy na-
gyobb csomagolópapír, feladatlapok

A TERVEZETT  
TEVÉKEnYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc  

TAnULÁSI  
EREDMÉNYEK

Képes a meglévő szakmákkal és foglalkozásokkal kapcsolatos ismereteit előhívni. Nyi-
tottan és kíváncsian keres róluk új információkat. A megadott szempontokat követve 
képes információkat gyűjteni, azokat megosztani. 

A megszerzett új tudáselemeket rugalmasan tudja beilleszteni a már meglévő ismeret-
körbe, fogalmi hálóba.

KOROSZTÁLY 7. osztály

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK

Kooperáció

Kommunikáció

Érvelés

Együttműködés

Kíváncsiság

Tervezés

Jövőről gondolkodás

NAT-
KAPCSOLÓDÁSOK

Műveltségi területek: életvitel és gyakorlati ismeretek, anyanyelv és irodalom, ember 
és társadalom, informatika

Kiemelt fejlesztési területek: pályaorientáció, önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony tanulás

LEÍRÁS A pályaismeret körében a szakmákról meglévő információk aktiválása, új ismeretekkel 
történő kiegészítése az életkornak megfelelően. 
Az IKT eszközök segítségével a tárgykörben információs honlapok, hasznos linkek ke-
resésére is mód nyílik.   

ELŐKÉSZÜLETEK Rejtvények elkészítése
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

5’ Ráhangoló játék 

Cél: a társakra való ráhangolódás, odafigyelés előké-
szítése

Séta – Állj!

4. melléklet: 
Játékleírás

5’ A pálya- és szakmaismeret bővítése, a meglévő isme-
retek bővítése, rendszerezése, valamint új információk 
megszerzése

Szókereső csoportjáték 

A tanulókat 4 kiscsoportra osztjuk, 2-2 csoportnak azo-
nos lesz a rejtvénye. Minden csoport kap egy rejtvényt, 
amelyben értelmes szavakat kell megtalálniuk. Az 
egyik típusban 8 szakma nevét kell megkeresni, a má-
sikban 8 munkaeszközt vagy helyszínt. Ha megvan a 
8 keresett szó, jelzi a csoport a pedagógusnak, aki el-
lenőrzi a találatok helyességét. Az eredményeket nem 
szabad elárulni a többieknek. Az azonos rejtvényt kapó 
csoportok között lehet versenyt is szervezni. 

Pl. foglalkozások: légi irányító, állatgondozó, bútorasz-
talos, informatikus, közgazdász, borász, grafikus, re-
cepciós; munkaeszközök, munkahely: irányítótorony, 
etetőtál, csiszológép, szoftver, statisztika, palack, rajz-
eszköz, porta; irányítótorony – légi irányító, etetőtál–
állatgondozó, csiszológép–bútorasztalos, szoftver–in-
formatikus, statisztika–közgazdász, palack–borász, 
rajzeszköz-grafikus, porta–recepciós.

5. melléklet: 
Rejtvények

Tábla

5’

 

Párkereső játék 

Az előző rejtvényben megfejtett szakmákat és eszkö-
zöket, helyszínt kell párosítani úgy, hogy nem szabad 
kiejteni a konkrét szót (körül kell írni a foglalkozás vagy 
a tárgy nevét). Amelyik csapat gyorsabban kitalálja, az 
nyer. 

Kezdésként a „szakmás csapat” körülírja, jellemzi az 
egyik nála lévő szakmát, aminek alapján az „eszközös 
csapatnak” ki kell találnia a szakma nevét, és össze 
kell kapcsolnia a nála lévő eszközzel, munkahellyel: 
irányítótorony – légi irányító, etetőtál–állatgondozó, 
csiszológép–bútorasztalos, szoftver–informatikus, sta-
tisztika–közgazdász, palack–borász, rajzeszköz-grafi-
kus, porta–recepciós. A megtalált szópárok felkerülhet-
nek a táblára. 

5. melléklet: 
Játékleírás
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

40’ Szakmaismeretek bővítése IKT eszközök segít-
ségével 

Szakmaismertető kártyáik bővítésére is szolgáló feladat  

A diákokat 8 kiscsoportba osztjuk. Az előző szakmák-
ról szóló ismertető kisfilmeket a megadott szempon-
tokra figyelve kell végignézniük. Ezután a kiscsoportok 
közösen megalkotják, kitöltik a saját szakmakártyáju-
kat. Amikor minden kiscsoport elkészült, egyenként rö-
viden ismertetik a többiekkel, mit tudtak meg az adott 
szakmáról. 

(Van-e olyan szakma, ami téged érdekel, és amiről szí-
vesen tájékozódnál, készítenél szakmakártyát? – Le-
het egyéni/differenciáló feladat.)

Differenciált feladat: 

Szakmaismertető linkek, oldalak gyűjtése, megosztása 
a többiekkel

Amennyiben ezek a linkek, 
anyagok segédeszközként 
felhasználhatók:

http://oktatas.mktudegy.
hu/a____kozgazdasz____
es_az____/?main_
menu[main_

http://jalicskonyvtar.blog.
hu/2017/11/20/mit_csinal_
egy_grafikus

http://www.epalya.hu/
media/mappa/informatikus.
pdf

https://www.youtube.com/
watch?v=fxY7mpTRoAg 
informatikus

https://youtu.be/OD__
Qd8qTNk asztalos

https://palyaorientacio.
munka.hu/szulok/
foglalkozas/422200 recep-
ciós

http://www.palyanet.hu/
index.php?article_id=27 
borász

https://www.youtube.com/
watch?v=Z-WKZFP3E0M 
légi irányító

https://www.urban-
eve.hu/2013/07/23/
allatgondozo-vagyok/ 
állatgondozó

10’

 

Foglalkozásnév-gyűjtő verseny 

Ismét csoportokra bontjuk az osztályt, minden kiscso-
port kap egy lapot. Az lesz a feladatuk, hogy minél 
több foglalkozás-, szakmanevet írjanak le 5 perc alatt. 
Az idő leteltével a kiscsoportok felolvassák gyűjtésü-
ket, és felírják a táblára. A kö-vetkező csoport már 
csak olyanokat írhat fel, amelyek eddig nem szere-
peltek. Az összesítésben csak azért a foglalkozásért 
lehet pontot kapni, amit más csoport nem írt, vagyis 
csak egyszer szerepel. Az így megszerzett pontok 
alapján alakulnak a versenyben a helyezések.

http://oktatas.mktudegy.hu/a____kozgazdasz____es_az____/?main_menu[main_
http://oktatas.mktudegy.hu/a____kozgazdasz____es_az____/?main_menu[main_
http://oktatas.mktudegy.hu/a____kozgazdasz____es_az____/?main_menu[main_
http://oktatas.mktudegy.hu/a____kozgazdasz____es_az____/?main_menu[main_
http://jalicskonyvtar.blog.hu/2017/11/20/mit_csinal_egy_grafikus
http://jalicskonyvtar.blog.hu/2017/11/20/mit_csinal_egy_grafikus
http://jalicskonyvtar.blog.hu/2017/11/20/mit_csinal_egy_grafikus
http://www.epalya.hu/media/mappa/informatikus.pdf
http://www.epalya.hu/media/mappa/informatikus.pdf
http://www.epalya.hu/media/mappa/informatikus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z-WKZFP3E0M
https://www.youtube.com/watch?v=Z-WKZFP3E0M
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

10’

 

A táblán látható foglalkozásgyűjteményben szereplő 
szakmák csoportokba rendezéséhez szempontokat 
javasolnak a tanulók. Cél, hogy minél több kritériumot 
találjanak, melyek alapján csoportokat lehet képezni a 
foglalkozásokból. A szempontjavaslatok felkerülnek a 
táblára. 

Milyen csoportokat lehetne képezni ezekből a foglal-
kozásokból? 

Pl. műszaki/szolgáltatás/adminisztratív/művészeti/agrár;

férfias/nőies/mindkettő;

fizikai/szellemi;

egy helyben végezhető / utazással járó;

emberekkel/tárgyakkal/eszközökkel foglalkozik;

sokat kell tanulni hozzá / rövidebb idejű tanulás után 
végezhető;

kézügyességet igényel / nem igényel;

sok/kevés pénzt lehet vele keresni;

gyakori/ritka… 

10’

 

 

Az elképzelt szakmával kapcsolatos elvárások/jellem-
zők egyéni fontossági sorrendjének megállapításával 
és rögzítésével zárul a foglakozás. Az egyéni sorrend 
felállítását megbeszélés követi a csoporttal, amelyben 
sor kerülhet a szempontok fontosságának megvitatá-
sára, esetleg kiegészítésére.

Az előbbiekben felsorolt szempontok közül számod-
ra melyek lehetnek fontosak, ha a leendő munkádra/
szakmádra gondolsz? Válassz ki néhányat, és állítsd 
őket fontossági sorrendbe! Milyen elvárásaidat tudod 
most megfogalmazni a későbbi szakmáddal szemben? 
Milyen jellemzői vannak a leendő szakmádnak? Meg-
győző volt-e számodra valamely társad érvelése? Vál-
toztattál-e a sorrendeden valamelyik társad érvelését 
követően?

3. melléklet:  
Az előző modul 3. mellék-
letét együtt használva 
Egyéni feladatlap

5’ Zárójáték

A közös munka lezárása

Jókívánság

4. melléklet: 
Játékleírás
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A SIKERT ELŐSEGÍTŐ  
TÉNYEZŐK

A differenciált munkaszervezés lehetőséget ad a kíváncsiság és a digitális kom-
petencia szintjéhez igazított ismeretszerzésre is.  

KOCKÁZATOK,  
nEHÉZSÉGEK

Ha az intézmény IKT környezete nem teszi lehetővé az internet használatát, 
akkor ez a feladat kihagyható, vagy könyvtárban, könyvekben fellelhető infor-
mációgyűjtéssel helyettesíthető. Ez előzetes tájékozódást, más felkészülést 
igényel a pedagógustól.

VÁLTOZATOK, ÖTLETEK, 
TOVÁBBI  
TEVÉKEnYSÉGEK

Ha szakmaismertető kártyákból van már gyűjteménye az osztálynak, a bővíté-
sükre is sor kerülhet.

A csoportok kialakításakor érdemes a korábbi csoportmunka tapasztalatait fel-
használni. A kiscsoportok, illetve a csoporttagok száma függ az osztály létszá-
mától is. Minimum 3-4 fős kiscsoportokat érdemes létrehozni, figyelve a nemek 
arányára, valamint törekedve a képességekben és a tanulók adott témán belüli 
jártasságában való kiegyensúlyozottságra. Szerencsés lehet különböző felada-
toknál más-más csoportot szervezni, hogy minél több élményt szerezhessenek 
a diákok a közös munkáról. Építő lehet, ha a zárókörben a gyerekek megoszt-
hatják egymással és a pedagógussal az e munkaformában szerzett tapaszta-
lataikat. 

TAnÁRI 
SEGÉDANYAGOK

Amennyiben ezek a linkek, anyagok segédeszközként felhasználhatók:

http://oktatas.mktudegy.hu/a____kozgazdasz____es_az____/?main_
menu[main_ 

http://jalicskonyvtar.blog.hu/2017/11/20/mit_csinal_egy_grafikus 

http://www.epalya.hu/media/mappa/informatikus.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=fxY7mpTRoAg  informatikus

https://youtu.be/OD__Qd8qTNk  asztalos 

https://palyaorientacio.munka.hu/szulok/foglalkozas/422200 recepciós

http://www.palyanet.hu/index.php?article_id=27 borász

https://www.youtube.com/watch?v=Z-WKZFP3E0M  légi irányító

https://www.urban-eve.hu/2013/07/23/allatgondozo-vagyok/ állatgondozó

https://www.youtube.com/watch?v=Z-WKZFP3E0M
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MELLÉKLETEK

3. melléklet

4. melléklet

Ráhangoló játék:

Séta – Állj! 

A csoport szabadon mozog a teremben. Kijelölnek egy embert, ha ő megáll, mindenkinek meg kell állnia. 
Utána még egy embert kijelölnek, most már két emberre kell figyelnie a csoportnak. Nehezítés, hogy ha bárki 
megáll a csoportból, akkor mindenkinek meg kell állnia. 

Forrás: Játéktár 56. o.

Zárójáték:

Jókívánság

Mondj egy megerősítő mondatot, jókívánságot a melletted jobbra ülő személynek!
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6. melléklet
Szórejtvény

Foglalkozások

K Ö Z G A Z D Á SZ A G H

p V U R E C E p C I Ó S

S E Z A G B H M L Ű T R

F Y K F S O U T W I K Ő

L É G I I R Á nY Í T Ó E

C X Z K É Á J R I M D p

G Ö T U A SZ T A L O S H

O Z C S Á n T E G L D A

Á L L A T G O n D O Z Ó

I n F O R M A T I K U S

Megfejtés

K Ö Z G A Z D Á SZ A G H

p V U R E C E P C I Ó S

S E Z A G B H M L Ű T R

F Y K F S O U T W I K Ő

L É G I I R Á NY Í T Ó E

C X Z K É Á J R I M D p

G Ö T U A SZ T A L O S H

O Z C S Á n T E G L D A

Á L L A T G O N D O Z Ó

I N F O R M A T I K U S
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Eszközök

D B p S R T O R O nY I CS

 F T O T Ö J L Ú H A p I

K J R A J Z E SZ K Ö Z SZ

U SZ T T H D Á G E R R O

p O A I n É R p G S D L

S F Y SZ L Ő V A T Y H Ó

E T E T Ő T Á L I B G G

L V M I p K É A L U Á É

É E G K W A F C V E Í p

V R Á A Í M G K Á J Z R

Megfejtés

D B P S R T O R O NY I CS

 F T O T Ö J L Ú H A p I

K J R A J Z E SZ K Ö Z SZ

U SZ T T H D Á G E R R O

p O A I n É R P G S D L

S F Y SZ L Ő V A T Y H Ó

E T E T Ő T Á L I B G G

L V M I p K É A L U Á É

É E G K W A F C V E Í P

V R Á A Í M G K Á J Z R
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6. melléklet
Szakmaismertető kártya: 

Olyan, szakmajellemzőket tartalmazó, a diákok által összeállított gyűjtemény, amelynek alakítása a felső ta-
gozatban elkezdhető, majd folyamatosan bővíthető. Az osztály tagjainak érdeklődési körébe eső szakmákat 
rendezi össze, számukra mindig elérhető, és szükség esetén használható osztályfőnöki vagy pályaorientációs 
órákon is. 

Hasonlít a régi foglalkozáskártyákhoz. 

Szakma/foglalkozás neve (esetleg kép mellé):

• Mit csinál?

• Milyen eszközöket használ?

• Milyen munkakörülmények között, munkahelyen dolgozik?

• Milyen iskolai végzettséget igényel? 

• Milyen iskolában lehet tanulni (konkrét intézmény megnevezésével)?

• A munkavégzéshez szükséges legfontosabb képességek, tulajdonságok:

• Konkrét személy vagy munkahely a környezetben, aki/ahol ezt a munkát végzi/végzik:
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Pályaorientációs tematikus nap – 7. évfolyam – 5–6. óra

CÍM 5–6. óra
Önismeret

KÉSZÍTETTE Barna Gyöngyi

TÉMA Pályaorientáció

FELTÉTELEK,  
ESZKÖZÖK

Mozgatható padok, körbe rendezett székek, papír, író-, rajzeszközök, labda, gombo-
lyag, egyéni feladatlap, (kérdőív)

A TERVEZETT  
TEVÉKEnYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc  

TAnULÁSI  
EREDMÉNYEK

Igyekszik a társakkal való összehasonlításban közös szempontokat keresni, azokat 
megfogalmazni. 

Képes önmagáról több különböző nézőpontból gondolkodni, azok alapján tulajdonsá-
gait megítélni. 

Érdeklődési területeit meg tudja nevezni, összefüggéseket fedez fel az érdeklődés és 
a pályaválasztás között. 

KOROSZTÁLY 7. osztály

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK

Önmegfigyelés

Tolerancia

Empátia

Kommunikáció

Társakkal való összehasonlítás

Jövőről való gondolkodás

NAT-
KAPCSOLÓDÁSOK

Műveltségi területek: életvitel és gyakorlati ismeretek, anyanyelv és irodalom, ember 
és társadalom, informatika

Kiemelt fejlesztési területek: pályaorientáció, önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, hatékony tanulás

LEÍRÁS A pályaorientáció előkészítésében az énképalakítás, a tanulók ön- és társismeretének 
fejlesztése, az érdeklődési irányok meghatározása az életkori szintnek megfelelően.

ELŐKÉSZÜLETEK Feladatlapok elkészítése
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

5’ Ráhangoló játék

Cél a csoportban a bizalmi légkör kialakítása, az ol-
dottabb hangulat megteremtése, amelyben a diákok 
önmegismerését segítő, biztonságos folyamatok elin-
dulhatnak.

Jó tulajdonságom

7. melléklet: 
Játékleírás

Labda

20’

 

 

Közöstulajdonság-kereső játék 

Miben hasonlítunk egymásra? Mi a közös bennünk?

A társakkal való összehasonlításban megélhető, hogy 
mindenkivel találunk közös jellemzőket, tulajdonsá-
gokat, élettörténeti eseményeket stb. (valamilyen te-
vékenység, hobbi, érdeklődési kör, baráti szálon, sze-
mélyen keresztüli kapcsolódás, helyszín, esemény, 
vágy, képesség, adottság, teljesítmény, külső tulaj-
donság stb. mentén is lehet keresni a hasonlóságot). 
Ez az érzés erősíti a „valahova tartozás” élményét.  
Az odafigyelés, nyitottság, kíváncsiság, a kérdésfel-
tevés lehet eszköze az egymáshoz kapcsolódásnak.  

A következő 5-8 percben minél több társaddal talál-
kozz páros helyzetben, és e rövid beszélgetés során 
keressetek közös jellemzőket, tulajdonságokat maga-
tokról. Miben hasonlítotok, mi a közös bennetek?

A páros helyzetek után a csoport közösen megbeszéli 
a tapasztalatokat. 

Pl.: Mi Zsuzsival abban hasonlítunk, hogy mindketten 
játszunk hangszeren. Ákossal ugyanabba az óvodá-
ba jártunk. Eszternek is van kutyája. Stb.

10. melléklet: 
Egyéni feladatlap
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

15’

 

 

 

„Magamról magamnak” Az énkép és a szociális kép 
összevetése 

A)  Mit gondolsz magadról, milyennek látod ma-
gad? Mit gondolnak rólad az osztálytársaid/ba-
rátaid? Mit gondol rólad a családod? 

 A különböző nézőpontok alapján való jellem-
zések egyéni végiggondolása után önként je-
lentkezőként lehet megosztani a többiekkel az 
önjellemzés eredményét, illetve visszajelzést 
kérni a csoporttól. 

 Ki szeretné megosztani a többiekkel? Ki kíván-
csi az osztály véleményére egy-egy tételnél? 
Megkérdezheti a társaitól. Volt-e eltérés a hal-
lottak és az általa leírtak között?

B)  Ha ez a feladat már szerepelt az előző évek-
ben, választható helyette egy kérdőív kitöltése.

8. melléklet: 
Egyéni feladatlap

20’

 

Érdeklődés, jövőkép

Érdeklődési területek áttekintése állítások megítélésé-
nek segítségével. Az érdeklődés és a pályaválasztás 
közötti összefüggés végiggondolása.

Hol tartok most a pályaválasztási elképzeléseimben? 
Mi érdekel?

A feladatlap kérdéseinek önálló átgondolása után kö-
zös beszélgetés kezdeményezhető az érdeklődési 
irányok egyediségéről, kiterjedtségéről, mélységéről, 
változékonyságáról, a változásokat előidéző hatások-
ról, okokról, a növekedés, érés szerepéről, a tudás, 
ismeretek gyarapodásának következményeiről stb.

3. melléklet (az előző két 
modulból): 
Egyéni feladatlap
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

15’

 

 

Mintaképek, hírességek pályaválasztása 

Közös beszélgetés során a mintaképek (pl. szülő, 
testvér, tudós, gamer, színész stb.) munkájáról, annak 
szimpatikus, követendőnek tartott aspektusairól és a 
látható, feltételezhető, ismert nehézségeiről. 

Van-e példaképed, akinek a munkája vonzó számod-
ra? Miért? Mi tetszik benne? Mit tartasz hátrányának? 

Kvízjáték: Milyen munkát végzett, mielőtt híres lett, mi-
lyen szakmákhoz ért?

9. melléklet: 
Tanári segédanyag 
Feladatlap

10’

 

 

Napzáró beszélgetés

A pályaorientációs nap foglalkozásain szerzett tapasz-
talatok összegzése. Az egyéni munkalapok összefűzé-
se (archiválása), a közös „fényképek” megtekintése, 
egyéni vélemények megfogalmazása, kifejezése, él-
mények megosztása.

Alakult-e az elképzelésed a sikeres továbbtanulásod-
dal összefüggésben? 

Volt-e számodra hasznos információ a továbbtanulá-
soddal kapcsolatban? 

Neked mi tetszett a legjobban a mai nap során?

A pedagógus is visszajelez a csoportnak a csoportlég-
körről, a diákok együttműködéséről, a közös munka si-
keresnek tartott elemeiről, illetve a változtatást igénylő 
területekről.

5’ Zárójáték

A közös munkatér, játéktér lezárása

Névgombolyító játék 

7. melléklet: 
Játékleírás

Gombolyag
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VÁLTOZATOK, ÖTLETEK, 
TOVÁBBI  
TEVÉKEnYSÉGEK

A „Magamról magamnak” feladat helyett választható egy önjellemző kérdőív 
kitöltése is. Ha van mód online dolgozni, akkor pl. a https://palyaorientacio.mun-
ka.hu/altalanos/kerdoiv felületen is lehet dolgozni. 

Pedagógusok számára használható kérdőív: Coopersmith-féle önértékelési 
kérdőív.

Forrás: Dr. Tóth László: Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megisme-
réséhez. Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó, 2004, 35–38.

TAnÁRI  
SEGÉDANYAGOK

9. melléklet: Kvízjáték (tanári segédanyag)

MELLÉKLETEK

7. melléklet
Ráhangoló játék:

Mondj a keresztneved kezdőbetűjével egy jó tulajdonságot magadról! Dobd tovább a labdát, akinek szeretnéd! 

Zárójáték:

Névgombolyító játék

Körben ülünk. Az egyik játékosnál van egy gombolyag fonal. Ez a játékos odadobja egy csoporttársának a 
gombolyagot, miközben a nevét mondja, és konkrétan megfogalmazza, hogy mit szeretett meg a másikban, 
mi benne olyan jó, amit ő is megtapasztalt. Az első dobó nem engedi el a fonál végét, és a következő játékos 
sem engedi el a fonálnak azt a pontját, ameddig hozzá elérve legombolyodott. A fogadó ugyanígy tesz, csak 
valaki mással, amikor átdobja a fonalat a kiszemelt társnak. Addig folyik a játék, amíg mindenki legalább 
egyszer megkapta a gombolyagot (de lehet még utána folytatni, ha akarják). A végén egy háló feszül a kör 
közepén a játékosok között. 

Forrás: http://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/08/Diaktamogato_3.pdf

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/kerdoiv
https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/kerdoiv
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8. melléklet   
Magamról magamnak

 
 
 
 

 

9. melléklet 
Kvízjáték

Tanulói feladatlap  

Mi volt a korábbi foglalkozása? / Mi szeretett volna lenni?

Harrison Ford – színész, katona, ács, kőműves

Steve Jobs – eladó, pék, jelmezbe öltözve gyerekeket szórakoztatott

Einstein – szabadalomvizsgáló, kertész, csillagász

Rihanna – ékszertervező, kadét, újságkihordó

Kiss Gergely – orvos, tanár, jogász

Magyar Zoltán – állatorvos, kéményseprő, újságíró

Mucsi Zoltán – sofőr, fényképész, gépszerelő

Zoltán Erika – ügyintéző, stewardess, fodrász

Majka – villanyszerelő, hangmérnök, villamosvezető

Lilu – történész, jogász, könyvkötő

Ashton Kutcher – könyvelő, hajóépítő, vegyészmérnök

Eva Longoria – sminkmester, jógaoktató, kineziológus
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Havas Henrik – autóvillamossági műszerész, boncmester, karateoktató

Debreceni Zita – cukrász, énekes, marketingmenedzser

Lisa Kudrow – pszichológus, csillagász, bemondónő

Nagy Feró – lantművész, vasutas, villamosmérnök 

Schobert Norbi – DJ, rendőr, testnevelő tanár 

Dolph Lundgren – lakberendező, vegyészmérnök, kovács

Tanári segédanyag

Melyik a helyes válasz?

Harrison Ford – színész, katona, ács, kőműves

Steve Jobs – eladó, pék, jelmezbe öltözve gyerekeket szórakoztatott

Einstein – szabadalomvizsgáló, kertész, csillagász

Rihanna – ékszertervező, kadét, újságkihordó

Kiss Gergely – orvos, tanár, jogász

Magyar Zoltán – állatorvos, kéményseprő, újságíró

Mucsi Zoltán – sofőr, fényképész, gépszerelő

Zoltán Erika – ügyintéző, stewardess, fodrász

Majka – villanyszerelő, hangmérnök, villamosvezető

Lilu – történész, jogász, könyvkötő

Ashton Kutcher – könyvelő, hajóépítő, vegyészmérnök

Eva Longoria – sminkmester, jógaoktató, kineziológus

Havas Henrik – autóvillamossági műszerész, boncmester, karateoktató

Debreceni Zita – cukrász, énekes, marketingmenedzser

Lisa Kudrow – pszichológus, csillagász, bemondónő

Nagy Feró – lantművész, vasutas, villamosmérnök 

Schobert Norbi – DJ, rendőr, testnevelő tanár 

Dolph Lundgren – lakberendező, vegyészmérnök, kovács
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Pályaorientációs tematikus nap – 8. évfolyam – 1–2. óra

CÍM 1–2. óra
Pályaismeret     Önismeret     Döntés-tervezés     

KÉSZÍTETTE Barna Gyöngyi

TÉMA Pályaorientáció

FELTÉTELEK,  
ESZKÖZÖK

Mozgatható padok, körbe rendezett székek

Számítógép, projektor, feladatlap, egyéni feladatlap

Az előző pályaorientációs tematikus nap/napok archivált anyagai

A TERVEZETT  
TEVÉKEnYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc  

TAnULÁSI  
EREDMÉNYEK

Képes felidézni és megosztani a pályaválasztáshoz kapcsolódó korábbi csoportélmé-
nyeket, saját emlékeit, és toleránsan, empatikusan reagálni mások történeteire. 

Az időtávlat kiterjesztésében kíváncsisággal fordul a múlt(ja) felé: képes saját iskolai 
életútjának felidézésére, megkísérli egységben látni az eltelt hét iskolai évét. 
Egy felnőtt pályaalakítási tervét, a döntéshozatali folyamatot megismerve hasznos 
szempontokat tud kiemelni, hasonlóságokat és különbségeket megfogalmazni saját 
helyzetével egybevetve. 

Képes a továbbtanulásról, középfokú iskolákról kapott új ismereteket rendszerezni, 
tisztázó kérdéseket megfogalmazni, majd az információkat saját döntéséhez adekvá-
tan felhasználni.  

KOROSZTÁLY 8. osztály

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK

Önismeret 

Önkifejezés (belső tartalmak verbalizálása és másokkal való megosztása)

Empátia (ráhangolódás mások belső állapotára)

Kommunikáció csoportban

Tolerancia

Az időbeli gondolkodás kiterjesztése (múlt-jövő)

NAT-
KAPCSOLÓDÁSOK

Műveltségi területek: életvitel és gyakorlati ismeretek, anyanyelv és irodalom, ember 
és társadalom, informatika

Kiemelt fejlesztési területek: pályaorientáció, önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, hatékony tanulás



MInTApROGRAMOK ÉS SZERVEZÉSI JAVASLATOK A pÁLYAORIEnTÁCIÓS TEMATIKUS nApHOZ

pálYaoRientáCiÓs 
TEMATIKUS nAp

61

LEÍRÁS A pályaorientáció előkészítésében az önismeret és a szakmai/pályaismeretek tudatosí-
tása az életkori szintnek megfelelően. 

A tanulók önismeretének fejlesztése, tervezési-döntési képességének erősítése, a to-
vábbtanulással összefüggő ismereteik – szakmai, intézményi – bővítésére kerül sor. 

8. osztályban: én és a családom (az identitás alkotóelemei). Pályaelképzelések, jövő-
kép megfogalmazása, idő és cselekvési terv készítésének gyakorlása, pályaismeret, az 
intézményi továbblépéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, véleményalakítás és -kife-
jezés, az empátiás készség, kooperáció fejlesztése

ELŐKÉSZÜLETEK A híres emberek pályaválasztása órarészhez előkészítő feladat adható: interjú készíté-
se egy felnőttel (pl. családtag, ismerős), lehet írott formában vagy akár videófelvételen; 
egy önkéntes segítő meghívása az órára vagy felkérése interjúra.

IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

5’ A csoportfoglalkozás kereteinek kialakítása, a szabá-
lyok megbeszélése, elfogadása:

„Iskolai keretben, de a megszokotthoz képest más for-
mában dolgozunk ma, ehhez szükséges néhány alap-
szabály egyeztetése, elfogadása.”

1. melléklet:  
Csoportszabályok

10’ Ráhangoló játék

Cél a csoportban a bizalmi légkör kialakítása, az oldott 
hangulat megteremtése, amelyben a diákok önmegis-
merését segítő biztonságos folyamatok elindulhatnak.

Ma így érzem magam

2. melléklet:  
Játékleírás

5’ Múltidéző A

Ha előző tanévben is volt ilyen témanap, érdemes 
visszaidézni az ott szerzett élményeket, tapaszta-
latokat. Mi történt akkor? Mire emlékeznek? Ha van 
produktum, archivált anyag, fényképek, összefűzött 
feladatlapok, azokat érdemes megnézni, fellapozni. A 
csoport közös élményeinek felidézése erősíti az ösz-
szetartozást, a „mi”-tudatot.

Archivált anyagok, korábbi 
évek feladatlapjai

20’

 

Múltidéző B

„8. osztályosnak lenni azt is jelenti, hogy az iskolai 
életút egy szakaszhatárához érkeztek: általános isko-
lából középiskolába léptek, a régi osztály- és iskolai 
közösségtől elbúcsúztok, és egy új intézményben, új 
közösség tagjává váltok. Tekintsünk vissza az általá-
nos iskolai évekre!”

A feladatlap kérdéseinek segítségével az általános is-
kolai életútjukra tekinthetnek vissza a tanulók. Önálló 
munka után közös beszélgetés során felidézhetők és 
megoszthatók az egyéni és közös élmények.

3. melléklet: 
Egyéni feladatlap
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

25’

 

Hogyan választottak mások pályát? (Mintaelemzés)

Híres ember, ismerős, családtag vagy meghívott ven-
dég (aki már túl van a továbbtanulási döntésén) pálya-
választásának, szakmai életútjának megismerése. Egy 
külső minta megismerése, végiggondolása segítséget 
jelenthet a saját döntés meghozatalában. 

A rendelkezésre álló lehetőségek közül választható, 
hogy kivel készül interjú:

Az osztályfőnök / egy az osztályban tanító pedagógus 
elmeséli, ő hogyan választott pályát.

Ha van önkéntes segítő, vele is készülhet interjú.

Előzetes feladatként egy felnőttel készített interjú (csa-
ládtag, ismerős) megosztása az osztállyal.

Egy híres ember, az iskola névadója, példakép, celeb 
stb. életútjából az iskolai évek, pályaválasztás témájá-
nak kiemelése, az adott szempontok szerinti bemuta-
tása.

Az interjú bemutatása után a csoport közös megbeszé-
lésére kerül sor.

4. melléklet: 
Interjúkérdések

Számítógép, projektor

20’

 

 

 

Az oktatási rendszer középfokú intézményeinek be-
mutatása: Milyen középfokú intézményekben lehet 
továbbtanulni? 

Tanári ismeretbővítő, tájékoztató előadás a középfokú 
iskolatípusok bemutatásával, a jellemzőik, különbségeik 
kiemelésével. Alapfogalmak tisztázásával, a helyi lehe-
tőségek, közeli iskolák profiljának ismertetésével aktuá-
lis információk átadása.

Gimnázium, szakgimnázium, szakiskola, szakma, érett-
ségi stb. fogalmainak tisztázása a diákok felmerülő kér-
déseinek megválaszolásával. 

5. melléklet: 
Tanári segédanyag

Számítógép, projektor
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

5’ Zárójáték

A mozgásos játékok a figyelem átváltására, a feszült-
ség levezetésére adnak lehetőséget. 

Hullámjáték

 

2. melléklet: 
Játékleírás

KOCKÁZATOK,  
nEHÉZSÉGEK

Az iskolai életút feladatnál fontos a közösség előtörténetének ismerete. A sok 
változást (diák, pedagógus, osztályterem stb.) megélt csoportban lehetnek fel-
dolgozatlan feszültségek, rendezetlen konfliktusok, amelyek felidézése szétzi-
lálja a csoportot. Ilyen esetben érdemes más feladattal kiváltani ezt az órarészt. 

VÁLTOZATOK, ÖTLETEK, 
TOVÁBBI  
TEVÉKEnYSÉGEK

Ha a pályaorientációs foglalkozásoknak vannak előzményeik, a közös élmé-
nyek, kellemes emlékek felidézése megteremtheti az utolsó tanév tematikus 
napjának hangulati alapját. Ha vannak a korábbi években készült fényképek, 
feladatlapok (munkafüzet), közösen használt szakmaismertető kártyák, adatbá-
zisok stb., akkor mindezeket előkészítve, átlapozva rá tud hangolódni a csoport 
a közös munkára. 

A Múltidéző órarész az előzményektől függően variálható. Ha van idő, elkészít-
hető egy „iskolai életút” rajz is. 

TAnÁRI  
SEGÉDANYAGOK

5. melléklet: Továbbtanulási tájékoztató

MELLÉKLETEK

1. melléklet

(Javaslatok, amelyeket a csoport még fontosnak tart, amelyekkel kiegészítené a listát.) A szabálylap kifüg-
geszthető a teremben.
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2. melléklet
Ráhangoló játék:

Ma így érzem magam

A játékosok kapnak egy lapot az alábbi érzelmekről szóló állításokkal:

Boldog vagyok. Beteg vagyok. Jól vagyok. Gyönyörű vagyok. Vesztes vagyok. Győztes vagyok. Buta vagyok. 
Minden rendben van velem. Pletykás vagyok. Kétbalkezes vagyok. Unatkozom. Ideges vagyok. Sikeres va-
gyok. Csodás vagyok. Szerethető vagyok. Hibás vagyok valamiért. Szomorú vagyok. Okos vagyok. Össze 
vagyok zavarodva. Jó ember vagyok. Lassan tanulok. Nem vagyok jól. Stb.

A résztvevők karikázzák be azokat az állításokat, amelyek a legjobban jellemzi őket ezen a napon. Vizsgálják 
meg, hogy ezeknek az állításoknak hány százaléka pozitív, illetve hány százaléka negatív. 

Forrás: http://bip.ujnemzedek.hu/gyakorlatgyujtemeny/ma-igy-erzem-magam/

Zárójáték:

Hullámjáték

A játékvezető a körön kívül helyezkedik el, a játékosok ülnek. A játékvezető elkiáltja magát: „ Hullám jobbról!” 
– a játékosok egy hellyel odébb ülnek balra. „Hullám balról!” – egy hellyel jobbra ülnek. „Dagály!” – a játékosok 
felugranak a levegőbe, de a helyükön maradnak. „Apály!” – a játékosok gyorsan másik helyet keresnek.

A tévesztő játékost a próbajátékok után kinevezhetjük játékvezetőnek, ekkor a helye üresen marad, hiszen ő 
beáll a kör közepébe. Ha a játékvezető is tanuló, akkor beül a tévesztő játékos helyére. 

Forrás: http://bip.ujnemzedek.hu/gyakorlatgyujtemeny/hullamjatek/

3. melléklet
Iskolai életút

 

 

Forrás: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/05/16/59/school-3518726__340.jpg

• Készültél-e már az iskolába, vagy még oviban akartál maradni? 

• Miért ebbe az iskolába iratkoztál?

• Ki választotta?

• Mi tetszett benne? 

• Érkeztek-e még óvodástársak az osztályodba? 

• Emlékszel-e, milyen volt az első nap az iskolában? 

• Hogyan és mikor sikerült barátokat szerezned az osztályban? 

• Tart(anak)-e még ez(ezek) a barátság(ok)? 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/05/16/59/school-3518726__340.jpg
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• Van-e kedves emléked, kedvenc történeted az alsó tagozatból? 

• A felső tagozatra változott-e az osztályod létszáma? 

• Elmentek, jöttek-e új diákok? 

• Nehezebb volt-e a felső tagozat, mint az alsó? Miért? 

• Van-e kedvenc történeted, kedves emléked a felsőből? Várod-e, hogy középiskolás légy? Miért? 

• Hogyan gondolsz most a továbbtanulásodra?

• Kialakult-e már benned, hogy „mi leszel, ha nagy leszel”, milyen pályát választasz? 

• Van-e már pontos elképzelésed a továbblépésről? Milyen dilemmák foglalkoztatnak ezzel kapcsolatban?

• Milyen alternatívákat látsz magad előtt e témában? Milyen érzésekkel indulsz a középiskolába?

• Milyen várakozásaid vannak ezzel kapcsolatban?

4. melléklet 
Interjúkérdések:

 
 

 
Forrás: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/08/24/19/55/interview-905535__340.png

• Mi a foglalkozása/iskolai végzettsége? A végzettségének megfelelő munkakörben dolgozik? 

• Mikor határozta el, hogy ez szeretne lenni? Mi indította erre? Volt-e valaki, aki hatással volt rá e pálya 
választásakor? 

• Milyen más foglalkozások tetszettek még neki? 

• Milyen tanuló volt? Miben volt jó, ügyes? 

• Gyerekkorában mi érdekelte különösen? Mi volt a hobbija? 

• Melyik középiskolába járt? Hogyan választott középiskolát? Ki döntötte el, hogy ott tanul tovább? Jó döntés volt? 

• Milyen emlékei vannak a középiskoláról? 

• Hogyan választott intézményt a felsőoktatásban? Ki/Mi segítette ebben? Jó döntés volt-e? 

• Milyen emlékei vannak a főiskoláról/egyetemről? A diplomájával hogyan és hol tudott elhelyezkedni? 

• Mit szeret a munkájában? Milyen nehézségekre kell készülni / lehet számítani ebben a munkában? 

• Gondolt-e arra, hogy változtatnia kellene, más munkát kellene végeznie? Sikeresnek érzi magát a munkájában? 

• Milyen jövőbeli tervei vannak, mit szeretne e területen elérni? Ehhez a munkához milyen képességekre/
kompetenciákra van szükség? 

• Kinek ajánlja ezt a munkát? Milyen tanácsokat tudna adni a most pályát választó diákoknak?

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/08/24/19/55/interview-905535__340.png
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5. melléklet 
Továbbtanulási tájékoztató (letölthető innen: http://palyavalasztas.fpsz.hu/?wpdmdl=1919)

 
 

 
 

 

http://palyavalasztas.fpsz.hu/?wpdmdl=1919
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Pályaorientációs tematikus nap – 8. évfolyam – 3–4. óra

CÍM 3–4. óra
Önismeret     Döntés-tervezés  

KÉSZÍTETTE Barna Gyöngyi

TÉMA Pályaorientáció

FELTÉTELEK,  
ESZKÖZÖK

Mozgatható padok, körbe rendezett székek

Papír, író-, rajzeszközök, képek, újságkivágások montázshoz, ragasztó, post-it lapok

Számítógép, projektor, internetkapcsolat, feladatlapok

Videókészítéshez tablet vagy telefon, fényképezőgép

A TERVEZETT  
TEVÉKEnYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc  

TAnULÁSI  
EREDMÉNYEK

Ismeretekkel rendelkezik saját családja történetéről, a szűkebb családi kör tagjainak 
foglalkozásáról. Képes ezen ismereteit a rokoni szálak mentén elrendezni, vertikális és 
horizontális irányban tájékozódni a családi kapcsolat-/viszonyrendszerben. Az egyedi 
sajátosságokat, variánsokat is képes beilleszteni.

Képes a serdülőkori változások, nehézségek azonosítására, a személyes vonatkozá-
sok felismerésére. 

Felismeri és értékeli a humort mint a konfliktuskezelés, problémamegoldás egyik lehet-
séges eszközét. 

Saját magáról – mint jövőképe főszereplőjéről – képes vágyképeket, fantáziaképeket 
alkotni, jövőbeli terveket szőni, elképzelni és megjeleníteni, beszámolni. 

Képes felvázolni a pályaválasztási döntéshozatal folyamatát, szempontjait, állomásait. 

Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a választott szakma tanulására alkalmas intézmé-
nyekről, iskolákról. 

Reális célként tudja megfogalmazni a megfelelő iskolatípusba való bejutás személyes 
vonatkozásait. 

KOROSZTÁLY 8. osztály

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK

Önismeret 

Családtörténet megismerése 

Önkifejezés (belső tartalmak verbalizálása és másokkal való megosztása)

Empátia (ráhangolódás mások belső állapotára)

Kreativitás

Kommunikáció a csoportban

Döntéshozatal

Jövőre irányulás
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NAT-
KAPCSOLÓDÁSOK

Műveltségi területek: életvitel és gyakorlati ismeretek, anyanyelv és irodalom, ember és 
társadalom, informatika

Kiemelt fejlesztési területek: pályaorientáció, önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony tanulás

LEÍRÁS A pályaorientáció előkészítésében az önismeret és a szakmai/pályaismeretek tudatosí-
tása az életkori szintnek megfelelően. 
A tanulók önismeretének fejlesztése, tervezési-döntési képességének erősítése, a to-
vábbtanulással összefüggő ismereteik – szakmai, intézményi – bővítése.   

ELŐKÉSZÜLETEK A foglalkozási családfa feladat előkészítéseként a családtagok (nagyszülők, szülők, 
testvérek, nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek) foglalkozása felől érdemes tájéko-
zódni, a tanulók ilyen irányú személyes tudását, ismereteit pontosítani. 

IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

5’ Ráhangoló játék 

Két igazság és egy hazugság

6. melléklet: 
Játékleírás

20’

 

 

A pálya-/szakmaválasztás és a családi elvárások, 
értékek közötti összefüggések megfigyelése a fog-
lalkozási családfa megrajzolásával. 

Készítsd el a foglalkozási családfádat! Gondold végig 
a testvéreid, szüleid, az ő testvéreik, nagyszüleid fog-
lalkozását és munkáját! Írd bele a sablonba! 

Az egyéni munka eredménye – önkéntes alapon – 
megosztható a csoporttal. Aki szeretné, bemutatja  
a többieknek, lehetőséget nyújtva nekik kérdések, vé-
lemények megfogalmazására, amelyekre ő is reagál-
hat. 

7. melléklet: 
Egyéni feladatlap
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

20’

 

„Mondd fiam, hogy képzeled Te az életed? Milyen 
ember lesz így belőled?”

Janikovszky–Réber–Vajda Kire ütött ez a gyerek? c. 
rajzfilmjének megtekintése után közös beszélgetés  
a látottakról, a család és a kamasz gyerek közötti fe-
szültségekről, a humor és a szeretet problémamegoldó 
eszközként való felhasználásáról. 

Közös beszélgetés a látottakról: változások, kamasz-
kor, nehézségek, a jövővel kapcsolatos érzések stb. 

Amennyiben ez segéd-
anyagként használható:

https://vimeo.
com/143124205

25’

 

 

 

Jövőtervezés: Álmodozz, tervezz, képzeld el, való-
sítsd meg!

Te hogyan képzeled az életed felnőttként? Milyen mun-
kát választanál? 

Hogyan szeretnél élni 15 év múlva? 

A tanulók választhatnak, milyen módon szeretnék a jö-
vőjükkel kapcsolatos elképzeléseiket megjeleníteni:

Rajzolnak vagy montázst készítenek a vágyott fel-
nőttéletükről, a leendő munkájukról stb. Írhatnak erről 
rövid történetet, novellát, készthetnek képregényt.

Páros feladatban készülhet erről egy riport (az előző 
órához hasonlóan), videó (pl. egy híres szakács ad in-
terjút az étterme megnyitásakor).

Az elkészült munkák – egyéni, páros – bemutatása  
a többieknek, (a csoporttagok előzetes beleegyezése 
után) fénykép készítése az „alkotásokról”, közös meg-
beszélés, visszajelzések adása egymásnak. 

Papír, író-, rajzeszközök, 
képek, újságkivágások 
montázshoz, ragasztó

Videókészítéshez tablet, 
fényképezőgép

https://vimeo.com/143124205
https://vimeo.com/143124205
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

10’

 

Döntök/döntöttem – pályát választok/választottam. 
Személyiség-pálya-iskolaválasztás kapcsolata

Hol tartok a döntési folyamatban? Már tudom, mi le-
szek? Hogyan döntöttem? 

Az aktuális állapot rögzítése: a szakmaelképzelések 
és az azokhoz tartozó iskolák felsorolása, lejegyzése 
a feladatlapon. 

Milyen vagyok? Mi érdekel? Mi szeretnék lenni? Hol, 
melyik iskolában tanulhatom? 

Az egyéni munka után a csoporttal megbeszélhetők 
az elképzelések.

8. melléklet: 
Egyéni feladatlap

10’

 

 

„Nem szeretem – Akkor ne csináld!” 

Mi az, ami nem komfortos számodra, nem szívesen 
csinálnád, nem esik jól neked? Fogalmazd meg! Ezek 
alapján mely szakmák, foglalkozások nem valók ne-
ked? Gondold végig! Adj tanácsot a társadnak!

A páros játék után a tapasztalatok megbeszélése.

8. melléklet: 
Egyéni feladatlap

5’ Zárójáték

Smiley

6. melléklet: 
Játékleírás

Post-it lapok
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A SIKERT ELŐSEGÍTŐ  
TÉNYEZŐK

A foglalkozási családfa megrajzolásához szintén fontos sikerkritérium a csoport 
alapos ismerete. 
A jövőkép megalkotásához a tanulók önkifejezési szokásainak, eszköztárának, 
tehetségterületeinek ismerete segítséget jelenthet. Az óratervezésénél erre le-
het készülni a megfelelő eszközök bekészítésével.   

KOCKÁZATOK,  
nEHÉZSÉGEK

A családi rendszer egyedi szerveződési formáinak kezeléséhez nagyfokú tapintat 
és tolerancia szükséges. Ha van az osztályban átalakuló családban élő (válás, új-
raszerveződő család, hozzátartozó elvesztése, állami gondozott diák stb.) tanuló, 
vele ezt a feladatot csak akkor érdemes megcsináltatni, ha képes felvállalni. Ha 
érzelmileg megerőltető számára, akkor neki érdemes más feladatot adni. 

Ha a csoportban sok az érintett tanuló, akkor egy irodalmi alak, történelmi sze-
mély foglalkozási családfájának feldolgozása is hozhat eredményeket a szak-
mák, foglalkozások ismeretéről, a foglalkozások „örökítéséről”. 

VÁLTOZATOK, ÖTLETEK, 
TOVÁBBI  
TEVÉKEnYSÉGEK

Ha a csoport nyitott a kamaszkori problémák, nehézségek megvitatására, sze-
mélyes tartalmakat is szeretnének megosztani, érdemes a pedagógusnak erre 
reagálni, és a csoport ilyen irányú igényének megfelelően más alkalmat – pl. 
osztályfőnöki órát – felajánlani ezek megbeszélésére. 

A „Nem szeretem – Akkor ne csináld!” játék alternatívaként használható, illetve 
az utolsó feladat helyett beiktatható vagy elhagyható, ha a csoport inkább a 
beszélgetést kedveli.

TAnÁRI 
SEGÉDANYAGOK

Amennyiben ez segédeszközként felhasználható:

https://vimeo.com/143124205 Janikovszky–Réber–Vajda Kire ütött ez a gye-
rek? c. rajzfilm 

MELLÉKLETEK

6. melléklet

Ráhangoló játék:

Két igazság és egy hazugság

A csoporttagok feladata, hogy három állítást fogalmazzanak meg önmagukkal kapcsolatban. Ebből kettő le-
gyen igaz, egy pedig hamis. A csoport tagjai mindenki esetében megpróbálják kitalálni, melyik a hazug állítása, 
és fontos, hogy ebben konszenzusra jussanak (azaz mindenki értsen egyet benne). Adjon időt a tagoknak, 
hogy kitalálják a három állítást. Példa: Indiai származású vagyok. Óvodában logopédushoz jártam. Allergiás 
vagyok a kutyaszőrre. 

Forrás: http://bip.ujnemzedek.hu/gyakorlatgyujtemeny/ket-igazsag-es-egy-hazugsag/

Zárójáték:

Smiley

Rajzolj egy smiley-t egy post-it lapra, ami kifejezi az aktuális hangulatodat, és ragaszd fel a padodra!

 

http://bip.ujnemzedek.hu/gyakorlatgyujtemeny/ket-igazsag-es-egy-hazugsag/
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7. melléklet
Foglalkozási családfa

 
 

Forrás: http://ungarischalsfremdsprache.blogspot.com/2016/01/csaladfa.html

8. melléklet
Döntök/döntöttem – pályát választok/választottam

• Mi érdekel mostanában? 

• Mivel foglalkozom sokat/szívesen?

• Mi szeretnék lenni?

• Milyen iskolákban tanulhatom?

• Milyen szakmák, foglalkozások érdekelnek még?

• Mit ajánlanak nekem az ismerőseim, családtagjaim?

• Melyek az ideális munkák, szakmák számomra? Miért?

Nem szeretem! – Akkor ne csináld!

Előkészítés: A tanár a tanulók számának megfelelő mennyiségben sokszorosít egy olyan lapot, amelynek a 
közepén ennyi áll: „Nem szeretem, nem esik jól”. Minden tanuló kap egy munkalapot, és öt percen keresztül 
olyan dolgokat ír rá, amelyekről biztosan tudja, hogy nem esnek jól neki, nem szereti őket, ami nem „az ő vilá-
ga”. Ezután párok alakulnak. Egyikük a pályaválasztási tanácsadó szerepét játssza, másikuk pedig pályairányt 
kereső önmagát. A lap segítségével beszámol a tanácsadónak arról, hogy milyen helyzetek azok, amelyekben 
nem igazán érzi jól magát. Társa a tanácsadó szerepében gondolatokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, 
hogy ebben az esetben milyen pályairányokat nem érdemes választania. Két perc múlva mindenki szerepet 
és párt cserél, s most új pályakeresők, illetve tanácsadók beszélgetnek. Végül mindenki körbe ül, és elmondja, 
hogy milyen érzései voltak az egyik, illetve a másik szerepben. 

http://ungarischalsfremdsprache.blogspot.com/2016/01/csaladfa.html
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Pályaorientációs tematikus nap – 8. évfolyam – 5–6. óra

CÍM 5–6. óra
Önismeret     Döntés-tervezés  

KÉSZÍTETTE Barna Gyöngyi

TÉMA Pályaorientáció

FELTÉTELEK,  
ESZKÖZÖK

Mozgatható padok, körbe rendezett székek

Papír, író-, rajzeszközök

Egyéni feladatlapok, szókártyák, kérdőív

A TERVEZETT  
TEVÉKEnYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc  

TAnULÁSI  
EREDMÉNYEK

Képes egyéni motiváló erőit felismerni.

Megismeri tanulási stílusa jellemzőit, ennek megfelelő tanulási módszereket tud gyűjte-
ni, kipróbálni. Kitűzött céljai elérése érdekében az elvégzendő feladatokat képes kisebb 
egységekre bontani, ezekhez idő- és cselekvéstervet rendelni. 

Egy később bekövetkező helyzet elővételezésekor képes több nézőpontból is megoldá-
sokat keresni, és bejósolni eredményességüket a sikeres célelérésben.  

KOROSZTÁLY 8. osztály

FEJLESZTENDŐ 
KÉSZSÉGEK

Önismeret (vágyak azonosítása)

Önkifejezés (belső tartalmak verbalizálása és másokkal való megosztása)

Empátia (ráhangolódás mások belső állapotára)

Verbális és nonverbális kommunikáció – asszertív kommunikáció

Motiváció

Időtervezés 

Kreativitás

Együttműködés

Jövőről való gondolkodás

NAT-
KAPCSOLÓDÁSOK

Műveltségi területek: életvitel és gyakorlati ismeretek, anyanyelv és irodalom, ember 
és társadalom, informatika

Kiemelt fejlesztési területek: pályaorientáció, önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, hatékony tanulás
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

5’ Ráhangoló játék

Hol a helyed?

9. melléklet: 
Játékleírás

15’

 

 

 

Mennyire vagy motivált? Mi motivál?

Válassz egy idézetet, amivel egyetértesz, ami üzen 
neked. Miért ezt választottad? Mit gondolsz erről az 
idézetről?

Szókártyákra különböző motivációs idézetek vannak 
felírva. A tanulók megnézik az összeset, és választa-
nak maguknak egyet, ami a legjobban tetszik nekik, 
a leginspirálóbb a számukra. Az egyéni választások 
után a csoport közösen beszélget az idézetekről. Vé-
leményt formálnak a sikerről, kudarcról, kitartásról, cé-
lokról, személyes történeteken keresztül sajátjaikról és 
más motivációs forrásokról is beszámolhatnak. 

10. melléklet: 
Szókártyák

15’

 

Hogyan tanulok? Tanulási stílus kérdőív felvétele

A saját tanulási stílus megismerése a kérdőív kitöltésé-
vel. Az értékelés után meghatározható a vezető tanu-
lási forma. A társak és a saját tapasztalatok megosz-
tása, módszerek, ötletek gyűjtése történhet a tanulási 
kudarcok elkerülésére. 

11. melléklet: 
Kérdőív

20’

 

 

 

Tervezd meg a feladataidat! Készíts időtervet a fel-
vételiig! 

Mi a célom? Mit teszek a céljaim elérése érdekében? 
Hogyan osztom be az időmet és a feladataimat?

Ha ez új ismeret a csoport számára, akkor egy ese-
tet érdemes közösen végiggondolni, együtt megoldani 
a csoporttal. Utána következhet a továbbtanuláshoz 
kapcsolódó tervkészítés.

A feladatlapon lehetőség nyílik az egyéni célkijelölés-
re és tervkészítésre. A terveket párokban megbeszélik 
a tanulók. A tapasztalatok megosztására ezután kerül 
sor a csoportban.

Alternatív feladat: Pályalétra

12. melléklet: 
Feladatlapok
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

20’

 

 

 

Szerepjáték-helyzetgyakorlat 

A szóbeli felvételire való felkészüléshez segítséget je-
lenthet, ha erről az elképzelt, távoli szituációról közö-
sen gondolkodnak a tanulók. Egyrészt megoszthatóvá 
válnak a szorongást keltő érzések, fantáziák, gondola-
tok, másrészt különválaszthatóak a befolyásolható és 
„kiszámíthatatlan” tényezők. A befolyásolható szituatív 
elemeket összegyűjtik a tanulók. Ezek főként saját vi-
selkedésükkel hozhatók kapcsolatba. A vizsgahelyzet-
ben különböző viselkedésformákat és azok hatásait, 
következményeit jeleníthetik meg a szerepjátékban. 

A félénk, bátortalan, az udvariatlan, a magabiztos diák 
3 felvételi helyzetét kell eljátszaniuk a szereplőknek. 

A szerepek kiosztása és a felkészülés alatt a megfi-
gyelőknek szempontokat adunk, a „felvételiző diák” 
verbális és nem verbális kommunikációs eszközeinek 
azonosítására, kommunikációs partnerre gyakorolt 
hatásuk megfigyelésére (a szituációban a tanárokra).  
A játékot követő megbeszélésben a szereplők élmé-
nyei és a megfigyelők észrevételei is előkerülnek. 

A játék „tanulságaként” az asszertív/magabiztos vi-
selkedés elemeinek összefoglalása történik: hogyan 
befolyásolhatja pozitív módon a rólunk kialakuló képet 
a felvételi helyzetben a külső, a ruházat, a köszönés-
búcsúzás, a fellépés, a hangerő, a testtartás, a mimi-
ka, a gesztusok, az érzelmek megjelenítése, kezelése,  
az udvariassági szabályok követése. 

13. melléklet: 
Szituációs kártyák

10’

 

 

 

Napzáró beszélgetés

A pályaorientációs nap foglalkozásain szerzett tapasz-
talatok összegzése. Az egyéni munkalapok összefűzé-
se (archiválása), a közös „fényképek” megtekintése, 
egyéni vélemények megfogalmazása, kifejezése, él-
mények megosztása.

Alakult-e az elképzelésed a sikeres továbbtanulásod-
dal összefüggésben? 

Volt-e számodra hasznos információ a továbbtanulá-
soddal kapcsolatban? 

Neked mi tetszett a legjobban a mai nap során?

A pedagógus is visszajelez a csoportnak a csoportlég-
körről, a diákok együttműködéséről, a közös munka si-
keresnek tartott elemeiről, illetve a változtatást igénylő 
területekről.
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IDŐ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁS SEGÉDANYAG, ESZKÖZ,  
MELLÉKLET

5’ Zárójáték

A közös munkatér, játéktér lezárása

Bogozd ki a csomót!

9. melléklet: 
Játékleírás

A SIKERT ELŐSEGÍTŐ  
TÉNYEZŐK

Ha a pedagógus és a tanulók is kedvelik, és gyakorlottak a drámapedagógiai 
módszerek, eszközök alkalmazásában, akkor a szerepjátékokat, helyzetgya-
korlatokat szívesen fogadják.   

KOCKÁZATOK,  
nEHÉZSÉGEK

Ha az időtervezés teljesen új feladat a csoport számára, akkor érdemes először 
egy rövid ismertetéssel és egy kiválasztott – a csoportot foglalkoztató – kérdésben 
a cél elérését közösen végigvezetni – mintát nyújtva ezzel az egyéni tervezéshez. 

VÁLTOZATOK, ÖTLETEK, 
TOVÁBBI  
TEVÉKEnYSÉGEK

Ha már ismerik a Tanulási stílus kérdőívet, más feladatot érdemes választani.

A csoportok kialakításakor érdemes a korábbi csoportmunka tapasztalatait fel-
használni. A kiscsoportok, illetve a csoporttagok száma függ az osztály létszá-
mától is, minimum 3-4 fős kiscsoportokat érdemes létrehozni, figyelve a nemek 
arányára, valamint törekedve a képességekben és a tanulók adott témán belüli 
jártasságában való kiegyensúlyozottságra. Szerencsés lehet különböző felada-
toknál más-más csoportot szervezni, hogy minél több élményt szerezhessenek  
a diákok a közös munkáról. Építő lehet, ha a zárókörben a gyerekek megoszthat-
ják egymással és a pedagógussal az e munkaformában szerzett tapasztalataikat.

MELLÉKLETEK

9. melléklet
Ráhangoló játék:

Hol a helyed?

A csoportvezető eldöntendő kérdéseket tesz fel a csoportnak. A csoporttagok a válaszuk alapján állnak egyik 
vagy másik térfélre. Addig játsszuk, amíg szórakoztató a gyakorlat. Remek feladat csoportbontásra is.

Néhány példa: 

• Csoki vagy vanília?

• Tom vagy Jerry?

• Nyár vagy tél?

• Gitár vagy zongora?

• Éjszaka vagy nappal?

• Tengerpart vagy hegyvidék?

• Város vagy falu?

• Mákos tészta vagy diós tészta?

• Sós vagy édes?
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• Fekete vagy fehér?

• Mozi vagy színház?

Zárójáték:

Bogozd ki a csomót!

A csoport egy tagja kimegy a teremből. A többiek körbe állva megfogják egymás kezét. Majd – anélkül, hogy 
egymás kezét elengednék – néhányan felemelik a kezüket, mások átbújnak alatta, addig, amíg egy nagy élő 
„csomó” nem keletkezik. A kitaláló feladata, hogy kibogozza a csomót, helyreállítsa az eredeti kört, de úgy, 
hogy közben senki ne engedje el a másik kezét.

Hívjuk fel rá a kitaláló figyelmét, hogy óvatosan „bontogassa” a „csomót”, nehogy sérülést, fájdalmat okozzon.

Ha a csoport/csoporttagok idegenkednek a testi érintéstől, közelségtől, más játékkal zárjunk! 

8. melléklet   
Motivációs idézetek

„Olyan állásra jelentkezz, amit tényleg szeretsz. Meg lennél lepve, ha tudnád, milyen könnyű fölkelni az ágyból 
reggel, ha aznap olyasvalamit fogsz csinálni, amitől nem akarsz leugrani az emeletes busz felső emeletéről.”

Cecilia Ahern

„Ha csupán anyagi javakért dolgozunk, magunk építjük magunk köré börtönünket. Bezárjuk magunkat, magá-
nyosan, hamunál hitványabb pénzünkkel, amely semmi olyat nem nyújt, amiért érdemes élni.”

Antoine de Saint-Exupéry

„Nagyon sok fiatal érzi azt, hogy már ott áll a felnőttség kapujában, és hirtelen döntenie kell, mihez kezdjen az 
életével. Ilyenkor sokan hibás döntést hoznak, és utána hamar érezni kezdik, hogy amit választottak, az iga-
zából nem az ő világuk. Sok ember nem azt a munkát végzi, és nem azt az életet éli, amit valójában szeretne.” 

Törőcsik Franciska

„Puszta a kert, e helyett a
Szántóföld szépen virít,

Termi bőven a pipacsnak
Mindenféle nemeit.

Mit henyél az a sok béres?
Mit henyélnek az ekék?

Közbevágott Pató Pál úr:
»Ej, ráérünk arra még!«” 

Petőfi Sándor

„A munkák kilencven százaléka attól függ, milyen a kapcsolati tőkéd, kiket ismersz, mennyire ismernek, mert ha ez 
nincs, lehetsz te akármennyire tehetséges, a kutya nem fogja tudni, hogy a világon vagy, és nem lesznek munkáid.”

Horányi Juli

„Egyszerre kell tervezgetni és dolgozni, mert ha valamelyik kimarad a kettő közül, nem teljes az élet.”
Szabó Magda

„Fontos, hogy az ember komolyan vegye a munkáját, független legyen, és ne csupán a szórakozással töltse a mindennapjait.”
Marie Curie

„Az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit nem szívesen csinálnak.”
Johann Wolfgang von Goethe

https://www.citatum.hu/szerzo/Cecelia_Ahern
https://www.citatum.hu/szerzo/Antoine_de_Saint-Exupery
https://www.citatum.hu/szerzo/Torocsik_Franciska
https://www.citatum.hu/szerzo/Petofi_Sandor
https://www.citatum.hu/szerzo/Horanyi_Juli
https://www.citatum.hu/szerzo/Szabo_Magda
https://www.citatum.hu/szerzo/Marie_Curie
https://www.citatum.hu/szerzo/Johann_Wolfgang_von_Goethe
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„Korábban mindig féltem a kudarctól, attól, hogy valami nem úgy fog sikerülni, mint ahogy elterveztem. És ezt 
sikerült kiiktatni, mert a kudarcból egyelőre mindig sokkal többet sikerül tanulnom, mint a győzelmekből.”

Hosszú Katinka

„Adj lehetőséget a dolgoknak, hogy megtörténjenek! Adj lehetőséget a sikernek, hogy bekövetkezzék! Lehe-
tetlen megnyerni a versenyt, ha nincs bátorságod odaállni a rajthoz, lehetetlen bármiben is győznöd, ha nincs 
bátorságod harcolni. Nincs tragikusabb, mint az olyan ember élete, aki megálmodott valamit, akiben ott él a 
becsvágy, de aki állandóan csak vágyakozik, reménykedik, és sosem ad lehetőséget az álmának, hogy meg-
valósuljon. Egy pislogó álmot dajkál, de nem tesz semmit, hogy a parázs lángra lobbanjon.”

Richard M. DeVos 

„Egy pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget; egy optimista minden nehézségben meglátja a lehetőséget.”
Winston Churchill

11. melléklet 
Tanulási stílus kérdőív  

Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik jellemző Rád, és azt a 
számot írd be az üres mezőbe! Itt nincsenek helyes vagy helytelen válaszok. Csak a saját véleményed fontos.

1 = Egyáltalán nem jellemző rám.

2 = Nem jellemző rám.

3 = Nem tudom eldönteni, igen is, nem is.

4 = Jellemző rám.

5 = Nagyon jellemző rám.                         A 3-as választ csak ritkán használd!

1 Nyugtalanít, ha tanulás közben csend van körülöttem.

2 Könnyebben meg tudok tanulni egy új dolgot, ha megmutatják, mintha szóban elmondják.

3 Jól tudok füzetből tanulni.

4 Látnom kell a megtanulandó szöveget ahhoz, hogy megjegyezzem.

5 Könnyebben megértem a tanár magyarázatát, ha egy ábrával vagy táblázattal szemlélteti.

6 Tudni szoktam, hogy mi a logikája az alfejezetek sorrendjének a tananyagban.

7 Gyakran előfordul, hogy megtalálom egy feladat megoldását, de nem tudom elmondani, hogyan jutottam a megoldásra.

8 Tanulás közben szeretek járkálni.

9 Élvezem, ha egy tanár olyan kérdéseket tesz fel, amin gondolkodni kell.

10 Szeretem, ha párban kapjuk a feladatokat az órán.

11 Jobban szeretem az olyan feladatokat, ahol mozdulatokat kell megtanulnom.

12 Ha látom a megtanulandó szöveget, könnyebben megjegyzem.

13
Könnyebben tanulok meg egy bekezdést a tankönyvből, ha átlátom, hogyan kapcsolódik az előző és a következő  
bekezdéshez.

14 A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem, inkább tankönyvből tanulok. 

15 Könnyebben megy a tanulás, ha közben mozoghatok.

16 Inkább egyedül szeretek dolgozni.

17 Szeretek problémákon gondolkodni.

18 Jobban szeretek táncolni, mint tanulni.

19 Nagyon hasznos számomra, ha a tanár ábrákat mutat, amikor magyaráz.

20 Gyakran úgy tanulom meg a dolgokat, hogy a tanár magyarázatát jegyzem meg.

https://www.citatum.hu/szerzo/Hosszu_Katinka
https://www.citatum.hu/szerzo/Richard_M._DeVos
https://www.citatum.hu/szerzo/Winston_Churchill
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21 Jobban megy nekem az olyan feladat, ahol valamilyen mozdulatot kell megtanulnom.

22 Hangosan szoktam elolvasni a tananyag szövegét, amikor felkészülök.

23 Jobban szeretem a tanár magyarázatát meghallgatni, mint ha a könyvből kellene megtanulni az anyagot.

24 Teljes csendben tudok csak tanulni.

25 Ha vannak ábrák, rajzok a könyvben, könnyebb a tanulás.

26 Könnyen jegyzek meg mozdulatokat.

27 Jól tudok úgy tanulni, ha csak némán olvasva átveszem a leckét.

28 Azt jegyzem meg könnyen, amit a tanár elmond.

29 A csoportmunka nekem segít, hogy jobban menjen a tanulás.

30 Szeretem aláhúzni vagy színessel kiemelni a lényeget a szövegben.

31
Gyakran előfordul, hogy megtalálom a matematika példa megoldását, de nem tudom elmagyarázni és bebizonyítani, 
hogyan jutottam el a megoldáshoz*.

32 Könnyebben tanulok egy szöveget, ha olvasom, mint ha hallgatom.

33 Szívesebben tanulok az osztálytársammal vagy a barátommal, mint egyedül.

34 Fontos számomra, hogy megértsem a tanulnivaló tágabb összefüggéseit.

35 Tanulás közben nagyon zavaró, ha beszélgetnek körülöttem.

36 Általában átlátom a tananyag logikai felépítését.

37 Akkor tanulom meg könnyen a dolgokat, ha bemutatják, hogyan kell csinálni.

38 Szeretem hangosan átismételni a tanulnivaló főbb pontjait.

39 Jobban tudok tanulni, ha csend van körülöttem.

40 Jobban szeretem az olyan feladatokat, amin gondolkodni kell, mint azokat, ahol a tanultakat kell alkalmazni.

41 Könnyebben tanulok meg valamit, ha hangosan mondom, mintha csak magamban olvasom.

42 Sokszor eszembe jut, hogy mi lehet a válasz a tanár kérdésére, de nem tudom megindokolni, miért az jó válasz.

43 Dolgozatírásnál sokszor tudom, hogy a válasz a tankönyvben a lapon hol helyezkedik el.

44 Egyedül szeretek tanulni.

45 Könnyebben megtanulom a logikus dolgokat.

46 Akkor tanulok könnyen, ha közben szól a rádió, tv vagy a zene.

47 Jobban megértem a tankönyvben lévő szöveget, ha ábra is van hozzá.

48 Dolgozatírásnál vagy felelésnél szinte látom azt az oldalt, ahol az anyag a tankönyvben vagy füzetben van.

49 Amikor egy matematikapéldát megoldok, szinte minden lépést meg tudok indokolni, hogy miért tettem.

50 Szeretem, ha a tankönyvben az ábrák, táblázatok színesek.

51 Szívesebben tanulok hosszabb anyagrészeket, ahol látom az összefüggéseket, mint különálló leckéket.

52 Felelésnél gyakran szó szerint emlékszem a könyv vagy füzet szövegére.

53 Ha tanulok valamit, szeretem továbbgondolni azt.

54 Szeretek jegyzetelni.

55 Szeretek úgy tanulni, hogy rajzot, ábrát készítek közben.

56 Nem zavar tanulás közben, ha a háttérben megy a tv, vagy szól a zene.

57 Szeretek másokkal csapatban dolgozni.

(Forrás: http://www.eltereader.hu/media/2015/11/IP36_READER1.pdf) 

http://www.eltereader.hu/media/2015/11/IP36_READER1.pdf
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12. melléklet

 

 

Forrás: https://pixabay.com/hu/menetrend-pap%C3%ADr-vonalz%C3%B3-geodreieck-3222249/

Cél:
Tennivalók Határidő/rendszeresség

Siker jelzése/eredmény Jutalom

Pl.: Cél: sikeres matekfelvételi – Mit kell tennem érte? Mennyit és hogyan kell készülnöm? Mi fog segí-
teni kitartani? 

Lépések:

• Naponta megoldok plusz egy matekpéldát.

• Hetente előkészítőre járok.

• Kéthetente megoldok felvételi példasorokat.

• Havonta elmegyek korrepetálásra, és pótolom az új anyaggal kapcsolatos hiányosságaimat.

• Hetente megbeszélem a barátommal, hogyan haladok.

• Havonta visszajelzést kérek a matektanáromtól a teljesítményemről.

• Ha sikerül jó jegyeket szereznem matekból, azzal jutalmazom magam, hogy… 

 

https://pixabay.com/hu/menetrend-pap%C3%ADr-vonalz%C3%B3-geodreieck-3222249/
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Alternatív feladat:

Pályalétra

A tanár előzetesen elkészíti és a tanulói létszámnak megfelelő mennyiségben sokszorosítja a munkalapokat.

A gyakorlat elején arra kéri a diákokat, hogy mondjanak olyan foglalkozásokat, amelyekben felnőttként el 
tudnák képzelni magukat. Ezeket elszórtan felírja a táblára vagy egy nagy papírra. A tanulók kiválasztják azt  
a szakmát, amely az adott pillanatban a legközelebb áll hozzájuk.

Mindenki kap egy létrát ábrázoló munkalapot. A lap aljára odaírja, hogy jelenleg tanulmányai milyen szintjén 
áll. A tetejére pedig azt a foglalkozásnevet, amit kiválasztott. A létra közbülső fokaira a tudásgyarapodásnak 
azokat az állomásait írja be, amelyeket feltétlenül „meg kell másznia”, ha a kitűzött célt el akarja érni. Azt is 
megpróbálják megbecsülni, hogy mennyi időt igényelhet az egyik fokról a másikra való továbblépés, illetve  
a célba érés teljes időtartama.

Ha végeztek, mindenki bemutatja a saját létráját a csoportnak. Elmondja azt is, érez-e magában elég erőt 
ahhoz, hogy végigjárja majd ezeket a lépcsőket. 

Forrás: http://bip.ujnemzedek.hu/wp-content/uploads/2014/07/189_palyaletra.pdf

13. melléklet
Szituációs kártyák

A leírások alapján képzeld el a diákok szóbeli vizsgáját. Hogyan érkezhetnek a terembe? Mit és hogyan mon-
danak? Hogyan viselkednek? Milyen benyomása alakulhat ki róluk a tanároknak? Játszd el ezt a szerepet  
a felvételi helyzetben!

Ádám: Magas, vékony, pattanásos arcú, könnyen elpiruló fiú. Szemüveget visel. Jó tanuló, de ha izgul, elcsuk-
lik a hangja, elhalkul, összezavarodik, nem tudja elmondani határozottan, amit gondol. Idegességében az ujja-
it tördeli, vagy a szemüvegét igazgatja. Szemét lesüti, ritkán néz a beszélgető partnere szemébe. Szabadkozik 
az eredményei miatt, zavartan mosolyog, ha megdicsérik a teljesítményét. 

Bori: Csinos, erős sminket viselő lány, nagyon rövid szoknyát és haspólót visel. Rágógumizik. A telefonját  
a kezében tartva lép be a terembe, nem halkítja le, beszélgetés közben többször felveszi a hívásait. Flegmán 
válaszol, amikor olyan kérdést tesznek fel neki, amire nem tud válaszolni. Látható rajta, hogy nem volt kedve 
részt venni ezen a beszélgetésen.

Petra/Péter: Rendezett külsejű, alkalomhoz illően öltözött lány/fiú. Nagyon szeretné, ha felvennék ebbe  
a gimnáziumba. Lelkesen, magabiztosan és udvariasan kommunikál, közben tartja a szemkontaktust. Monda-
nivalóját összeszedetten, határozottan fogalmazza meg.

http://bip.ujnemzedek.hu/wp-content/uploads/2014/07/189_palyaletra.pdf
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Az alábbiakban a modulvázlatokétól eltérő keretben (külső helyszínen vagy külső szereplő bevonásával) ter-
vezett programokhoz csatolunk ajánlásokat, illetve az önálló pedagógiai tervezéshez, alternatív programalko-
táshoz gyűjtöttünk össze egy kínálatot, melynek tartalmát kategóriánként mutatjuk be.

Külső helyszínen megvalósított programok

1. Munkahely- és üzemlátogatások 

Előkészületek (segédanyagok a felkészüléshez)

1.  Az elérhető helyszínek összegyűjtése (tanulók, szülők bevonásával) 

2.  A tanulók érdeklődésének, igényeinek felmérése

3.  A helyszínek kiválasztása (közösen a tanulókkal)

4.  A tanulók tájékoztatása, kérdések, szempontok összeállítása 
Opció: alcsoportok létrehozása, speciális feladatok kiosztása 

A program megvalósítása utáni feldolgozás (segédanyagok a kiértékeléshez)

1.  Az élmények összegyűjtése, megosztása

2.  A szerzett ismeretek, tapasztalatok összevetése az előzetes elvárásokkal, kérdésekkel (mellékletek)

3.  A tapasztalatok érzelmi és racionális kiértékelése, önismereti elemekkel való összevetése, tanulsá-
gok (eredmények) megfogalmazása 

2. Pályaorientációs rendezvény (kiállítás, börze, középiskolai nyílt nap) meglátogatása

Ezek a programok nem időzíthetők szabadon az iskola igényei szerint, mivel az adott rendezvény szervezője 
határozza meg. Amennyiben lehetséges – és indokolt –, a pályaorientációs nap időzítése alkalmazkodhat az 
adott dátumhoz. A tanulókkal való felkészülést minden esetben érdemes már korábban (legkésőbb az 
előző héten) megkezdeni, hogy minél inkább bevonódjanak. Amennyiben az iskola a szülőket is értesíti az 
eseményről, a családi igények is megjelenhetnek, miáltal hatékonyabb lehet a program. 

A legismertebb, országos kiterjedésű, továbbtanulást, pálya- és szakmaválasztást segítő rendezvények, kiállítások:

• Szakmák éjszakája – https://szakmakejszakaja.hu/

• Európai Szakképzési Hét – https://szakkepzesihet.hu/

• Szakma Sztár Fesztivál (országos szakmai tanulmányi verseny) – http://www.szakmasztar.hu

• Euro Skills, Word Skills szakmai versenyek – http://skillshungary.hu/

• Mi a Pálya? Országos műszaki pályaválasztó fesztivál – http://miapalya.mee.hu

• Educatio Kiállítás, Országos felsőoktatási kiállítás – https://www.educatioexpo.hu/

Előkészületek (segédanyagok a felkészüléshez)

1.  A tanulók érdeklődésének, (esetlegesen a szülők) igényeinek felmérése

2.  Kérdések, szempontok összeállítása 
Opció: alcsoportok létrehozása, speciális feladatok kiosztása (mellékletek)

https://szakmakejszakaja.hu/
https://szakkepzesihet.hu/
http://www.szakmasztar.hu
http://skillshungary.hu/
http://miapalya.mee.hu
https://www.educatioexpo.hu/
https://drive.google.com/open?id=1Urp1Urgy2tunbNPbWdhX7ZwHB8nNaYBR
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A program megvalósítása utáni feldolgozás (segédanyagok a kiértékeléshez)

1.  Élmények összegyűjtése, megosztása

2.  A szerzett ismeretek, tapasztalatok összevetése az előzetes elvárásokkal, kérdésekkel (mellékletek)

3.  A tapasztalatok érzelmi és racionális kiértékelése, önismereti elemekkel való összevetése, tanulságok 
(eredmények) megfogalmazása 

3. Együttműködés pályaorientációt támogató szervezettel

Előkészületek

1.  Az elérhető szervezetek (helyi pedagógiai szakszolgálat / pályaorientációs tanácsadó intézmény, mun-
kaügyi központ, a Kereskedelmi és Iparkamara kirendeltsége, civil szervezet) összegyűjtése, szolgálta-
tásainak, ajánlatainak megismerése (tanulók, szülők bevonásával) 

2.  Kérdések, szempontok összeállítása 
Opció: alcsoportok létrehozása, speciális feladatok kiosztása (mellékletek)

A program megvalósítása utáni feldolgozás 

1.  Élmények összegyűjtése, megosztása

2.  A szerzett ismeretek, tapasztalatok összevetése az előzetes elvárásokkal, kérdésekkel (mellékletek)

3.  Tapasztalatok érzelmi és racionális kiértékelése, önismereti elemekkel való összevetése, tanulságok 
(eredmények) megfogalmazása 

A legfontosabb, országos, továbbtanulást, pályaválasztást segítő szervezetek:

• A pedagógiai szakszolgálatok továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadói (a fővárosban és a megye-
székhelyeken) – http://palyavalasztas.fpsz.hu

• A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs szolgáltatásai – http://mkik.hu

• Új Nemzedék Központ – http://www.ujnemzedek.com

• Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – http://nive.hu

Külső szereplők segítségével megvalósított programok

Előkészületek

1.  A tanulók érdeklődésének, igényeinek felmérése

2.  A tanulói igényeknek megfelelő, elérhető személyek – pályaorientációs tanácsadó, adott foglalkozást 
végző szakemberek/szülők, adott területen tanuló öregdiákok – megkeresése, felkérése (tanulók, szülők 
bevonásával) 

3.  Felkészülés a közös programra (interaktív előadásra): kérdések, szempontok összeállítása 
Opció: alcsoportok létrehozása, speciális feladatok kiosztása (mellékletek)

A program megvalósítása utáni feldolgozás 

1.  Élmények összegyűjtése, megosztása

2.  A szerzett ismeretek, tapasztalatok összevetése az előzetes elvárásokkal, kérdésekkel (mellékletek)

3.  A tapasztalatok érzelmi és racionális kiértékelése, önismereti elemekkel való összevetése, tanulságok 
(eredmények) megfogalmazása 

https://drive.google.com/open?id=1xhHE3Mfxt2ccX-6Lj-7Qf6Taso4lX0DI
http://palyavalasztas.fpsz.hu
http://mkik.hu
http://www.ujnemzedek.com
http://nive.hu


TÉMAKÖRI JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK AZ ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI MEGVALÓSÍTÁSHOZ

pálYaoRientáCiÓs 
TEMATIKUS nAp

85

Alternatív javaslatok a mintaprogramok moduljaihoz 

Kategória Szakmai kérdés / pedagógiai cél Általános iskola Középiskola

5–6. 
évf.

7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.

Fő feladatok 
az adott évfo-
lyamon

Mit helyezzünk a pályaorientáció fókuszába? Találkozás a témával 
(pályák, foglalkozások, 

továbbtanulás)

Felkészülés a 
továbbtanulásra

Beilleszke-
dés, a „pálya-
szocializáció” 
megkezdése

Fakultáció-
választás 

(gimnázium)

A középiskola 
utáni elkép-

zelések meg-
alapozása 

(iskolatípus, 
irányok)

Közvetlen 
döntés-előké-

szítés

Kézikönyv-jel-
legű módszer-
tani anyagok

Az egyes életkorok pszichológiai jellemzői és az ebből fakadó peda-
gógiai lehetőségek

Páskuné Kiss Judit: A pályaorientáció pszichológiai alapjai

Hogyan mérhetjük fel osztályunk pályaorientációval kapcsolatos 
helyzetét?

Továbbtanulási térkép kérdőív (Tanulói kérdő-
ív és értékelési útmutató)

Milyen gyakorlatokkal segíthetünk a pályaorientációban? Pályaválasztás az általános iskolában (FPSZ) Pályaválasztás a középiskolában (FPSZ)

Gyakorlatgyűjtemény (Nemzeti Pályaorientációs Portál, eletpalya.munka.hu)

Pályaorientációs foglalkozástervek (Új Nemzedék Bázisiskola Program)

Évfolyamokra, feladattípusokra bontott gyakorlatgyűjtemény (Új Nemzedék Bázisiskola Program)

Elsősorban  
önismeretet  
segítő eszkö-
zök

Milyen önismeretet segítő eszközök állnak rendelkezésre? KOM-PASSZ program moduljai

Önértékelő kérdőívek Orientáló kérdőív 
Kérdőív leírás

Pályaorientá-
ciós portálról

Felvi.hu-ról

Szakmák és tevé-
kenységek

Fakultáció-
választási 
kérdőív

Orientáló kér-
dőív (börzére, 

saját)

Elsősorban 
pályaisme-
retet segítő 
eszközök

A FOGLALKOZÁSOKRÓL, PÁLYÁKRÓL, MUNKAERŐPIACRÓL
Foglalkozásbemutató filmek Foglalkozásbemutató filmek (szűrhető adatbázis)

Foglalkozásbemutató mappák (leírások) npp.munka.hu/szakemberek/foglalkozas/mappa

Munkaerőpiaci információk szakmavilag.hu

A KÉPZÉSI RENDSZERRŐL
Átfogó tájékoztatók Középiskola-típusok Tájékoztató a középiskola utáni továbbtanulási lehetőségekről

Továbbtanulási 
kisokos

Áttekintő térkép a szakképzésről Az OKJ térképe (linkekkel)

http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/palyaorientacio_pszichologiai_alapjai.pdf
http://palyavalasztas.fpsz.hu/?wpdmdl=1772
http://palyavalasztas.fpsz.hu/?wpdmdl=1772
http://www.mfpi.hu/data/cms54103/Palyaorientacio_az_altalanos_iskolaban.pdf
http://palyavalasztas.fpsz.hu/?wpdmdl=2352
http://tvk.munka.hu/c/document_library/get_file?uuid=5e0e3a67-a08b-4938-819e-a3765e26e990&groupId=65957
http://bip.ujnemzedek.hu/gyakorlatgyujtemeny/
http://bip.ujnemzedek.hu/gyakorlatgyujtemeny/
http://palyavalasztas.fpsz.hu/kom-passz-modulok/
https://drive.google.com/file/d/0B4JDavhRu3DqZVBUcll3WVY4UjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4JDavhRu3DqOFVZLUhrLWlublU/view
http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek
http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek
http://www.felvi.hu/felveteli/palyaorientacio/onismeretiteszt
https://drive.google.com/open?id=0B4JDavhRu3DqR1g4NnpkLS1aTjg
https://drive.google.com/open?id=0B4JDavhRu3DqR1g4NnpkLS1aTjg
https://drive.google.com/file/d/0B4JDavhRu3DqMzdxc2JFRUxVVTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4JDavhRu3DqMzdxc2JFRUxVVTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4JDavhRu3DqMzdxc2JFRUxVVTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4JDavhRu3Dqcl9QMXVUS0tkT2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4JDavhRu3Dqcl9QMXVUS0tkT2c/view?usp=sharing
http://palyavalasztas.fpsz.hu/?wpdmdl=1083
http://npp.munka.hu/szakemberek/foglalkozas/mappa
http://szakmavilag.hu/
http://palyavalasztas.fpsz.hu/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/K�z�pisola-t�pusok-�s-tov�bbtanul�s.png
http://palyavalasztas.fpsz.hu/?wpdmdl=1090
http://view.publitas.com/43247/365199/pdfs/fcd112e4f7b349d552d3031d2a06ed806bc6b3a9.pdf
http://view.publitas.com/43247/365199/pdfs/fcd112e4f7b349d552d3031d2a06ed806bc6b3a9.pdf
http://palyavalasztas.fpsz.hu/?wpdmdl=1060
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Kategória Szakmai kérdés / pedagógiai cél Általános iskola Középiskola

5–6. 
évf.

7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.

Szakképzés böngészése Szűrhető OKJ-adatbázis

Szakképzés tartalma, követelmények OKJ-modultérkép

Áttekintő térkép a felsőoktatásról A felsőoktatás térképe  
(linkekkel)

A felsőoktatás részletesen Felsőoktatási szakok katalógu-
sa (szakleírásokkal)

Mesterszak-kereső

KONKRÉT ISKOLÁKRÓL, KÉPZÉSEKRŐL
Intézmények listái, keresők Köznevelési intézménykereső (KIR) Szakképző intézmények 

(nive.hu)
Felsőoktatási intézmények 

(felvi.hu)

Középiskola-kereső (KIFIR)

Felvételi tájékoztatók keresője

Beiskolázási tudnivalók, határidők Középfokú felvételi eljárás – szabályok, 
határidők

Gyakori kérdések a felvételi eljárásról 
(oktatas.hu)

Óravázlatok Iskolai tájékoztató órához Osztályfőnöki 
óra általános 

iskolában 

Fakultáció-
választás

Osztályfőnöki 
óra középis-

kolában

Felkészülés  
a pályavá-
lasztásra

Felkészülést, 
döntést segítő 
eszközök

Gyakorlás, felkészülés Korábbi felvételi 
feladatsorok

Korábbi érettségi feladatsorok

Érettségi tárgyak, követelmények, vizsgale-
írások

Tervezés, döntés-előkészítés Pontszámkalkulátor

SWOT-analízis

Aktuális pályaorientációs rendezvények palyavalasztas.fpsz.hu/aktualis-palyaorientacios-rendezvenyek

http://palyavalasztas.fpsz.hu/?wpdmdl=1083
http://orszagosmodulterkep.nive.hu/
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