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I. A TANULMÁNY BEVEZETŐJE DR. GUSTAV REIER
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A tanulmány bevezetője / Dr. Reier

A GTZ* helyi tárgyalópartnerei a Nyugat Balkáni országokból gyakran rámutattak arra, hogy a diákok és az
általános iskolából a középiskolába átmenő fiatalok szakmai orientációjának léteznek ugyan megközelítései,
de nem létezik rendszerszerű megoldás. Ennek tudatában a GTZ a Balkáni országok szakmai oktatás
reformját célzó és a fiataloknak szóló projektjei keretében a helyi szakemberek támogatásával kisebb
kutatásokat végezett melyek megerősítették a fentieket és differenciáltabb képet adtak a helyzetről:
nagyszámú megközelítés létezik, mint amilyenek az oktatási vásárok, szakiskolák reklámkampánya,
vállalatok szakembereivel folytatott viták, – de nincs rendszeres és intézményesített szakmai orientáció.
A Szövetségi Gazdasági Együttműködési és Műszaki Fejlesztési Minisztérium pénzügyi támogatásával a GTZ
kísérleti jellegű regionálisan felállított szakmai orientációs projektjével megkísérel szembesülni azzal a
tömeges problémával mely, úgy tűnik, jellegzetes a szakmai képzés iskolai rendszerével rendelkező
országokra. A nyugat Balkáni országok nemzedékének 75% jogot nyer beiratkozni a felsőfokú iskolai
intézményekbe1. Majdnem minden fiatal aki elnyert szakosítással jogot kap a felsőfokú oktatási

intézetbe való beiratkozásra, abba be is iratkozik. Azonban, mindössze 20% azoknak akik elvégzik a
felsőfokú iskolát jut álláshoz a szakmájában. Ez viszont azt jelenti, hogy az iskolai nemzedék 55%
tévesen választott szakmát. Ez a szám félelmetesen nagy. Nyugat Balkánon e helyzet nem
különbözik a nyugat-európai országok helyzetétől.2 A helytelen irányú választások ára hatalmas.
Ezeket viselik a szülők, pénzelve a tanulmányokat, az állam mely a diákok jelentős számának
tanulmányait fizeti és óriási oktatási kapacitásokat tart el a felsőfokú iskolai intézményekben, végül
a gazdaság mely kénytelen a már felsőfokú oktatásban részesült polgárokat kiegészítő oktatásban
részesíteni ahhoz hogy dolgozhassanak a vállalatokban. Végül, ez a helyzet nem kevésbé
kiábrándító a felsőoktatást elvégzett polgárok számára sem. Öt-hat éves tanulmányok után olyan
munkahelyen lesznek alkalmazva, melyek mindössze körülbelül három hónapos kiképzést
igényeltek volna.3
A rendszerezett, módszeres pályaválasztási tanácsadásnak hozzá kell járulnia minden szinten a jó
értesültséghez, rá kell mutatnia a drága és hosszan-tartó képzés tévutaira, alternatív karrierek
feltárására és fejlődési lehetőségeire. A pályaválasztási döntés mindenképpen a diákok, a fiatalok és
a szülők joga. A pályaválasztás és munkahely megválasztásának joga végül is az alapvető emberi
jogok körébe tartózik.
Egy pályaválasztási tanácsadás kifejlesztett és bevált modelljének célcsoportja a nyugati Balkáni
országokban azok a fiatalok, akik az általános iskola utolsó két évét végzik, vagy akik már
elvégezték az általános iskolát, de további iskolázásban nem vettek részt. A pályaválasztási modellt
különösen e három fő funkció jellemzi:
_________________
* 2011.01.01.-től kezdve GIZ
1 A GTZ 2008-ban egy másodlagos statisztikai elemzést végzett a felsőoktatásra való áttérésről és a tanulmányok befejezéséről. Ennek
alapjául szolgált az a külön statisztika melyet a GTZ kérésére a belgrádi Statisztikai Hivatal végzett 2000 – 2007 időszakra. Az elemzés
a középiskolák végzett és felsőfokú oktatásra jogosult diákjait, valamint a egyetemek és felsőfokú szakképzettségi iskolák gólyáit
(újonnan beiratkozóit és az első évet ismétlőit) fedte, a beiratkozott diákok száma és a tanulmányokat sikeresen befejezők száma volt
megfigyelve. A szám szerinti adatok ennek az elemzésnek eredményeit tükrözik. A kiindulópont az, hogy a közös történelmi gyökerek
alapján, a helyzet minden Nyugat-Balkáni országban hasonló.
2 A németországi összes munkahelykínálat kb. 17%-a egyetemi végzettséget követel meg. (Lásd: A. Gregorio, L.-J. Garcia; Der
Arbeitsmarkt für Hochschulabsolventen; Erlangen-Nürnberg, 2007, S. 4).
3 Az egyéni vállalkozók egészen 80% három hónapos vállalati edukációban vesz részt, ahhoz, hogy egy munkahelyen el tudja végezni
a három legfontosabb munkafeladatot. (lásd: GTZ, Kula, Zombor és Verbász körzetek végzős hallgatói pályafutásának kísérleti
elemzése, Belgrád, 2005, old. 85 – Pilotanalysen zum Berufsverlauf von Absolventen in der Region Kula, Sombor, Vrbas, Belgrad,
2005, S. 85).
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> a pályaválasztási tanácsadás ötfázisos koncepciójáról van szó a következő szakaszokkal:
(1) Önismeret, (2) Tájékozódás a foglalkozásokról; (3) A pályafutás utai; (4) valós találkozók; (5) Határozat a
foglalkozás megválasztásáról;
> ebben a koncepcióban különös jelentőséget tulajdonítanak a munkavilág felderítése iránti viszonyulásnak: a
diákoknak és fiataloknak nemcsak kérdezősködniök kell a vállalatokról, hanem tanulás mellett rövid gyakorlati
munkát kell végezniök a vállalatokban;
> az egész pályaválasztási kioktatás és a valós találkozók egyéni tanulási és fejlődési folyamatként vannak
megtervezve.
Erwin Kämmerer, az Ausztriában országos szinten használt modell szülőatyja, a térségből 20 helyi edzőt
képezett ki e modell szerint.
A kiképzés csúcspontja „valós találkozó“ volt, az ötfázisos pályaválasztás tájékoztatási modell keretében
megvalósított ausztriai tanulmányutazás alatt. Minden tanulóra mély benyomást tettek az osztrák iskolákban
és vállaltokban látottak. Elbűvölte őket az érzékeny pályaválasztási tájékoztatás, mely feltárja a kilátásokat,
valamint a módszertanilag érdekesen megtervezett oktatás. Ugyancsak fellelkesedtek valamennyi vonatkozó
intézmény segítő közreműködésével abban, hogy minden egyén kifejleszthesse saját karrierjét.
Valószínű, hogy éppen ez a lelkesedés késztette a hazai szakértőket, hogy intenzíven dolgozzanak e mégiscsak
kis projekt keretén belül. Ők saját országaik számára kézikönyvet készítettek a pályaválasztási edzők, előadók,
szakmai munkatársak és ifjúsági oktatók kiképzésére, portfólió-mappát a diákok és fiatalok számára, valamint
egy tantervi keretet az iskoláknak és egy munkatervet az iskolán kívüli programokhoz. És ez még nem minden.
A projekt húsz edzője 178 előadót és szakembert képezett ki a fiatalokkal való munkára. Programjukba, a
kiképzésekbe és az értekezésekbe 20 általános iskola és 15 ifjúsági központ és iroda bevonásával ezen
országok 2753 fiataljához jutottak el.
Szerbiában ez a projekt öt általános iskolában, egy ifjúsági irodában és négy civil szervezetben valósult meg,
Belgrádban, Bórban, Jagodinán, Nis városában, Pozsarevácon és Zomborban. A programkeretet az Oktatás és
Nevelés Alapjairól szóló Törvénnyel1, a Szerb Köztársaság pályaválasztási útmutatási és tanácsadási
Stratégiájával2 és a Fiatalokért Nemzeti Stratégiával3 összhangban határozták meg. A program magába
foglalja a Pályaválasztási edzők, előadók, szakmai munkatársak és ifjúsági oktatók kiképzésének Kézikönyvét.
Az általános iskolák és KZM számára készült kézikönyvek az iskolai tanároknak és a pályaválasztási ifjúsági
oktatóknak van szánva a fiatalokkal való közvetlen munkájukhoz. A mappák a diákoknak és fiataloknak van
szánva azzal a céllal, hogy kísérhessék az iskola és foglalkozásuk megválasztása felé vezető saját útjukat. Az
anyag kiépítése összhangban készült a fiatalok szükségeivel és a velük való munka specifikusságaival, úgy az
iskolában, mint az iskolán kívüli körülményekben is, és a program további realizációjának megfelelően
lehetőség van a váltóztatásokra és összehangolásokra.
Ezúttal szeretném melegen megköszönni a projektben kötelességvállaló edzők, iskolai tanárok és a fiatalokkal
foglalkozó minden szakember nagy elkötelezettségét. Természetesen, külön köszönetem jár ebben a
kísérletben résztvevő diákoknak és fiataloknak. És mindenképpen Erwin Kämmerernek is, aki nagy munkát
fektetett projektjének kidolgozásába.

4 Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Službeni glasnik RS, br. 72/09.
5 Strategija karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji, Službeni glasnik RS, br. 16/2010.
6 Nacionalna strategija za mlade, Službeni glasnik RS br. 55/5,71/05- ispravka i 101/07.
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Szakmai orientáció – karrierhez vezető utak / Dr.
Kämmerer
A szakmai orientáció egyre nagyobb szükségességének okai

2.1 Változások a foglalkozás világában
Mindnyájan tanúi vagyunk az aktuális változásoknak a foglalkozás világában. Ezek nem csupán az üzleti
tevékenységek külső változásai. A változások magára a “foglalkozás fogalmára” vonatkoznak, mely
nemzedékeken, sőt évszázadokon át az európai gazdasági tevékenység, ez ezzel az oktatási rendszer, alapját
képezte. A gyakorlatban a foglalkozás világában történő változások hatásai mindenre kiterjednek, nem csupán
a szakképzési iskolai rendszerekre, melyeknek e fogalom az irányadó; szintén változik, mint az előzetes, mint
a kísérő szakmai orientáció fogalma. Immár nem kivételesek az úgynevezett “atipikus” karrierek, a flexibilis
belépések és átlépések az iskola és a munka világa között. A foglalkozás világában történő változások
magukkal hozzák a minősítési követelmények változását és módosítsák magát a szakmai orientáció iránti
követelményt. Most egy örök-érvényű “célpont” helyett, olyan helyzet áll fenn ahol minden a felé megy,
hogy a “dinamikus orientáció” felváltja az ismertnek vélt feltételekre való felkészítés helyzetét.
2.2 Az “orientáció“ fogalmáról a szakmai orientáció kontextusában
Az orientáció fogalma különböző jelentés tartalmakra utal. Az orientáció jelenthet mint “állapotot” mint
pedig “folyamatot” is. Ezen kívül, az orientáció jelentheti valamely egyén vagy tevékenység “irányultságát”,
illetve erre vonatkozó ráhatást, függetlenül milyen módon.
A szakmai orientáció magába foglalja az orientációs folyamat lépéseinek széles palettáját. Kiterjed a
kepésítésről és szakmáról való informálódástól az egyéni tanácsadásig. Szintén ide tartozik a szakmai
orientációnak az ún. “belső” értelmezése az oktatásban, mely a saját személyiségbe való belátást jelenti,
csakúgy mint a “külső” értelmezése mely a reális világ és a foglalkozásokba való belátást jelenti és kiterjed
egészen a szakmaválasztás és döntés folyamatok alatti kísérésre, instruálásra.
A szakmai orientációba alatt értjük továbbá az adott foglalkozásra való konkrét felkészülést, munka
tapasztalatot, gyakorlatot, work experience, az általános szakoktatási intézkedéseket, valamint a döntéshozatal
konkrét segítését és a szakmába való sikeres átmenet, illetve szakképesítés melletti döntés segítését.
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2.3 A szakmaválasztási döntéshozatal elméletei – a szakmai orientáció pedagógiai és didaktikai
kivitelezésének megközelítései
Röviden bemutatjuk a szakmaválasztási döntéshozatal elméleteinek különböző szemszögeit, amiről széles
szakirodalom létezik.7
2.3.1 Áttekintés
Ezen áttekintés célja, hogy a szakmai orientáció pedagógiai és didaktikai kivitelezésének részben alapját
képező különböző elméleti hozzáállásokra irányítsa az olvasót.8
Szakmaválasztás mint allokációs folyamat9: a szakma választást nem tartja az egyén fejlődési vagy
választási folyamatának. Azon az állásponton van, hogy a társadalomban létező foglalkozási pozíciók
beosztódnak azon jövőbeli betöltőinek. Ennek megfelelően, a szakmaválasztást foglalkozás-allokációnak
tekinti.
Ezt a foglalkozási pozíció allokációs folyamatát H. Daheim10, ezen elmélet képviselője, három szakaszra
osztja :
> az adott iskolázásról való döntést a család hozza meg, illetve hat rá;
> a foglalkozási pozícióról való döntést az egyén a család, a korosztálybeliek és a tanárok hatására hozza meg;
> a foglalkozási pozíciókat a munkaévek során a kollégák, a felettesek és az egyén által alapított család
határozza meg.
Szakmaválasztás mint besorolási folyamat11: annak aki szakmát választ minél optimálisabban kell
informálódni önmagáról, hajlamairól, érdeklődési köreiről, képességeiről és

7 Busshoff, L. , Berufswahl – Theorien und ihre Bedeutung für die Praxis der Berufsberatung, Stuttgart-Berlin-Köln,
1989; Daheim, H., Der Beruf in der modernen Gesellschaft, Köln, 1967; Ginzberg, E. et al., Okkupational Joice, New York, 1951;
Lange, E., Berufswahl als Interaktionsprozess: Kölner Zeitschrift für Soziologie i Lange, E./ Büschges, G., Aspekte der Berufswahl in
der modernen Gesellschaft, Frankfurt/M, 1975; Ries, H., Berufswahl in der modernen Industriegesellschaft, Bern, 1970; Schweikert,
K., Berufswahl, u: Kreklau, C./Uthmann, K. J., Handbuch der Aus- und Weiterbildung, Köln, 1987, 20. Ergänzungslieferung,
Abschnitt 30/65, S. 1 ff; Super, D. E., Psychology of cerias, New York, 1957; Steffens, H., Berufswahl und Berufsentscheidung zur
Theorie und Praxis eines Aufgabenbereiches der Arbeits- und Wirtschaftslehre, Ravensburg, 1975.
8 A szerkezet főleg L. Busshoff és K. Schweikert munkájára támaszkodik (lásd fent).
9 E szociológiai elmélet szerint a szakmaválasztási döntésre a gazdasági tényezők (gazdasági szerkezet, a gazdaság helyzete, munkaerő
piac, foglalkozási struktúra stb.) valamint a szociokulturális és szociálpszichológiai tényezők (adott réteghez tartozás, a szülői ház, az
iskola, az azonos korosztályú társak, karrier-tanácsadás, stb.).
10 Lásd: Daheim, H., Der Beruf in der modernen Gesellschaft, Köln, 1967.
11 A személyiség felé irányuló elméletek közé tartozik és a szakirodalomban úgy jelölik, hogy “Differenciális pszichológiai orientáció
mint a személyiség jellemzői, a szakma követelményei és a társadalmi-gazdasági tényezők összevetése”. A személyiségre irányuló
elméletek kategóriájába, a differenciális pszichológiai hozzáállás mellett, a pszichoanalitikus hozzáállás valamint a személyi
koncepció elmélete tartozik (lásd: TH. A. Pollmann, Beruf oder Berufung? Zum Berufswahlverhalten von Pflichtschulabgängern,
Frankfurt/M, Berlin, New York, Paris, Wien, 1993.)
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tehetségeiről, valamint a szakma követelményeiről. Ezen elmélet szerint mindenki azt a környezetet és olyan
foglalkozásokat keres melyekben kifejezésre jutnak képességei és készségei és elfogatható pozíciókat és
szerepeket vállal fel.
Szakmaválasztás mint döntési folyamat12: a szakmaválasztás mint döntési folyamat alatt egy személy
(személyiségi szerkezet) és valamely tárgyi terület (foglalkozási szerkezet) között fennálló kölcsönhatási
folyamatot értjük, melynek célja a szakmai munkák elemzése, összehasonlítása, és a prioritások
meghatározását követően, a döntés meghozása. E folyamat több szakaszon megy át, a probléma
megfigyelésétől, az információ gyűjtésén és feldolgozásán át, a döntésig és megvalósításig (stratégiai
informálódás).
Szakmaválasztás mint tanulási folyamat13: a tanuláselméleti hozzáállás amely a szakmaválasztást
magyarázza a „személyi koncepciót”, az életterületi (családi, iskolai, stb.) benyomások teljességét és a
problémamegoldás tudományos módszereit olyan tanulási tapasztalatoknak tekinti melyek egymásra
építkezve a szakma tudatos megválasztásához vezetnek.
Szakmaválasztás mint fejlődési folyamat14: a szakmaválasztást nem tekinti egy izolált időbeli eseménynek,
hanem a szakmai fejlődés egész életen át tartó folyamatának egyik fejezetének. Ezen hozzáállás alapelvei a
fiatal személy önálló döntései és a róla hozott döntések összefüggése; a szakmaválasztás része a fejlődő saját
én identitásának folyamatos fejlődési folyamatának. A szakmaválasztás mint fejlődési folyamat kezdődik pl.
az általános iskola befejezésekor az iskolaválasztással mely időlegesen meghatározza a képzési helyzetekhez
való hozzáállást, de tartalmazza a lehetséges döntést a foglalkozás megváltoztatásáról, azaz új orientációról
(átképzés, alternatív iskolázási út).
Szakmaválasztás mint kölcsönhatási folyamat 15: a szakmaválasztást a szakmát választó és környezete
(szülők, tanárok, tanácsadók, stb.) közötti kölcsönhatás eredményének tekinti. Ebbe a kölcsönhatásba
beletartoznak még a résztvevők legkülönfélébb érdeklődései és jelenértékei. Azon a résztvevőknél akik az
oktatás során nagymértékben megismerkednek a képzés és a munka világának valóságával (a magasabb fokú
iskolák információs napjai, tájékozódás az iskolákban és vállalatoknál, gyakorlatok) magas fokú ésszerűség
fejlődik a szakmaválasztásban.
2.3.2 Elemzés
A fenti szakmaválasztási elméletek áttekintéséből kiindulva, a szakmáról szóló döntés folyamatának elméleti
modelljeinek a megfigyelhető döntési eljárásokkal való összhangnak ellenőrzési lehetőségének kérdése nem
releváns a mi vizsgálatunkhoz. Előtérben az a gondolat lesz, hogy a
>
>
>
>
>
>

szakmaválasztás mint allokációs folyamat,
szakmaválasztás mint besorolási folyamat,
szakmaválasztás mint döntési folyamat,
szakmaválasztás mint tanulási folyamat,
szakmaválasztás mint fejlődési folyamat és
szakmaválasztás mint kölcsönhatási folyamat

12 A döntéshozatal elmélete a szakma választásáról szóló döntéseket olyan választási és döntéshozatali eljárásokkal magyarázza
melyeket az előzőleg betöltött iskolai és foglalkozási pozíciók határozzák meg. Itt háttérbe szorulnak az egyéni és társadalmi tényezők
szakmaválasztásra gyakorolt hatási (K. H. Seiffert).
13 Busshoff, L., Berufswahl. Theorien und ihre Bedeutung für die Praxis der Berufsberatung, Kohlhammer, Stuttgart, 1984.
14 Eltérően a személyiségre irányult elméletektől, a fejlődés-pszichológia elmélet képviselői szerint a szakmaválasztás nem tekinthető
statikus, egyszeri eseménynek, hanem a szakmai indítékok és orientáció egy folyamatos, egész életen át tartó fejlődésének. Ezen elmélet
legismertebb képviselői E. Ginzberg és D. E. Super.
15 Lásd H. Ries és E. Lange (lásd fent).
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elméleti hozzáállások tartalmaznak elemeket melyek javítják a szakmai orientáció konkrét pedagógiai
folyamatainak kialakítását.
Miután a szakmai orientáció egy kiterjedt rendszer mely magában foglal sok releváns csoportot és
érdekképviselőt, nélkülözhetetlen áttekinthető módon rámutatni a szakmaválasztás magyarázatának
legfontosabb lehetőségeire.
Úgy tűnik a szakmaválasztás egyik elmélete sem nyújt önmagában elegendő magyarázatot a foglalkozásról és
iskoláról szóló döntés összes hatásáról és feltételességéről, s ezáltal az előző szakmai orientációról sem.
Miután ezen elméletek mindegyike tartalmaz fontos hozzáállásokat a döntés terület, illetve a döntés
előkészítésének, részeinek magyarázásához egyik sem teljes mértékben elutasítandó mint korszerűtlen vagy
pontatlan.
Ezért a mi szakmai orientáció program modellünk fejlesztéséhez integratívan álltunk hozzá. A koncepció
kidolgozásának kiindulási pontja az volt, hogy serkentő hatások különösen akkor válthatóak ki ha a szakmai
orientáció folyamatát elsősorban:
1. tanulási folyamatnak,
2. jövőre irányuló, dinamikus értelemben besorolási folyamatnak és
3. döntési kompetenciának
tekintjük.
A szakmai orientáció folyamata tanulási folyamatként értelmezése kapcsán (1), a tanulási elmélet folyamata
abból indul ki, hogy a szakmai orientáció folyamat tervezéséhez a tanulási tapasztalatok meg kell erősítsék a
személyi koncepciót, eszközölni kell a célzott tapasztalatokat a munka világában (valós találkozások),
valamint problémamegoldási módszereket kell kifejleszteni. Ide tartozik az önálló információgyűjtés,
szembenézés az értékrendekkel, a jövő eseményeinek követése stb.
A szakmai orientáció folyamata, dinamikus értelemben jövő-orientált, besorolási folyamataként és tanulási
kompetenciaként értelmezése kapcsán (2 i 3), a szakma kiválasztása besorolási folyamatként értelmezett,
tehát mint az érdeklődések, képességek, hajlamok és tehetségek és a valamely képzési, illetve munkaterület
követelményeinek felismerésének és egységbe foglalásának folyamata, így dinamikusan és többdimenziósan
értelmezhető, miután az aki választ és a munka világa változásoknak vannak kitéve és miután léteznek
kölcsönös összefüggések.
Amennyiben figyelembe kell venni a változásokat az oktatásban és a munka világában, valamint a
képességek, álláspontok és tudások célzott erősítését és fejlesztését, akkor a szakmai orientáció modelljeként
különösen alkalmas a többfázisos eljárás a visszatekintés és a meghozott előzetes döntések, illetve döntések
ellenőrzésének lehetőségével. Ezzel a besorolási folyamat végül is tanulási folyamat mely célzottan serkenti a
személyiségi profil a valamely iskola vagy foglalkozás képzési és szakmai követelményeivel való egységbe
foglalását és összevetését.

3

AKTÍV FOLYAMATÚ SZAKMAI ORIENTÁCIÓ
KONCEPCIÓJA A NYUGAT BALKÁNON

Az átfogó, következetesen kiépített orientáció és az iskolázásról, illetve foglalkozásról való döntés
folyamatában lévő fiatalok követésének a Nyugat Balkánon koncepciónk alapját egy többfázisos eljárás képezi,
az úgynevezett ötfázisos modell.
3.1 Szakmaválasztási folyamat szerkezete (ötfázisos modell)
> Önismeret: a tanulási tartalmak megfelelő tervezése által felismerni saját lehetőségeit, megvalósítási
készséget és hajlamokat.
> Információk a foglalkozásokról: rendelkezésre álló vagy új információk a foglalkozásokról, melyeket ki
kell fejleszteni, strukturált módon előkészíteni, hogy lehető legyen a tájékozódott döntés a foglalkozás
kiválasztásáról.
>
Képzési lehetőségek: a kívánt foglalkozás megvalósításához vezető képzési és karrier lehetőségek
ismerete.
> Találkozások a foglalkozások világával: s foglalkozás képviselőinek feltett kérdések, a vállaltokban tett
szakmai gyakorlat („kipróbálás”) és tájékozódás által a kívánt foglalkozást alávetett a valóság próbájának.
> Döntés a foglalkozás választásáról.
3.2 Az ötfázisos modell didaktikus végrehajtása
A szakmai orientáció folyamatának kidolgozásában alkalmazott didaktikus eljárások célja, hogy olyan tanulási
tapasztalatokat eszközöljenek melyek serkentik a szembenézést önmagával: a személyes érdeklődésekkel,
képességekkel, kívánságokkal, alkalmasságokkal stb., a személyiségi profil megismerése és a személyes és
társadalmi kompetencia megszerzése, valamint a döntéshozatali készség és határozottság erősítése céljával.
Szükséges, valamint, az orientálódási készség átadása a fiataloknak, tájékozódási kínálattal való foglalkozás,
az információk szerzése, kiválasztása és feldolgozása révén.
A saját személyiséggel és az információkkal való kognitív foglalkozás mellett, a fiatal személynek, a
kérdéseihez, fel van kínálva a saját tapasztalatok és élmények általi hozzáállás. Ehhez aktív módszerek
szükségesek, kognitív, kutatásos, önálló tanulás, játék és elmélkedés által.
A valósághoz közeli gyakorlatok és játékok teljesítésével, a fiatalok magas fokú aktivitása eszközölésével és a
készen-állásuk és motiváltságuk serkentésével, a valós élményekkel kiegészített szakmaválasztási
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folyamatokban való részvétellel, tehát tájékozódással iskolákban és vállalatokban, megfelelő előkészületekkel
és a meglátások utólagos feldolgozásával, információs vásárokon és hasonlók, a fiatalok orientálódási
kompetenciája erősödik a valóság „megismerése“ által.
A személyi koncepció alapján történő szakmaválasztás kompetenciának kifejlesztése a fiataloknál, végül is a
cél és előfeltétele a középiskolába és a munka világába való átlépésnek. A szakmaválasztási kompetencia alatt
az a készség értendő, hogy nagymértékben önálló döntést hozzon az iskolázásról vagy vállaltban történő
képesítésről és ezt végere is hajtsa. A döntést a személyi koncepció (képességek, érdeklődések, hajlamok,
alkalmasságok stb.) és a valós körülmények (a továbbképzés, illetve a foglalkozás követelményei, munkapiaci
kilátások stb.) kölcsönös viszonyában muszáj meghozni.
3.3 Összefoglalva a tanulás legfontosabb céljainak bemutatását a szakmaválasztási kompetencia
fejlesztése viszonyában a fiatalok:
> felfedezhetik, kikutathatják és újraértékelhetik saját kívánságaikat, érdeklődéseiket és hajlamaikat,
> észrevehetik tehetségeiket és képességeiket,
> megismerhetik a szakmunkák és képzések követelményi profiljait,
> a saját érdeklődéseiknek megfelelően részletesebb belátást nyerhetnek a kiválasztott képzési és szakmai
lehetőségekbe,
> elmélkedést végezhetnek a munkáról, annak változatos jelentéseiben és formáiban, mint alapvető emberi
tényezőről,
> felismerhetik az aktuális formákat, valamint a munka és a foglalkozások változatosságát,
> megismerhetik a munka és a foglalkozások világát kulturális, gazdasági, társadalmi és ökológiai
szempontokból,
> felismerhetik az új technológiák hatását a szakma és az élet különböző területein,
> végiggondolhatják az egészség dimenzióit mint a munka és a szakma tényezőit,
> a valós találkozások révén betekintést nyerhetnek a munka és foglalkozások világába,
> képesek lesznek jellemezni a különféle iskolázási lehetőségeket azok specifikus követelményeikkel és
végzett képesítéseikkel,
> képesek lesznek kiépíteni személyes stratégiájukat a saját karrier- és élettervezéshez,
> képesek lesznek összevetni a személyiségi profilt a képzési és karrierút követelményi profiljával és
ellenőrizni a döntés szempontjából.
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4

IV. PROGRAM KERETTERV: SZAKMAI ORIENTÁCIÓ

A program keretterve: Szakmai orientáció16

4.1 A szakmai orientáció programjának célja, feladatai és tartalma
A program általános célja a fiatalok ösztönzése arra, hogy a szakmai orientáció ötfázisos folyamati
modelljében való aktív részvétel által felelősséget vállaljanak a saját jövőjükért, megismerjék önmagukat és a
saját képességeiket, az iskolázási és a karrier utakat, megfontolt döntést hozzanak az iskola választásáról vagy
bekapcsolódjanak a munka világába és ilyen módon sikert arassanak a saját karrierjük megtervezésében.
A szakmai orientáció program a fiatalok, a diákok döntéshozatali készségének kiépítésére irányul és mint ilyen
két fő összetevőt integrál. Az első összetevő a személyi kompetencia, azaz a saját „én” ereje és az iskolázás és
foglalkozás lehetőségeinek ismerete, illetve szembenézés azokkal (tárgyi és módszeri kompetencia). A
második a társadalmi kompetencia mely egyre nagyobb jelentőséggel bír a foglalkozások világában és mint
kutatás tárgya, mint gyakorlás tárgya kell legyen a szakmai orientáció keretein belül.
Ilyen módon a program jelentősen hozzájárul a fiatalok, diákok személyiségalakításához és ebben középső
helyet foglalnak az akarat, a döntéshozatali készség, irányultság, szorgalom, eredményelérési készen-állás,
kitartás és kapcsolatteremtési képesség fejlesztése és erősítése.
4.2 Didaktikus elvek
A szakmai orientáció program végrehajtásának összes kulcsszereplője figyelembe kell, hogy vegyék a tényt,
hogy a szakmai orientációnak folyamati karaktere van. A szakmai orientáció lehetővé kell tegye a fiatalok
személyi kapacitásainak tudatosítását, szakmai és képzési választékot kínáljon fel, kövesse a változásokat a
szakmaválasztás viszonyában, valamint a foglalkozás és az iskola választásáról szóló döntés önálló
meghozásához vezessen.
A szakmai orientáció hozzájárulása a személyiség alakításához megkövetelik a program módszertanának külön
kialakítási módját: az áttekinthető, közvetlen élmény a saját aktivitásról előfeltétele a program
megvalósításának.
A program aktív és interaktív tanulás kereti között valósul meg. Az alkalmazott módszerek lehetővé teszik az
aktív tanulást és a foglalkozás-iskola kiválasztása folyamatán belül különösen serkentik a kulcsképességek
fejlődését, különösen az orientációs kompetenciát: beszélgetések az osztályban, szerepjátékok, csoportokban
történő munka, szakértői módszer, elmetérkép, a szakmai orientáció portfóliója, tanulás állomások szerint (pl. a
képességek útja), pro és kontra vita, egyéni munka, páros munka, interjú, valós találkozások stb. Az említett és
egyéb, a szakmai orientáció területén használatos, módszerekről külön fejezetben lesz szó.
A valós találkozások megvalósításában olyan módszerek alkalmazandók melyek kieszközölik az oktatásmunka valós helyzeteiben történő interaktív tanulást, melyekben a fiatalok, diákok aktívan részt vesznek a
kutatásban és megoldás-keresésben: tájékozódás az iskolában, vállalatban és szakmában, valamint az egyéni
szakmai gyakorlatok, vállalati és iskolai gyakorlatok, szakmai tájékozódási vásárok látogatása stb. A valós

16 Források a program Ausztriában történő végrehajtása módjáról: Szakmai orientáció oktatási terve HS és AHS részére, kiadó
Oktatásügyi minisztérium, megjelent: BWK (BGBL. II Nr. 134/2000); Politechnikai iskola oktatási terve, kiadó Oktatásügyi minisztérium,
megjelent: BWK (BGBL II Nr. 236/1997).
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találkozások megkövetelik az alapos előkészületeket és utólagos feldolgozást a fiatalokkal, diákokkal, valamint
az intenzív együttműködést az iskolák és a vállaltok között. A valós találkozások meghatározásánál szem előtt
kell tartani a szakmai orientáció folyamatának teljes egészét.
Észben kell tartani, hogy az iskolázás és a foglalkozás tervezéséről szóló döntések személyesek és gyakran
családi körben vagy egyéni tanácsadás keretében hozzák azokat meg. Ezért a fiatalok, diákok a programban
való részvétel által megerősödnek, hogy támogatással önállóan hozzák meg döntésüket. A fiataloknál,
diákoknál támogatni kell a tanácsadási szolgálatok célzott használatát a szakmai orientáció folyamata alatt,
vagy az iskolában végrehajtott program vagy az Ifjúsági iroda programja keretében.

4.3 Tanulási területek és program/oktatás tartalmai, azaz a tanulás tartalmai
4.3.1 Tanulási terület 1: Önismeret
Az önismeret a fiatal személy találkozása saját „énjével” (előnyök, hiányosságok, érdeklődések, hajlamok) és
a döntési folyamat kiindulási alapját képezi. Ha a fiatal személy tudatában van saját személyes kapacitásainak
(képességek, készségek, előnyök, tehetségek), akkor célzottan tájékozódhat a jövőbeni szakma lehetőségeiről,
de az iskolázási lehetőségekről is, valamint megtudhatja mely foglalkozások, azaz képzési lehetőségek felelnek
meg neki.
CÉLOK
E tanulási terület általános célja a fiatalok, diákok személyes hajlamainak és kapacitásainak tudatosítása, az
önmagukról valós kép kialakítása keretében.
A fiatal személynek fel ismernie, hogy a szembenézés a saját „énnel” fontos előfeltétele saját döntéshozatali
folyamatának és arra serkenti, hogy megtudja mi az amit jobban vagy kevésbé jól tud és bír (előnyök és
hiányosságok, valamint a fejlesztendő területek), hogy a további folyamat során célzottan összehasonlíthassa a
saját személyi profilját a követelményi profillal, illetve a képzési és foglalkozási lehetőségekkel.
A program/oktatás tartalmai, illetve a tanulás tartalmai
A fiataloknak meg kell tanulniuk, hogy felfedezzék, kikutassák és kivizsgálják saját vágyiakat, érdeklődéseiket
és hajlamaikat, valamint észrevegyék tehetségeiket és képességeiket, hogy megtanulhassák értékelni és
átgondolni személyes elvárásaikat; hogy felismerjék saját kapacitásaikat és teljesítménykészségüket; hogy
végezzenek önelmélkedést az érdeklődések, hajlamok, képességek tekintetében (önfelmérés) és
hozzáfűződjenek a foglalkozás és iskola választásra; hogy kritikusan szembenézzenek a foglalkozások
életrajzával és a munka témájával; hogy megerősítsék önérték érzetüket, különösen a diáklányok, a
foglalkozások széles skálájára való alkalmasság tekintetében.
4.3.2 Tanulási területek 2 i 3: Információ és kutatás – képzési és karrier lehetőségek
A képzési és karrierlehetőségekről szóló információk kutatása és használata lehetővé teszi a fiatalok számára,
hogy új belátásokat nyerjenek a személyes kompetenciák és az iskola és szakmai követelmények viszonyáról.
A fiatalok, diákok képesek lesznek arra, hogy önállóan találjanak információkat, használják és szelektálják az
adatokat, valamint megismerik a lehetséges információforrásokat – foglalkozás-tájékoztatási központok,
foglalkoztatási szolgálatok, folyóiratok és brosúrák, valamint munkabörzék, foglalkozási adatbázisok és egyéb
internetes kínálat stb., melyek tényeket és adatokat nyújtanak a képzési és karrierlehetőségekről, munka és
szakmai területekről, foglalkozási területekről, trendekről stb.
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CÉLOK
E tanulási terület általános célja a különböző, az iskoláról és foglalkozásról szóló, információs kínálatok
megismerése, valamint a fiatalok, diákok felkészítése a rendelkezésre álló információs kínálatok aktív és önálló
használatára.
Hogy a fiataloknak átadható legyen az orientációs kompetencia a foglalkozás és képzés kiválasztásánál, először
szembe kell nézniük az őket érdeklő információs kínálótokkal. Ezért tanulják hogyan keressenek és
szelektáljanak úgy, hogy a releváns információkat önállóan gyűjtik az internetről és egyéb forrásokból a
munkaterületekről és kvalifikációs keretekről, iskolai képzés lehetőségekről stb., és azokat a saját preferenciáik
szerint feldolgozzák. A kapott információkat a fiatalok kognitív módon feldolgozzák, de e mellett lehetőségük
van új belátásokat és tudásokat szerezni önreflexió által, és személyes élményeket és saját tapasztalatot
szerezni. Itt elsősorban a fiatalok a praxis-közeli gyakorlatokon és valós találkozásokon való részvételére
gondolunk, melyek magas fokú aktivitást és szerepvállalást tesznek lehetővé és felkészítik őket a szakmai
orientáció további folyamataira.
A program/oktatás tartalmai, illetve a tanulás tartalmai
A diákoknak és fiataloknak ki kell fejleszteniük az orientációs kompetenciát a képzés és a foglalkozás
szempontjából releváns információk önálló gyűjtése és kritikus vizsgálata révén; képesnek kell lenniük a
munkaterület meghatározott kritériumai szerint besorolni az iskolákat és foglalkozásokat; meg kell tanulni
tájékozódni az oktatás különböző területeiről és a szakmákról, felismerni a jellemzőket és a saját
érdeklődéseiknek megfelelően a kiválasztott iskolákról és továbbképzésről részletes áttekintést nyerni;
kontextusba kell hozniuk személyes álláspontjaikat és értelmezéseiket az iskola és foglalkozás választással;
kritikusan végig kell gondolni és átértékelni a saját élet- és karriertervezést; tudást kell szerezni azon képzési
és karrier lehetőségekről melyek a kívánt foglalkozás megvalósításához vezetnek; strukturált módon kell
feldogozni a rendelkezésre álló vagy új információkat úgy, hogy lehetővé tegyék az információn alapuló
döntést a foglalkozás kiválasztásáról; fel kell ismerni a munkát és a foglalkozást azok változatos jelentéseiben
és formáiban, mint alapvető emberi tényezőt, valamint a saját élet területet, és személyes értéket hozzájuk
rendelni; a nemek szerinti egyes képzési utakra való összpontosulás és a nemek szerinti felosztott munkapiac
problematikájával való szembenézés révén, meg kell tanulniuk felmérni az ebből származó következményeket
a további életre és karrierre.
4.3.3 Tanulási terület 4: Valós találkozások
Ezen a területen a fiatal személye megerősödik abban, hogy a gyakorlatban megismerje a számára érdekes
képzési és foglalkozási lehetőségeket.
Ahhoz, hogy a valós találkozások sikeresen legyenek végrehajtva, nagyon fontos rámutatni arra, hogy miért
hasznosak ezek a fiatalok számára, arra hogy, nélkülözhetetlen a valós találkozásokat jól előkészíteni, valamint
a végrehajtásuk, követésük és utólagos végiggondolásuk követelményeire.
A „valós találkozások“ fogalom alatt minden olyan közvetlen találkozás értendő mely a munka világával
(tájékozódás vállaltban, próbagyakorlat/vállalati gyakorlat), az iskolai képzés területén (iskolai
próbagyakorlat), a foglalkozások szempontjából releváns intézményekkel (foglalkoztatási szolgálat, szakmai
információs központok, képzési és továbbképzési gazdasági intézmények) történik. Ide tartoznak még a, főleg
egynapos, információs rendezvények mint pl. a foglalkozások információs vására, „Girls’ Day“, illetve „Girls’
and Boys’ Day“ vagy információs nap az iskolában „Nyitott-ajtó nap“ és egyebek. A valós találkozás során a
fiatal személy kiegészítheti és fejlesztheti a munka világáról és foglalkozásokról elméletileg szerzett tudását.
Mielőtt a fiatal személy meghozza végleges döntését, nagy előnnyel jár ha
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a kvalifikációs keretet/iskolázási utat még egyszer intenzíven „átnézi a valóságban“ és ellenőrzi, hogy a valós
követelmények megfelelnek-e saját elképzeléseinek és személye feltételezéseinek. Az oktatás keretén belül
különösen támogatva és hangsúlyozva van a „kibővített tájékozódás vállalatban“ (vállalti próba), illetve a
beszélgetések/interjúk valamely foglalkozás képviselőivel.
CÉLOK
E tanulási terület általános célja a munka világának megismerése és a fiatalok, diákok megpróbálkozása a
munka világában autentikus helyzetekben.
A fiatal személynek tudnia kell miért hasznos számára döntése szempontjából a valós találkozás a „hely
színén”. El kell gondolkoznia azon mit veszít ha nem végzi el ezt a fajta tájékozódást (próbagyakorlat/vállalati/iskolai gyakorlat). Ilyen módon megismeri a saját vállalatát/iskoláját és jól fel kell készülnie a lehető valós
találkozásra.
A valós találkozások előkészítésénél fontos jól megismerni a feltételeket és viselkedési szabályokat a
találkozás során, valamint a megbeszélés, többek közt a munkához való hozzáállásról, modorról és hasonlók.
A saját eredményei követéséhez a fiatal személynek fel kell kínálni az intenzív, strukturált elmélkedés
lehetőségeit (pl. a vállalat/iskola „visszacsatold információi“ elemzése és értékelése) és vele együtt meg kell
vizsgálni, hogy a szerzett tapasztalatok, illetve tudások összhangban vannak-e az elsődleges elvárásokkal.
A program/oktatás tartalmai, illetve a tanulás tartalmai
A valós találkozások révén, melyek az iskolázás, illetve szakmaválasztás teljes folyamatának
figyelembevételével valósulnak meg, a fiatalok meg kell, hogy ismerjék a munka és a foglalkozások világát.
Ezért fontos, hogy alaposan felkészüljenek ezekre a találkozásokra és utólag feldolgozzák a megszerzett tudást
és tapasztalatot, hogy képesek legyenek önállóan teljes körűen tájékozódni az őket érdeklő képzési és munka
területekről. Különféle mód és számos alaklom van erre. Például: szakértők meginterjúvolása (az iskolák és
szakmák képviselői), gyakorlat útján iskolában (többnapos gyakorlat, Nyitott-ajtó napok) és vállalatban
(szakképzés és tájékozódás a vállalatban), foglalkozási információs vásárok, jellegzetes a nemek
egyenrangúságát ösztönző rendezvények („Girls’ és Boys’ Day“) látogatása. A cél, hogy a fiatalok mind
ezekből a helyzetekből új ismeretekhez és következtetésekhez jussanak, valamint alávessék a képzési utat és
kívánt foglalkozást a valóság próbájának; hogy megismerjék azon tanácsadói intézményeket melyek segítséget
nyújtanak az iskolai/szakmai képzés megtervezéséhez és képesek legyenek maguk számára kihasználni ezt a
kínálatot.
4.3.4 Tanulási terület 5: Döntés
A szakmai orientáció folyamatának ezen területe keretén belül a fiatalok, diákok képesek meghozni döntésüket
a saját jövőbeli iskolájukról és/vagy foglalkozásukról. Ebben a folyamati fázisban a fiatal személy ez idáig
megismerte saját érdeklődéseit és képességeit, kifejlesztette a tájékozódás és kutatás általi orientáció készségét;
ismeri a képzési lehetőségeket és a karrierutakat, össze tudja vetni a saját személyes profilját a foglalkozás
világának követelményeivel és gyakorlatban kipróbálta hogyan működik ez a képzés és a munka során. Most
döntést hoz (5. lépés) a további képzéséről valamely iskolában.
CÉLOK
E tanulási terület általános célja az, hogy a szakmai orientációs programban részvevő fiatal személyek
megerősödtek és képesek önállóan döntést hozni a további iskolázásról és foglalkozásról.
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A program/oktatás tartalmai, illetve a tanulás tartalmai
A fiatalok mostan összehangolják a a kívánt iskola és karrier saját választásaikat és azok megvalósíthatóságát a
hatások, azaz befolyások szerkezetében, pl. szülők, korosztálybeliek, barátok, tanácsadói intézmények,
gazdaság és társadalom; a szakmaválasztás folyamata során meg kell határozniuk az időleges állapotot a kívánt
iskola, illetve karrier kapcsán; hogy bekapcsolják szüleiket (gyámjaikat) mint lényeges döntéshozókat; hogy
ellenőrizék a választott iskolát az ellenőrző listával; hogy a személyes profilt még egyszer összevessék az
iskola követelményi profiljával és, hogy döntést hozzanak.
4.5.4 Szakmai orientáció program/oktatás végrehajtása az iskolában
Az osztrák tapasztalat alapján, a szakmai orientáció program/oktatás az iskolákban külön tantárgyként,
projektként vagy integratív módon hajtható végre.
Példa 1 – Szakmai orientáció mint önálló tantárgy
A szakmai orientációt a 7. és 8. osztályban, évenként 30 órával vezetik be.
A Szakmai orientációs program a tanév folyamán önálló tantárgyként való megvalósításának bizonyos
sajátosságai vannak:
> az önálló tantárgy az iskolai munkaterv és program kötelező részeként valósul meg;
> az egész éve át tartó, heti egyórás szakmai orientáció lehetővé teszi a foglalkozás és képzés kiválasztásának
az ötfázisos modell folyamat-szerkezetének megfelelő folyamatát;
> AZ ORIENTÁCIÓS KOMPETENCIA FOLYAMATOSAN FEJLESZTHETŐ ÉS JAVÍTHATÓ a
szakmaválasztás teljes folyamata alatt (személyes, szakmai és módszertani kompetencia);
> a diákok aktív tapasztalati oktatáson esnek át:
> A személyiség formálása folyamatosan javul a diákoknál nyílt tanulási módok alkalmazásával.
> Biztosított a különféle módszereket tartalmazó, a kompetenciát javító gyakorlatok alkalmazása.
> a tantárgy keretén belül a tanárok a tervükkel és programjukkal jobban megtervezik, megvalósítják és
követik a kulcskompetenciák fejlesztését;
> erősebb az iskola megnyílása a külvilág felé (szakértők az oktatásban, valós találkozások stb.);
> a valós találkozások a tantervben és tanprogramban előre vannak látva és ezért könnyebb őket
végrehajtani;
> az oktatási események átláthatóak a szülök/gyámok részére;
> a szakmai orientáció oktatása kevesebb koordinációs munkát igényel a program megvalósításának egyéb
formáihoz képest;
> a szülök/gyámok be vannak kapcsolva és felismerik szerepüket a folyamatban melyben a gyermekeik
szembekerülnek a foglalkozás, a további iskolázás kérdéseivel, a képzési lehetőségekkel stb.;
> a folyamati követés javítja a saját foglalkozásról és iskolázásról szóló döntés személyes stratégiájának
fejlődését.
Példa 2 – Tantárgyakba beillesztett szakmai orientáció
A 7. és 8. osztályban évente 30 óra szakmai orientáció egyéb tantárgyakba beillesztésre kerül. A szakmai
orientáció interdiszciplinárisan van előadva.
Amennyiben a szakmai orientációt interdiszciplinárisan vezetik, a következő jellemzőkből lehet kiindulni.
> Ebben a szervezési formában a tanárok, szülők/gyámok és iskolán-kívüli partnerek nem ismerik fel a
szakmai orientáció fontosságát.
> A szakmai orientáció interdiszciplináris oktatására nagy koordinációs munka szükséges.
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> Kevésbé orientált a tanterv szerint.
> A foglalkozás és iskolázás választásának folyamata a gyakorlatban nehezen valósítható meg az ötfázisos
modell folyamati szerkezetének megfelelően.
> A tanárok nehezebben tervezik, valósítják meg és követik az orientációs kulcskompetenciák fejlesztését.
> A különféle módszereket tartalmazó, a kompetenciát javító gyakorlatok alkalmazása nehezített és
megköveteli a különböző tantárgyak összehangolt tervezését, szervezését, végrehajtását és munkatervének és
programjának követését.
> Interdiszciplinárisan a tanárok nehezebben tervezik, valósítják meg és követik a program végrehajtását,
különösen azokban a helyzetekben ahol a programtartalmak iskolán kívül valósulnak meg.
> A valós találkozásokat nehezebb megtervezni és véghezvinni.
> Az oktatási események majdhogynem átláthatatlanok a szülök/gyámok részére.
Példa 3 – Szakmai orientáció projekt
A 7. és/vagy 8. osztályban a szakmai orientáció mint oktatáson kívüli aktivitás kerül végrehajtásra, a diákok és
maga az iskola szükségleteivel összehangolt modell szerint. A megvalósítás időkerete meg kell, hogy felelljen
az iskolai aktivitások megvalósításának időbeli ütemével, valamint az Oktatásügyi minisztérium
tevékenységeinek.
Amennyiben a szakmai orientáció projektként valósul meg, a következő jellemzőkből lehet kiindulni.
> Ebben a szervezési formában az osztályfőnökök, egyes tanárok, szülők/gyámok és iskolán-kívüli partnerek
felismerik a szakmai orientáció fontosságát és választási lehetőségük van.
> Az iskola önállóan határozza meg a végrehajtási modellt (hány gyerek, milyen ütemben, mikor, hol és
hogyan kerül megvalósításra a program) a meghatározott program-követelmények alapján.
> Az iskola projekt-csapatot alakít amely tervezi, megvalósítja és követi az orientációs kulcskompetenciák
fejlesztését.
> A diákok szükségleteinek és az iskola szükségleteinek és lehetőségeinek megfelelően, a szakmai orientációs
projekt sikeres végrehajtásához nélkülözhetetlen az aktivitások koordinálása és a végrehajtási modell
összehangolása.
> A projekt megvalósításának ütemére a végrehajtás üteme az irányadó, és nem a tanterv tartalma.
> A különféle módszereket tartalmazó, a kompetenciát javító gyakorlatok alkalmazása, valamint a program
hozzáférhetősége a diákok számára, az elfogadott projekt-megvalósítási modelltől függ.
> A foglalkozás és iskolázás választásának folyamata a gyakorlatban nehezebben valósítható meg az ötfázisos
modell folyamati szerkezetének megfelelően.
> A többi tanárok közvetetten kapcsolódnak be a projektbe, általában csak tájékozódnak.
> A valós találkozásokat nehezebb megtervezni és véghezvinni.
> A szülök/gyámok be vannak kapcsolva a projektbe, felismerik szerepüket és támogatják a fiatalokat a döntés
meghozatala folyamán.
Végrehajtás szervezési változatai
> Az iskolában történő program-végrehajtás szervezését, koordinálását és követését a szakmai orientációs
koordinátor végezheti.
> A program a 7. és 8. osztályban legalább 30 órát lát elő a valós találkozásokra, foglalkozási információs
vásárokra és egyéb, a foglalkozással kapcsolatos iskolai rendezvényre.
> A program lehetővé teszi egyenként öt napig terjedő egyéni szakmai/képzési gyakorlatot vállalatoknál,
iskoláknál, tanácsadói központoknál.
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6.1.3 Éves iskolai munkaterv
7. osztály
7. OSZTÁLY
TANULÁSI TERÜLET 1: Önismeret
Önismeret: Én önmagamról
Vágyak, érdeklődések, hajlamok
Képességeim
Önfelmérés, mások értékelése
TANULÁSI TERÜLET 2: Információ és kutatás:
Megismerkedés az információs kínálattal és azok beszerzésével, kiválasztásával és
feldolgozásával
Oktatási rendszer: a városomban, ill. kerületemben található iskolák; képzési
követelmények profiljai
Munkavállalási lehetőség a környezetemben
Munka területek, kvalifikációs keretek
Foglalkozások és nemi szerepek: előítéletek vagy tények
TANULÁSI TERÜLET 3: Képzési- és karrierlehetőségek
Foglalkozások életrajzai
Állomásonkénti tanulás: A képességek útja – személyes képességek összevetése az
iskola és a szakma követelményeivel
Munka a változások korszakában és az új technológiák hatása a munkapiacra:
megismerkedés az új képzési- és karrierlehetőségekkel
TANULÁSI TERÜLET 4: Valós találkozások
Megismerkedés az érdekes képzési és szakmai lehetőségekkel
A valós találkozások előkészítése és utólagos feldolgozása
Valós találkozások: megismerkedés a Nyílt-ajtók napjával – további iskolázással;
foglalkozási információs vásárokkal; „Girls’ and Boys’ Day“; szakértők interjúvolása,
tanácsadási intézmények stb.
TANULÁSI TERÜLET 5: (Előzetes) döntés
Kívánt foglalkozásom: a kívánt képzés és karrier végiggondolása
Elmélkedés a kívánt foglalkozás pro és kontra érveiről
Saját előnyök, képességek, iskolai jegyek összevetése a képzési és szakmai
követelményekkel a kívánt foglalkozáshoz
ÖSSZES ÓRASZÁM

ÓRASZÁM
8
2
2
2
2
8

2
2
2
2
6
2
3
1
6+15
4
15

4
2
2
30 + 15
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8. osztály
8. OSZTÁLY
TANULÁSI TERÜLET 1–Önismeret: előnyeim, személyes kompetenciám,
személyiségi profilom
Ellenőrzöm érdeklődéseimet, képességeimet, alkalmasságaimat, félelmeimet és
reményeimet, és gondolkodok a saját élettervezésemről
Az életem 10 vagy 15 év múlva
Ellenőrzöm a személyiségi profilomat a kulcs kvalifikációim és társadalmi
kompetenciáim viszonyában
TANULÁSI TERÜLET 2: Tájékozódás a foglalkozásokról és kutatás
Az iskolákról és foglalkozásokról rendelkezésre álló információkat (vagy újakat
melyeket ki kell fejleszteni) strukturált módon feldogozni
A kívánt iskoláról/iskolákról, illetve karrier lehetőségekről szóló információs anyag
szelektív elemzése az érdeklődések viszonyában
Felhasználni a döntéshez a kínált információkat a teljesen új szerkezetekről és új
követelményekről a munka világában és foglalkozásokban
TANULÁSI TERÜLET 3: Képzési- és karrierlehetőségek
Nők a szakmában, férfiak a szakmában: a nemi sztereotípia szerepek felismerése
Megismerni az iskola és szakma követelményeit a kulcs kvalifikációk és társadalmi
kompetenciák tekintetében és képes lenni végiggondolni ezeket a saját személyiségi
profil viszonyában
Összehasonlítás: Személyiségi profil – iskolai, illetve foglalkozás követelményi profilja
TANULÁSI TERÜLET 4: Valós találkozások
Részletesebben tájékozódom a számomra érdekes képzési és szakmai lehetőségekről
A valós találkozások előkészítése és utólagos feldolgozása
Egyéni tájékozódás az iskolában (iskolai gyakorlat)
Tájékozódás a vállalatban; egyéni tanácskozási lehetőségek a foglalkoztatási
szolgálatban
Interjú az iskola és szakma szakértőivel
TANULÁSI TERÜLET 5: Döntés
Még egyszer ellenőrzöm – lehetőség szerint a szülők, illetve gyámok bevonásával – a
saját személyiségi profilomat, saját valós tapasztalataim és ismereteim a kívánt iskola
követelményi profiljával
A döntéshozatali folyamat utolsó kérdései: Mi hatott a döntésedre? Mely iskolák voltak a
szűkebb választékodban? Melyek mellett döntöttél? Miért döntöttél ez az iskola mellett?
Könnyű volt-e a döntés? Döntést hozok az iskoláról szem előtt tartva a választott
foglalkozást és karriert
ÖSSZES ÓRASZÁM
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ÓRASZÁM
8
3
2
3
6

4
2
6
2
2

2
6+15
6
6
7 (5+2)
2
4
2

2

30 + 15
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V INSTANCIA SZÜLŐK
VI SZAKMAI ORIENTÁCIÓ PROGRAM MEGSZERVEZÉSE A SZERBIAI ISKOLÁKBAN

5

Instancia SZÜLŐK

A program javasolja a szülők bevonását a gyermekük szakmai orientációjának folyamatába első sorban mint
támogatást az önálló döntéshozatalban.
A szülők a szülői értekezletek által kapcsolódnak be, de a valós találkozások révén is, melyek főleg a
fiatalokkal együtt valósulnak meg és javasoltak a döntési folyamat serkentésére.
Témajavaslat: Szülői értekezletek

Téma
Szakmai orientáció – mi az? Mi
mindent tervezünk a képzés során?

Személyek
Szülők, tanár, fiatalok

Didaktikai megjegyzések
A szakmai orientáció folyamatának
megismerése

A képességek útja

Szülők, tanár, fiatalok

Az iskolai gyakorlat eredményeinek
bemutatása
A vállalati gyakorlat eredményeinek
bemutatása
… éves vagyok – most mi legyen?

Szülők, tanár, fiatalok, tanárok a
továbbképzésből
Szülők, tanár, a diákokért felelős
személyek a vállalatból, fiatalok
Képzési, gazdasági és munkaerőpiaci szakértők, tanárok, szülők,
fiatalok

A szülőkkel együtt történő előnyök,
képességek és alkalmasságok
állomásonkénti kipróbálása és
összevetése
Ellenőrzés és döntés

6

Döntés ellenőrzése
A további iskolázásról szóló döntés
ellenőrzése az értékelési
tényezőkkel összhangban

Szakmai orientáció program megszervezése a Szerbiai
iskolákban

A szakmai orientációs program különféle módokon szervezhető meg. A különböző program-szervezés
megköveteli és okozza a végrehajtás különböző módjait. Az ebben a kézikönyvben bemutatott tapasztalat két
kísérleti modell végrehajtási programnak az eredménye, melyek feltételezik a specifikus szervezést és
végrehajtást, az egyik iskolán belül, a másik pedig az Ifjúsági iroda programjaként.
A szakmai orientációs program alkalmazásának e kézikönyvben bemutatott összes modelljét figyelmesen át
kell tanulmányozni, hogy a szerbiai általánost iskolák és ifjúsági irodák, mint azok az intézmények
melyekben a program végrehajtandó, a saját specifikumaiknak, fejlesztési céloknak és humán erőforrásnak
megfelelő modell mellett döntsenek. Minden intézmény szabadon választhat modellt.
6.1 A Szakmai orientáció program megszervezése általános iskolákban
Az osztrák modell és tapasztalat alapján készült a szakmai orientáció alkalmazási modellje a szerbiai
általános iskolákban. A modell kialakításában minden intézmény szabadon választhatja azt a modell amely
megfelel a saját specifikumainak, fejlesztési céloknak és meglévő humán erőforrásnak és óraszámnak. A
kísérleti fázisban a szakmai orientáció projektként került megvalósításra szerbiai általános iskolákban, azzal
az ötlettel és igyekezettel, hogy a következő fázisban olyan modellt hozzunk létre mely a mi oktatási
rendszerünkben elfogadható és fenntartható, de egyben összhangban van az ezt a területet meghatározó
stratégiai
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dokumentumokkal. A program lehetővé teszi, hogy az iskolák a szakmai orientációs programot mint önálló
választható tantárgyat, más tantárgyban integráltan vagy továbbra is mint projektet valósítsák meg.
A projektben azon iskolák vesznek részt melyek kifejezik szükségüket, hogy támogassák diákjaikat és azok
szüleit és kifejezik a munkatársak készen-állását, hogy szemináriumokon képezzék magukat az e terület
legkorszerűbb tudásainak alkalmazását az iskola, illetve a diákok életében és munkájában. A képesített
tanárok és szakmunkatársak szakmai orientációs csapatot alakítanak melynek élén a program-tartalmak és a
projekt-kötelességek megvalósításáért felelős koordinátor áll. A szakmai orientációhoz képesített
szakmunkatársak és tanárok bemutatták a programot az iskola szak- és irányítószerveinek, a nyolcadikosok
szüleinek az iskolában és kérdőíves információs interjút és a diákok a programra való önkéntes jelentkezését
hajtottak végre. A jelentkezett diákokból csoportokat alakítottak a szakmai orientációs képzés végrehajtására.
Velük és szüleikkel megvalósításra kerültek az előrelátott aktivitások és tartalmak melyeket hazai szerzők
alkottak a szakmai orientáció ötfázisos, dinamikus, az Európai Unióban aktuális modellje alapján.

A szakmai orientáció program megvalósításának az iskolában javasolt terve a következő
Témák
Oktatási óraszám
TANULÁSI TERÜLET
TANULÁSI TERÜLET
TANULÁSI TERÜLET
TANULÁSI TERÜLET
TANULÁSI TERÜLET
ÖSSZES ÓRASZÁM

1 – Önismeret:
2: Tájékozódás a foglalkozásokról és kutatás
3: Képzési- és karrierlehetőségek
4: Valós találkozások
5: Döntés

10 óra
10 óra
5 óra
30 óra
5 óra
60 óra

7

Módszerkatalógus

A kézikönyv e részében néhány, a fiatalokkal foglalkozó pályafutási tájékoztatási munkában ajánlatos
módszer található. Az említettek mellet, ajánlatos minden más aktív/interaktív munkamódszer használata is.
KLASZTER – Kikérdezés kártyák segítségével
Az előadó/tanár/oktató vizuális alakú kérdést tesz fel az osztálynak. Erre a kérdésre írásban kell feleletet adni.
E célból az oktató modernizációs kártyákat oszt ki. A kártyák egyforma színűek, hogy ne lehessen köztük
különbséget tenni színük alapján.
Az oktató megkéri a részvevőket, hogy írásos formában feleljenek a feltett kérdésre, mialatt figyelmet kell
fordítani arra, hogy a részvevők:
… filctollal írjanak;
… nyomtatott betűkkel írjanak ;
… a kártyán nagybetűkkel és olvashatóan írjanak, de maximum három sorban;
… kártyánként maximálisan egy ötletet jegyezzenek fel.
A következő lépés a kártyák összegyűjtése. Ennél figyelmet kell fordítani arra, hogy azok takartan („arccal
lefelé“) legyenek összegyűjtve. Ez fontos, és még a nyílt kártyás ankétet is minél névtelenebb kell hogy legyen.
Ezután a kártyákat moderáló táblára helyezik.
A következő kártyáknál az oktató megkérdezi a részvevőktől, hogy ezt a kártyát a már felállított kártya alá
lehet-e tenni, vagy ez egy új értelmi egységet jelent, és így nem lehet az előbbi kártya alá tenni, hanem a mellé.
Ez a folyamat az összes kártyák elhelyezésével végződik.
Végül, a csoport még egyszer leigazolja a kártyák elhelyezését és a kártyacsoportok (értelmi egységek)
címeket kapnak megfelelő átfogó fogalommal.
(Forrás: Seifert, J.: Visualisieren, Präsentieren, Moderieren, Gabal, 2001.)
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A kétszeres kör
A részvevők, egy rövid gondolkodási fázis keretein belül, készülnek a témára orientált előadásra. Ugyanakkor,
különböző témák lehetségesek: módszertani kérdések (például, az iskolai munkák előkészítése), személyes
tapasztalatokról szóló előadás (például, érdekes élmény az iskolai szünidő alatt), de természetesen szak témák
is (például, a „Klímaváltózásokról“). Előtérben vannak a diákok tapasztalata, feltételezései és/vagy előtudása.
(Forrás: Seifert, J.: Visualisieren, Präsentieren, Moderieren, Gabal, 2001.)
Magáról a kétszeres kör felállításáról: a részvevők körbeülnek kettesével, egymással szemben, úgyhogy belső
ás külső kör alakul ki. A párokat többek között véletlen választással, az azonos jelű/számú kártyák segítségével
lehet összeállítani. Akkor először minden részvevő aki a belső körben van a saját „meséjét“ mondja el. Az ő
beszélőtársaik meghallgatják őket és esetleg kérdéseket tesznek fel nekik. Ezután a belsőkörben lévő részvevők
elmozdulnak, például az óramutató járása irányban két székkel arrébb, amivel új párok keletkeznek. Most
aktiválódnak a külső körben lévő részvevők és ők beszélnek/beszámolnak ugyanarról a témáról. Ezután a
belsőkörben lévő részvevők ismét elmozdulnak két székkel arrébb és így tovább. Végül a beszélgetési
folyamatot elemezni lehet úgy kommunikációs-, mint tartalmi szemszögből is.
(Forrás: Klippert, H.: Kommunikationstrainin, Weinheim/Basel, 2002.)
Szakértői módszer
Az alapcsoportok munkája
Először is a véletlenszerű csoportokra való felosztás történik meg (az alapcsoportok) a csoportok munkájához
szükséges anyag kihúzásával. A részvevők előbb egyéni munka keretén belül elolvassák a szöveget, ezután jön
a szöveg közös megmunkálása az alapcsoportokon belül. Megbeszélik és megvitatják a szöveg legfontosabb
téziseit és tartalmát, megjegyzik (esetleg írásban feljegyzik) hogy mit kell majd elmondani másoknak, akik a
szöveget egyáltalán nem ismerik.
Szakértői csoportok megalakítása
Az alapcsoportok minden tagjának kiosztanak számokat vagy színes pontokat. Ezután azok a részvevők
akiknek ugyanaz a szám/szín jutott alakítják meg a szakértői csoportot.
Ezután minden alapcsoportból legalább egy szakértő az új összetételű csoportba helyezkedik át, melyben ilyen
módon minden munkaanyag (munkamegosztással) legalább egyszer képviselve van. Minden részvevő
szakértőként bemutatja az alapcsoportjában lezajlott csoportmunka eredményeit a szakértői csoport többi
tagjainak. Ezek után a kiosztott munka minden témáját összekötik és egy közös előadásba foglalják össze.
(Forrás: Müller, F.: Selbstständigkeit fördern und fordern, Weinheim/Basel, 2004.; Kipppert H.:
Kommunikationstraining, Weinheim/Basel, 2002.)
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VII MÓDSZERKATALÓGUS

Csoportmunka
1. Az asztalokat széthelyezzük a csoport munkához:
Halkan.
Gyorsan.
Elővigyázatosan.
2. Munkánkat megtervezzük:
Gyorsan hozzáfogunk.
A munkához előkészítjük anyagainkat.
Felolvassuk anyagainkat.
Ellenőrizzük, hogy mindenki megértette-e a munkafeladatokat.
Kiosszuk a feladatokat.
Időrendi tervet készítünk.
3. Megtárgyaljuk a csoportmunka szabályait:
Mindenki átveszi saját munkafeladatát.
Mindenki bekapcsolódik és aktív.
Mindenki jegyzi a munka eredményeit.
Mindenki meghallgatja a többieket.
Mindenki türelmesen és figyelmesen meghallgatja a többieket.
4. Kidolgozzuk az anyagot:
Intenzíven foglalkozunk az anyaggal.
Megbeszéljük, hogy mely információkat fogjuk megjegyezni.
Rendezzük a csoport munkájának eredményeit.
Megfogalmazzuk, hogy mit kellene a többi csoportnak tudnia a mi témánkról.
5. Készítjük a prezentációt:
Meghatározzuk a prezentáció módját.
Kiosszuk a csoport tagjai közt a prezentációval kapcsolatos feladatokat.
Megtervezzük a vizuális ábrázolást.
Meghatározzuk a közös csoportos előadás folyamatát.
(Forrás: Mattes, W.: Methode für den Unterricht, Schöningh, 2002.
Fundgrube für Methoden zur systematischen Hinführung zur Teamfähigkeit
Klippert, H.: Teamentwicklung im Klassenraum, Weinheim/Basel, 2001.
Böngészés az interneten
Az oktatónak lehetősége van felhasználni az interneten található tematikus reléket. Itt a városokról,
országokról, korszakokról, írókról és hasonló relék gyűjteményeiről van szó. (lásd: www.learnetix.de).
Az interneten lévő reléket önállóan is ki lehet dolgozni. Az előny abban rejlik, hogy a reléket idomítani lehet az
egyedi tantárgyakhoz és az osztály/kurzus által elért tudás színvonalához. A relé kezdetén a részvevők néhány
feladatot kapnak melyeket az internet segítségével kell megoldaniok. Ennél lehetőség van arra, hogy a
részvevők egy listát kapjanak azokkal a honlapcímekkel melyeket a feladatmegoldáshoz használniok kell.
Vagy, a részvevők böngésző segítségével segítségével keresik a megoldást, ami emeli a követelmény szintjét.
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A böngészők általában felkínálják a „megjelölés“ (Netscape Navigator) vagy a „kedvenc“ (Internet Explorer)
szolgálatot. Ezek segítségével az internet oldalakat ki lehet jelölni, majd azután azokat közvetlen kattintással
átvenni.
(Forrás: Brenner, G.: Fundgrube Methoden I, Cornelsen, 2005.)
A kijelölés szabályai
A fontos helyeket/kulcsszavakat egyszerű ceruzával kell aláhúzni.
Az aláhúzottakat még egyszer el kell olvasni, majd sárga rostirónnal jelölni.
Átfutni a szövegen.
Előkészítés (ceruza, vonalzó, sárga rostirón, piros golyóstoll).
A megjelöltek elmetérkép segítségével mutatandók be.
A hozzáadott információkat piros aláhúzással kell megjelölni.

Elmetérkép
Elmetérkép kidolgozása a csoportban:
Egy témát vagy probléma felállítást kulcsfogalomként az emlékeztetőlap (tábla) középpontjába helyezzük. E
középpont körül alakul ki az elemtérkép, a fő ágak koszorúja és a további elágazásosodás.
Az oktató feladhatja az eső példát. Ezután az egyik részvevőnek krétát (filctollat) ad, hogy bejegyezze a
következő módosítást. A krétát láncszerűen továbbadják, ezzel minden részvevőt ösztönözve a hálózat
kiegészítésére.
Elmetérkép kidolgozása egyéni munka keretében:
Az eljárás fentivel azonos, azzal, hogy minden részvevő egymaga megteszi az összes lépéseket.
(Forrás: Müller, F.: Selbstständigkeit fördern und fordern, Weinheim/Basel, 2004.)
A partnerek meginterjúvolása
Mindenütt ahol szükséges a személyes adat-, a tapasztalatcsere, vélemény- vagy különleges tudáscsere, ezt
többek között a partner interjúválása keretén belül is meg lehet tenni. A gyakorlás előkészítése céljából a
csoportot általában két részre osszák. A részvevők fele az A interjúvolás, a másik fele a B interjúvolás
feladatát kapja (a feladatok bizonyos esetekben egyformák lehetnek). Az interjúvolási feladatok eléggé nyíltak
(például: Igyekezzél megtudni hogyan gondolkodik a veled párban levő részvevő a jó képzésről; mit tud az
Állami Foglalkoztatási Szolgálatról; melyek az ő lakóhelyének sajátosságai; milyen hétvégi élménye volt; mit
gondol a próba vezetési engedélyről stb.). Minden részvevő tudja, hogy milyen témában kell interjúvolnia és
hogy őt milyen témában fogják meginterjúvolni. Minden részvevő csendben készül a saját feladatainak
elvégzésére. Azután húzással megalakítják a párokat: az A és B csapat egy-egy képviselőjével. Az egymás
interjúvolása mely például három percet tart, kérdeznek, felelnek, kötődnek, összegeznek és feljegyzik a
kulcskérdéseket. Ezek után, minden résztvevő helyet foglal a körbehelyezett székeken és bemutatja partnerét
és annak személyes adatait/tapasztalatát/álláspontjait/szakmai értesüléseit. Viszonzott bemutatással zárul ez a
gyakorlat.
(Forrás: Klippert, H.: Kommunikationstraining, Weinheim/Basel, 2002.)
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Az előadás
Öt szabály, melyek segítségével az előadás sikeres lesz:
1. Legyen jó az előkészület!
Ez a legfontosabb az előadásoknál, mert minden ember, akár előadó, akár tanuló, oktató vagy a tréning
résztvevője, mindjárt észreveszi hogy azok akik előadást tartanak jól készültek-e vagy sem.
2. Készíteni kell jegyzetlapot!

Ha az előadó feljegyez mindent amiről beszélni akar, az a veszély áll fenn, hogy majd csak elolvassa
és monoton hangon elhajtja a betanultakat. Ha semmit sem jegyez fel, az előadó elveszítheti a
mondanivaló szálat. Ezért kell emlékeztetőként kulcsszavakat tartalmazó jegyzetlapot használni.
3. „Fejből“ kell beszélni!
A hallgatók sokkal jobban tudják kísérni az előadást ha az előadók spontánul beszélnek. Ezért az előadónak
igyekeznie kell, hogy a publikumra nézvén azzal szem kontaktust állítson fel. Az előadó ne csak az oktatóra
nézzen.
4. Gondoskodj a figyelemfelkeltésről!
Nem szabad mindjárt elkezdeni az előadást, hanem meg kell várni, hogy mindenki elcsendesüljön és az előadás
meghallgatására kész legyen. Az előadás elvégzésével nem kell mindjárt visszamenni helyére, hanem meg kell
várni, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás. Ha az szükséges, csendet és figyelmet lehet kérni.
5. Ki kell emelni a fontos információkat!
Az előadó célja az, hogy a hallgatók megjegyezzék a legfontosabb információkat. Az előkészületek keretén
belül tehát át kell gondolni mit lehet az észbetartás céljára felhasználni. Például, táblára vagy diára való kiírást.
(Forrás: Mattes, W.: Methoden für den Unterricht, Schöningh, 2002.)
Előadás kulcsszavakat tartalmazó emlékeztetőlap segítségével (kétoszlopos technika)
Példa:
Alapszöveg Kulcsszavak oszlopa
Az EU-nak jelenleg problémája van – túl kevés technikusa van! Ha most a technikai kutatások költségvetése
50%-kal megemelkedne, a pénzt egyáltalán nem lehetne elkölteni – ehhez a következő években csak
Ausztriában 5000 technikus fog hiányozni.
Ezért a Gazdasági Minisztérium, együttműködve az Ipari Társulattal, elsősorban bátorítani akarja a lányokat,
hogy technikai szakmát válasszanak.
Egyes ágazatokban a férfiak és nők viszonya ma 90%. Technikai foglalkozások és család – összeférhető ez a
kettő?
Wolfgang Tritremmel szerint: „Az ipari munka többé nem jelenti a munkába érkezés idejét begépelő kártyát és
a futószalagot – egyre kevesebb a fizikai munkát igénylő munkahely. Tehát, fejjel való dolgozás manuális
munka helyett – és a család ebbe beilleszthető. Egy szoftver-mérnök, például, a terhességi szabadságon is bír
otthonról dolgozni a projekteken az interneten keresztül.
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Oszlop kulcsszavakkal:
Hiányzik 5000 technikus
Gazdasági minisztérium, Ipari társulat
Kislányok-közti népszerűsítés
Kilenc az egyhez
Fejjel való munka manuális munka helyett
Kutatás és fejlesztés
Összeegyeztetés a családdal
Internet

A résztvevők megkapják az átnézett szakszöveget. Ezt át kell alakítani a szabad előadás alapjába, egy
kulcsszavakat tartalmazó cédula formájában.
A részvevők először figyelmesen elolvassák a szöveget, szükség esetén tisztázzák az ismeretlen
megfogalmazásokat vagy szakkifejezéseket.
Ezután a részvevők összegezik az értelmi fejezeteket alcímek segítségével.
Az alapvető fogalmakat és az egyes információkat ezután megfelelő címek alá sorolják be. A Kulcsszavak
oszlopa el lesz választva a szövegtől és most az előadás alapjául szolgál.
A bevezetés és az összegzés újratöltést követlenek – függetlenül a megadott szövegtől.
Variációja:
A kulcsszavakat az egyes kártyákra jegyzik fel. A kártyák hátlapjára a részvevők feljegyzik a megfogalmazott
variációkat. Ez biztonságérzést ad.
A beszámolókat, melyeket a részvevők önállóan állítottak össze szintén kétoszlopos technikával lehet
előkészíteni. Ez esetben az előadók nem válasszák külön a kulcsszavas jegyzetlapot a beszámolótól, de
kizárólag a kulcsszavak segítségével adnak elő. Csak szükség esetén folyamodnak az eredeti szöveghez.
(Forrás: Brüning, L.: Vortragen, Präsentieren, Referieren, Auer, 2006.)
Előadás jelképek segítségével
Példa:
Eredeti szöveg
Vizuális megjelentetés – kulcsszavas kártya
Kolumbusz – felfedezte az új világot
Kolumbusz Kristóf különös személy volt.
1451-ben az olasz Genovában született, apja példájára gyapjúszövővé kellett volna válnia. Mégis, a kikötő és a
tenger közelsége arra késztette őt, hogy 14 éves korában beálljon tengerésznek. Tudásvágyó személynek
ismerték aki mohón olvasta mindenekelőtt a messzi országokról szóló jelentéseket.
Kalandor
1478-ben a híres kutató egy portugál nemesasszonnyal házasodott meg, Madeirán élt és legalább egyszer
körülutazta Afrika partjait.
Mint korszakának más embere, Kolumbusz sem hitt már abban hogy a Föld lap alakú. Ha viszont kerek, akkor,
ő meg volt győződve, Nyugat felé hajózva is el lehetne jutni Indiába. Ez az út akkor rövidebb lenne az Indiába
vezető szárazföldi utaktól.

Munkafeladat: Kérjük, válasszon a kulcsszavak oszlopába szimbólumokat vagy képeket mint a kulcsszavak
alternatíváját. Ennek eredményeként a kulcsszavakat tartalmazó jegyzetlap színesebb lesz.
A részvevőknek fel lehet ajánlani, hogy a kulcsszavak alternatívájaként egyes esetekben szimbólumokat vagy
képeket használjanak. Ezeket a dián való megjelentetés céljából megfelelő sorrendbe kell rakni, amivel a
kulcsszavak jegyzetlapja színessé válik. E módszer segítségével a diákoktól megkövetelik, hogy különböző
szavaknak megfelelő szimbólumokat találjanak, s ez a részvevők motiváltságát serkenti. Emellett, ily módon
erősödik képzeletük hatásköre, ami igen jelentős a teljes körű tanulás szempontjából is.
Egyidejűleg, a részvevők előadásukat a hallgatóság részére a jelképek diákon való felhasználásával építhetik
fel. A hallgatóság figyelme nő, mivel a jelképek önmagukban valószínűleg nem vezethetnek közvetlenül a
tárgyalt kontextushoz. A jelképek és azok tartalma csak az előadás során válnak érthetővé. Ily módon sok
hallgatónál nő a belső feszültség, attól függően, milyen jelentést tulajdonít a jelképeknek.
(Forrás: Brüning, L.: Vortragen, Präsentieren, Referieren, Auer, 2006.)

Szerep szerinti játék
Az előadó meghatározza a kiinduló helyzetet, melyben különböző személyek megtárgyalnak egy
témát/problémát nyíltan és/vagy ellentmondásosan (például az apa, anya, leányuk, fiuk és a nagybácsi „családi
konferencián“ vitatják a leány elképzeléseit a képzésről és a foglalkozásról; vagy: a főnök, a szakmunkás, a
képzésben lévő munkás, a gyakornok és az ifjúsági instruktor konkrét eseten tárgyalják a fiatalok védelmét a
vállalati munkában stb.). A beszélgetés előkészítésére több csapatot hoznak létre, melyek egy-egy szerepet
készítenek elő. E célból kártyákat kapnak melyeken a szerep rövid leírása csapatonként különbözően szerepel.
Ide tartóznak még a témáról/problémáról szóló, alapjába véve szakmai információk is, melyek egyformák
minden csapat számára. Az egyes előkészítő csoportok tagjai felolvassák és megvitatják először is a meglevő
anyagokat, majd gondolkodnak arról, hogyan fog viselkedni az ő csapatuk színésze az előrelátott szerepben és
hogyan kell érvelnie a játékban. Ezután a csoportok kiválasztott tagjai az improvizált „színpadon“ előadják a
játékot a megadott szerepek szerint. Ha szükség van integráló szereppel a párbeszéd moderátorára is, az
instruktor bekapcsolódhat valamely mellék szerepbe. A játszma végén szerepenként visszajelzéseket adnak,
úgy a „színészek“ mint a nézők/hallgatók is.
(Forrás: Klippert, H.: Kommunikationstraining, Weinheim/Basel, 2002.)
Hógolyó módszer
A részvevőknek határozott impulzust kell adni egy ötletrohamra, mialatt a tematikus gondolatmenetet
körülbelül a következő módon kell elindítani: minden részvevő háromperces gondolkodási fázis keretén belül
választ például három előnyt, három hátrányt, három célt, három okot, három eljárást vagy például három
képet vagy három kérdést választ. Ezután, az osztály több háromtagú csoportra oszlik, melyekben kilencnél
nem több különböző tétel keletkezik. A csoport tagjainak feladata ezután hogy például tíz percen belül a
maximális kilencből négy tételt kristályosítson ki melyeket legfontosabbnak tartanak, s ezt minél
tárgyilagosabban, becsületesen és konstruktívan tegye. Ezek a szabályok érvényesek a harmadik-, a kilenc tagú
csoportokban való beszélgetés szakaszára is. E beszélgetésre rendelkezésre áll például még tíz perc (a
rendelkezésre álló idő természetesen változtatható). Ebben az időkeretben három háromtagú csapat kell hogy
megegyezzen a nagycsoportban öt közös tételben és hogy ennek megfelelően informálódjanak, érveljenek,
vitatkozzanak és szelektáljanak. Az öt legfontosabb tételt melyekhez ily módon jutottak minden csoport
plenárisan ismertet. Ez a gyakorlat, többek között, módszeresen összpontosított visszajelző információkkal is
végződhet.
(Forrás: Klippert, H.: Kommunikationstraining, Weinheim/Basel, 2002.)
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Beszélgetés az állomásokon
Kép-impulzusokkal való munka
Az előadó felállítja a beszélgetés impulzusait (téziseket, kérdéseket, idézeteket, karikatúrákat, diákat, stb.) a
munkatérség külső falaira. A beszélgetési helyzetek melyek ily módon jönnek létre ezek után számozva
lesznek. A részvevők számozott cetlik közül húznak ki egy-egy meghatározott számot. Ezután az 1-es
állomáson gyülekeznek mindazok akiknek 1-es számuk van, a 2-es állomáson akiknek 2 számuk van, s így
tovább. Akkor beszélgetni kezdenek, az előadó által megadott paraméterek tiszteletben tartásával (például a
beszélgetés három percet tart, a csoport minden tagjának szóhoz kell jutnia; a felszólalásoknak rövideknek kell
lenniök, teljes mondatokat kell használni, hozzá kell fűződni másokhoz; elérni a célzott feladatot). A szabályok
betartását a „megfigyelő“ ellenőrzi, akit maga a csoport nevezett ki erre a feladatra, és ez a személy
egyidejűleg a beszélgetés moderátora is, valamint meghatároltan a vitában is részt vesz. Amint letelik a
beszélgetésre meghatározott idő, az instruktor csenget és a csoportok óramutató irányában elmozdulnak
áthelyezkedve a következő állomásra, ahol most arról a beszélgetési impulzusról vitáznak, amelyet
idehelyeztek és itt van feltüntetve. Majd újból hallatszik a csengetés, és így tovább. Amint már említettük, a
beszélgetések elsősorban serkentőek, ihletkeltőek és tájékozódásátvivők kell hogy legyenek. Amikor a
csoportok minden megállót bejártak, először csoporton belüli, belső visszajelző-információ átadás történik, ez
után pedig következik a plenáris analizálás fordulója, a csoportok „megfigyelőinek“ kiemelt részvevésével.
(Forrás: Klippert, H.: Kommunikationstraining, Weinheim/Basel, 2002.)
Hirdetések fordulója
A részvevőknek feladnak egy meghatározott kerettémát (például reklám London látogatásáról, angliai vagy
franciaországi tartózkodásról, üdülési „x“ régióban, valamely EU országban, kiválasztott idegen nyelv, a
következő iskolai kirándulás kívánt célpontja, németországi kedvező gazdasági helyszín, stb.). Otthon
felkészülnek a „reklám felszólalásukhoz“ mely körülbelül két percet kell, hogy tartson. Ők feljegyzik a
kulcsszavakat és esetleg már tükör előtt és vagy magnó segítségévvel gyakorolnak. A képzés során először
több, öt-hat részvevős csoport alakul és ezek egymásnak „próba előadást” tartanak (bemelegítés). Azután
meghatároznak több részvevőt akik az egész csoport előtt megtartják a saját reklám felszólalásukat (ezek
esetleg önkéntesek is lehetnek). Minden felszólalás után a közönség alkalmat kap értékelni három színes kártya
segítségével, melyek előzetesen ki lettek osztva a hallgatóknak. Aki a zöld kártyát emeli fel, szerinte a
felszólalás „nagyon meggyőző“ volt; a sárga azt jelenti „valamelyest meggyőző“, a piros pedig „kevésé
meggyőző“. Annak aki „reklámoz“ joga van legfeljebb három hallgatót megkérdezni, hogy magyarázza el
részletesebben a kártya választását. A gyakorlat végén feljegyzik a meggyőző felszólalás jellemzőit alkotó
tényezőket.
(Forrás: Klippert, H.: Kommunikationstraining, Weinheim/Basel, 2002.)
Akvárium módszer
Vitatott témára
Az akváriumhoz (Fishbowl) hasonlóan, például öt tárgyalásra kész részvevő a munkaterület közepére ül.
Körülöttük ül az összes többi részvevő, hogy a bekövetkező tárgyalást megfigyelőkként kövessék. Olyan vitás
téma van feladva melyet a tárgyalás részvevői valamelyest ismernek. Az akvárium csoport például 15 percig
tárgyal saját irányítása alatt. A hallgató-részvevők feladata, hogy kövessék a megfigyelési feladat
(megfigyelési ív) segítségével. Amikor lejár a 15 perc a tárgyalás részvevői és a megfigyelő csoportok rövid
elemzésre gyűlnek össze. Akkor először a megfigyelőcsoportok nyilatkoznak a hivatkozott személyről. Azután
kerülnek sorra a tárgyalás részvevői saját megjegyzéseikkel és tapasztalataikkal.
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Változatok:
Valamely vitás témára a „pro“ és „kontra“ csoportok rendelkezésére három-három szék áll, melyekből kettő
foglalt. A „pro“ és „kontra“ csoportok két képviselője elkezdi a tárgyalást. Ha a megfigyelők közül valaki be
szeretne kapcsolódni a vitába, ráülhet az üres székre és részt vehet a tárgyalásban. A megbeszélt idő lejártával
(például két perc) fel kell szabadítania a széket más érdekeltek számára.
(Forrás: Klippert, H. Kommunikationstraining, Weinheim/Basel, 2002.
Brenner, G., Brenner, K.: MethodenI, Cornelsen, Berlin, 2005.)
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SZAKMAI ORIENTÁCIÓ MŰHELYEK ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN

A következő rész tartalmazza a 7. és 8. osztályos diákokkal megvalósítandó műhelyeket a szakmai orientáció
területén a szakmai orientáció dinamikus, folyamati, ötfázisos modelljének céljaival, tartalmaival és
aktivitásaival összhangban. A műhely munka hozzájárul a diákok tehetségének kifejlesztéséhez hogy az
önmegismerés és a foglalkozásokról, a kiképzési lehetőségekről, a karrierkilátásokról kapott információk,
valamint a munka világával megvalósított találkozások által, meghozzák és megvalósítsák minél önállóban
elhatározásukat a foglalkozás és iskola kiválasztásáról. A műhelyek pedagógiai lehetőségeket tartalmaznak a
diákok animációjára és részvételére különböző interaktív módszerekkel megvalósítandó tartalmak által, a tanár
vagy munkatárs pedig a vezető szerepében impulzust ad és követi a diákok kapacitásának fejlődését, önzetlen
támogatást és elkötelezettséget mutatván a képzésről és foglalkozásról szóló döntés felé vezető úton.
A Kézikönyv ezen része úgy tervezett, hogy a műhelyek után, melyeknek a folyamát és sorrendjét fontos
betartani, következnek a moderálási anyagok melyeket a vezető fénymásol a 7. és 8. osztályos műhelyek
megvalósítása céljából.
Az összes anyag, mint a diákok műhelymunkájának terméke, kötelezően be kell, hogy kerüljön a Tanulói
Portfólióba mint a szakmai orientáció folyamatának eredménye.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kézikönyvhöz tartozik a CD is, mely tartalmazza az összes anyagot: a műhelyek
megvalósításához szükséges moderálási anyag és mellékletek mint összetevő rész a PORTFÓLIÓBA vagy a
PORTFÓLIÓBÓL (jelezve van minden műhelynél).

32

TARTALOM

VIII SZAKMAI ORIENTÁCIÓ MŰHELYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN – VII. OSZTÁLY

VII. OSZTÁLY

1. Fázis: Megismerem önmagam

1. BEVEZETŐ MŰHELY
A PROGRAM ÉS A TANULÓI PORTFÓLIÓ BEMUTATÁSA
> a diákok megismerkednek a 7. osztályos szakmai orientációs programmal;
> a diákok bemutatkozása;
CÉLOK:
> motiválás a közös munkára;
> megbeszélés a műhely munkamódszereiről;
> a Tanulói Portfólió bemutatása.
Módszerek:
Munka az anyagon, csere.
1. A PO és KV program bemutatása a résztvevőknek
A 7. osztályos szakmai orientációs program tartalmának, céljainak és eredményeinek,
a munkamódszerek és megvalósítási ütem vizsgálata.
2. Bevezető labda átadásos játék – bemutatkozás
A vezető azzal kezdi, hogy bemutatkozik és oda dobra valakinek a labdát azzal a
feladattal, hogy mondja be a saját nevét, az okokat és motivációit amiért a
műhelyekre eljött.
3.Megismerkedés a Tanulói Portfólióval
Képzési sorrend
Bemutatás: Portfólió: Öt lépés a döntésig, magyarázat mire szolgál ez a dokumentum,
hogyan kell kitölteni és ösztönzés a diákoknak, hogy lapozzák át, kommentálják és
tegyenek fel kérdéseket.
4. A kitűzőm – egyéni munka
Kitűző készítése melyen a diákok ráírják nevüket és valamilyen jelképpel, jellel,
rajzzal bemutatják azt ami képviseli őket mint személyeket és a foglalkozást amellyel
szeretnének foglalkozni
5. Kitűzők bemutatása – csere
A diákok nagy kőrben ülnek és mindenki bemutatja önmagát és a foglalkozást
mellyel szeretne foglalkozni.
Idő:
45 perc
Társasági forma:
Egyéni munka, frontális munka
Moderálási anyag:
0. sz. Másolandó ív : Portfólió használati utasítása. Labda (lehet papírból is), A4-es
lapok, filctollak, ollók, ragasztó szalag, öntapadó matrica
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SZAKMAI ORIENTÁCIÓ ÉS A MUNKAMÓDSZER MEGBESZÉLÉSE MŰHELY 2
> a szakmai orientáció fogalmának közös meghatározása;
CÉLOK:
> a műhelyek munkaszabályainak megismerése és meghozása.
Módszerek:
bevezető játék, poszter prezentáció
1. Csoportokra oszlás különböző színű kártyák segítségével
2. Mozaikrejtvény – csoportmunka
A csoportok meghatározzák mi a szakmai orientáció a saját poszter–mozaikrejtvény
részükön.
Képzési sorrend
3. A csoportok munkájának bemutatása és a közös – csoportos poszter
mozaikrejtvény összerakása.
4. Megbeszélés a műhelymunka módjáról
A diákok matricákra írják a javaslataikat a műhelyen történő munka módjáról: Te mit
szeretnéd, hogy tiszteletben legyen tartva a közös munka során.
5. Közös munkamódszer lista létrehozása
6. Összefoglalás a szakmai orientációról és munkamódról
Idő:
45 perc
Társasági forma:
egyéni munka, csoportos munka
Moderálási anyag:
Mozaikrejtvény – szakmai orientáció meghatározása, kártyák csoportokra oszláshoz,
poszter-mozaikrejtvény, A4 lapok, filctollak, ollók, ragasztó szalag, flipchart tábla.
Munkaanyag a
A műhely után a diákok betehetik a mozaikrejtvény-lapot a Portfólióba.
portfólióhoz:
AZ ÉRDEKLŐDÉSEK VILÁGÁBAN
MŰHELY 3
> saját érdeklődések felismerése és azonosítása;
CÉLOK:
> az érdeklődések választásának indoklása.
Módszerek:
kérdőíves interjú; anyagon történő munka; becslési vonal, indoklás.
1. Saját érdeklődések bemutatása – páros eszmecsere
A diákok párokba osztása és eszmecsere a következő kérdésekről: ki mit szeret
legjobban csinálni, mit élvez és mi a hobbija.
2. Párok bemutatása
Párok bemutatása: mindenki a párja érdeklődéseiről és hobbijairól beszél.
3. Egyéni munka az érdeklődésekre vonatkozó eszközökkel
Képzési sorrend
A „Mi érdekel engem“ munkalap egyéni kitöltése.
4. Az érdeklődés mértékének értékelése
A vezető három A4 lapot helyez el a térben melyeken a munkalapon található
érdeklődési mérték értékelése található: nagyon érdekel, részben érdekel, egyáltalán
nem érdekel. A részvevők minden érdeklődés viszonyában a választott mértéknek
megfelelően szétoszlanak és, ha akarják, megindokolják választásukat.
5. Személyes belátások a becslési vonalról végiggondolása
Idő:
45 perc
Társasági forma:
egyéni munka, csoportos munka.
Moderálási anyag:
Másolandó ív 1: „Mi érdekel engem“ munkalap papírok kiírt értékelés mértékekkel:
nagyon érdekel, részben érdekel, egyáltalán nem érdekel.
Médiák:
Munkaanyag a
A műhely után a diákok visszateszik a kitöltött „Mi érdekel engem“ lapot a
portfólióhoz:
Portfólióba.
MEGJEGYZÉS:
A Szakmai orientáció portfóliójában az ÉRDEKLŐDÉSI TESZT található. Arra
utalni a diákokat, hogy szabadidejükben töltsék azt ki, azért hogy képet kapjanak
érdeklődéseikről és, hogy aztán tegyék a lapot vissza a Portfólióba.
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MŰHELY 4
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a CDről:
Munkaanyag a
portfólióhoz:
MŰHELY 5
CÉLOK:
Módszerek:
Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:

Moderálási anyag:

Munkaanyag a
portfólióhoz:

A KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK VILÁGÁBAN
> a saját készségek és képességek felismerése és kifejezése és a
másoké belátása és tiszteletben tartása.
játék, bemutató, szimuláció, munka az anyagon.
1. Bevezető játék: „FORRÓ SZÉK“
A szék a körbe van téve, a diákok körbejárják a széket. A vezető feladja a
jellemvonást, készséget, tehetséget mint impulzust és azok akik úgy gondolják, hogy
nagymértékben birtokolják a feladott tulajdonságot minél előbb rá kell ülniük a forró
székre vagy megközelítsék vagy eltávolodjanak tőle abban a mértékben amiben úgy
tartják, hogy birtokában vannak ennek a tulajdonságnak. Azt aki ráül a forró székre a
vezető megkérdezheti, hogy miért gondolja, hogy birtokolja a feladott tulajdonságot
és megkérheti, hogy ezt a tulajdonságát mutassa be (pl.: ha a tulajdonság a
szellemesség akkor mesél valami szellemeset; ha valamilyen fizikai képesség – hogy
mennyen le hídba vagy egyebet; a folyékony beszéd képessége más idegen nyelven
és hasonló).
2. Készségek és képességek felmérése párban
Az egyik a párban olvassa a Munka oszlopból az állítást és egyidejűleg a két
résztvevő fele kell mutatnia az ujjával 0,1,2 az A személyre a párból, azután pedig a
B személyre a párból annak megfelelően szerintük milyen mértékben birtokolja az a
személy az adott képességet (0 - nincs; 1 – kisebb mértékben; 2 - nagyon) és mindkét
személy felírja magához a táblázatban az adatokat: hogyan értékelem önmagam és
hogyan értékelsz te.
3. A készségek és képességek felmérésének végiggondolása párban.
45 perc
egyéni munka, csoportos munka
Másolandó ív 2: Munkalap „Határozd meg a tehetségeidet és képességeidet
“
A műhely után a diákok visszateszik a kitöltött „Határozd meg a tehetségeidet és
képességeidet“ lapot a Portfólióba.

A KÉPESSÉGEK ÚTJA
> saját képességek tudatosítása, reális kép alkotása saját képességekről, mások
képességei tiszteletben tartása.
állomásonkénti munka.
1. A diákok megismerkedése a „az érzékek és a képességek útja“ ideával
Javaslatok az önvizsgálat módjára, korosztálybeli pár támogatásával.
2. Áthaladás a képességek útján állomásonként
3. Visszacsatolási információ és elmélkedés
Eszmecsere: mi volt kellemes, mi volt meglepő számunkra.
90 perc
egyéni munka és páros munka.
Másolandó ív br. 3: Képességek útja
és a feladatok pontos megoldása
> néhány különböző ízű csokifajta az ízlelés teszteléséhez;
> néhány üvegcse különféle illatokkal: tömjén, bazsalikom, menta, fahéj, vanília, a
szaglás teszteléséhez;
> szemcsés főzelékféle az ujj- és kéz mozgás precizitásának teszteléséhez vagy cérna
és tű;
> különböző tárgyak (egy tucat kisebb tárgy) átlátszatlan zacskóban vagy táskában:
dugó, labdácska, gomb, doboz, radír… a tapintás teszteléséhez.
A műhely után a diákok visszateszik a kitöltött „ Képességek útja“ lapot a
Portfólióba.

TARTALOM
AZ ÉRTÉKEK VILÁGÁBAN
MŰHELY 6
CÉLOK:
> saját képességek tudatosítása, mások képességei felismerése és tiszteletben tartása.
Módszerek:
asszociáció; rajzolás; galéria séta - bemutatás.
1. Asszociációk az „értékre“
2. Értékek rajzolása
3. Értékek bemutatása
4. Kapcsolatteremtés értékeke alapján
A munka világának közös értékei a poszteren
Képzési sorrend
5. A munka világának közös értékei a poszteren
A résztvevők álláspontokat váltanak arról, hogyan határozzák meg őket ezek az
értékek a munka világához viszonyítva és posztert készítenek a csoportjuk közös
értékeiről.
6. Galéria séta
Poszter bemutatása a poszter előtt álló képviselő segítségével, míg a többiek mint egy
galéria látogatói mozognak és kérdéseket tesznek fel a csoport képviselőjének.
Idő:
45 perc
Társasági forma:
csoportmunka
Moderálási anyag:
A4 formátumú lapok; filctollak, flipchart tábla papír minden csoportnak.
Munkaanyag a
A műhely után a diákok visszateszik az értékek rajzát a Portfólióba.
portfólióhoz:

ÖNISMERET - ÖNARCKÉP
MŰHELY 7
> önmagunk felfedezése és mások elfogadása olyanoknak amilyenek;
CÉLOK:
> az önkép alkotása, saját erényeknek magabiztos megfogalmazása;
> saját képességek felmérése.
Módszerek:
galéria kiállítás; munka az anyagon.
1. Folytasd a mondatot
A diákok folytatják az elkezdett mondatot: „Én … vagyok“ az őket leginkább jellemző
tulajdonsággal.
2. Önarckép rajzolása
Mindenki önarcképet rajzol és a felhőkbe beírja tulajdonságait.
3. Önarckép galéria
A diákok felrakják önarcképeiket a helyiség falára – a résztvevők egyik fele az egyik
Képzési sorrend
falra, a többiek a másikra. Először a résztvevők egyik fele áll a rajza előtt és fogadja
a gratulációkat azért, hogy pont olyan amilyen és ahogyan bemutatkozott, azután a
többiek végigjárja ugyanezt a procedúrát.
4. Elmélkedés
Az önmagunk, saját képességek felfedezésének fontossága, a saját erényeknek
magabiztos megfogalmazásának fontossága; tiszteletben tartás, hogy másoknál
felismerik a tulajdonságokat, erényeket és képességeket melyek birtokában vannak,
és kifejezni nekik a tiszteletet.
Idő:
45 perc
Társasági forma:
egyéni munka.
Moderálási anyag:
Másolandó ív 4: TULAJDONSÁGOK PÉLDÁI
A4 formátumú lap minden résztvevőnek, filctollak.
Munkaanyag a
Önarckép.
portfólióhoz:
Megjegyzés:
Az önarcképek a szülőkkel történő munkához használandók.
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MŰHELY 8
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

MŰHELY 9
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

MÁSOK SZEMÉBEN
> saját képességek, hajlamok és erények felismerése;
> pozitív visszacsatolási információ adása másoknak;
> az önkép végiggondolása összehasonlítva milyen vagyok és mit gondolnak mások
rólam.
csoportos munka, visszacsatolási információ adása, kiegészítés.
1. ATOM játék cserélendő feladatokkal. A diákok szabadon mozognak a térben és amikor a
vezető tapsol egyet és mond egy számot annak megfelelő számú résztvevő megfogja egymás
kezét és így egy atomot jelképeznek. Minden alkalommal amikor ATOM jön létre – a
csoport feladatot kap. A feladat elvégzése után, 2-3 perc után, az atom feloszlik, a diákok
újból sétába indulnak és megint a vezető jelére új atomot alakítanak.
Cserélendő feladatok az atomalakítás minden köre után:
› Mi az amiben élveztek?
› Miben a legjobb? Mi „kézre fekvő“, van-e már valami diplomája, díja, oklevél a
tehetségéről?
› Van-e valami hobbija és van-e annak köze a „jövőbeni foglalkozásoddal“?
2. Harmonika. A diákok körben ülnek, A4 formátumú lapot és feladatot kapnak: A lap
tetejére írjátok a neveteket, hajtsátok félbe a lapot elképzelve, hogy a kör végére ez a lap
„harmonikává” válik. Mindenki küldje a lapját jobb oldalra, és a lapra melyet baloldalról
kapott – írjon valamely tulajdonságot melyről úgy tarja, hogy „ez a fent aláírt” birtokolja.
Azután hajtsa össze a lapot és adja a neki jobboldalinak és így sorban míg vissza nem kapja a
lapot a saját nevével.
3. Végiggondolás – benyomások: Hogyan látnak mások. Mi lepett meg pozitívan? Mi az amit
soha nem mondana önmagáról? Mi az ami okvetlenül rajta kellene legyen ezen a listán, de
mások nem vették észre nálad ezt a tulajdonságot vagy erényt; Az beszél aki akar.

45 perc
egyéni munka.
A4 formátumú lap minden diáknak
A műhely után a diákok visszateszik a „harmonikát“ - Hogyan látnak mások a
Portfólióba.

MILYEN VAGYOK CSAPATBAN
> a csapatmunka előnyeinek belátása;
> saját kapacitásainak tudatosítása és erősítése a csapatmunkához;
> a saját kompromisszumkészség tudatosítása;
> csoport folyamatok végiggondolása.
Munka az anyagon, ellenőrző listák.
1. Asszociáció a szóra: CSAPAT
2. Csoportokra oszlás számolással
3. Extrudált kukorica házat készítünk a csapattal. A vezető minden csoportnak ad egy
zacskó extrudált kukoricát és egy csomag fogvájót. A csoportok házikót készítenek az
extrudált kukoricából és fogvájókból, de úgy hogy minden csoporttag csak egyik
kezét használja az „építkezésnél”.
4. A „HÁZIKÓK“ bemutatása
5. Csapatmunka elemzése
A vezető minden csoportnak kitöltésre odaadja a Másolandó ív 2: ÖNÉRTÉKELÉS.
6. A csoportok munkájának bemutatása
7. Elmélkedés. A termék minőségének kapcsolatba hozása a csoportban történő
folyamattal. Visszatekintés arra, hogy mennyire fontos a megbeszélés és az
együttműködési készség folyamata.
60 perc
csoportos munka.
Másolandó ív 6: LISTA A CSOPORTOS MUNKA ÉRTÉKELÉSÉHEZ.
„Extrudált kukorica“ és fogvájó csomag minden csoportnak.
A műhely után a diákok visszateszik a „Értékelési lapot” a Portfólióba.

TARTALOM
TANULÁSI TÍPUSOM
MŰHELY 10
> a saját viselkedés a tanulás során végiggondolása;
CÉLOK:
> önfelmérés melyik tanulási típushoz tartoznak;
> személyes tanulási stratégiák alkalmazása és tökéletesítése.
Módszerek:
munka az anyagon, mini előadás.
1. Bevezető játék önértékelés alapján
Résztvevők csoportra oszlása a következő kérdés alapján: Ha vásárolna mobiltelefont
ön:
a) először elolvasná az utasítást, majd az alapján járna el nézve a rajzokat;
b) megkérne valakit, hogy hangosan olvassa fel az utasítást vagy önmaga olvasná fel
hangosan;
c) nekiállna a gép bekapcsolásához figyelmen kívül hagyva az utasítást.
Képzési sorrend
Csoportok alakítása a nyilatkozat alapján.
2. Megismerkedés a tanulási típusokkal – mini előadás
Tanulási típusok megkülönböztetése és jellemzői: akusztikus, vizuális, motorikus,
együttműködő.
3. Lista: milyen típusú tanulást alkalmazok
Önálló munka a 7. másolandó íven: MILYEN TÍPUSÚ TANULÁST
ALKALMAZOK – a tanuláskori viselkedésre jellemző igék aláhúzása.
4. Elmélkedés
Idő:
45 perc
Társasági forma:
egyéni munka, csoportmunka.
Moderálási anyag:
Másolandó ív 7: Saját tanulási típus leírása.
Munkaanyag a
A műhely után vissza kell tenni a Portfólióba a „Saját tanulási típus leírása“
portfólióhoz:
munkalapot.

ÉN TÍZ ÉV MÚLVA
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

MŰHELY 11
> saját elvárásoknak megfogalmazásának készségének elsajátítása;
> az elvárások az iskola, illetve foglalkozás választással való összekapcsolásának
képességének kiépítése.
asszociáció, csere, plakát, karusszel.
1. Asszociációk a témára „ÉN 10 ÉV MÚLVA“
2. Eszmecsere a vízióról
A diákok két koncentrikus körben ülnek, arccal egymás felé fordulva. Mindenki a
belső körből elmondja a vízióját önmagáról a a körben szembeülő személynek. 2-3
perc után, a külső körben lévő diákok egy hellyel jobbra mozdulnak és a csere
folytatódik úgy, hogy ők beszélnek. Folytatódik, helycserével jobbra minden 2-3
percenként. Felváltva beszélnek a külső és a belső kör.
3. Vízió rajzolása
A rajzon be kell mutatni önmagát a munkahelyén tíz év múlva.
4. Rajzok kiállítása
5. A rajz szerzőjének feltárása
Az összes résztvevő nézi a rajzokat és találgatja ki a rajz szerzője.
60 perc
egyéni munka.
Másolandó ív 7a: Én tíz év múlva.
A4 formátumú papír minden résztvevőnek, filctollak.
A műhely után vissza kell tenni a Portfólióba az „ÉN 10 ÉV MÚLVA“ rajzot.
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MŰHELY 12
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

SZÜLŐKNEK/GYÁMOKNAK ÉS GYEREKEKNEK: ELVÁRÁSAIM
> a gyermek tulajdonságainak és kapacitásainak tudatosítása;
> képzés segítség nyújtásra a gyerekeknek és fiataloknak fejlődésük serkentésében és
irányításában;
> közvetítés a szülők és gyerekek álláspontjainak megértésében.
kiállítás; nyilvános bemutató.
1. Mondat kiegészítése
A szülők kiegészítik a mondatokat a gyermek tulajdonságainak hozzáadásával: „Én
büszke anya vagyok …Zsófiának…“ (gyors, szellemes, okos, ügyes …).
2. A gyermek önarcképének megtalálása
Az asztalokon ki vannak rakva a gyermekek önarcképei a tulajdonságokkal, aláírás
nélkül. A szülők megpróbálják felismerni a saját gyermekük önarcképét.
3. Eszmecsere az önarcképről – szülő-gyermek
4. A szülők csoportos eszmecseréje
60 perc
munka párban.
Önarckép a felhőcskékbe írt tulajdonságokkal.

2. Fázis: Foglalkozásokról, karrierről és képzési utakról való tájékozódás
3. Fázis: Valós találkozások a munka világával és döntéshozás az
iskolázásról és foglalkozásról
MŰHELY 13
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Médiák:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

A KORTÁRS MUNKA VILÁGÁNAK KÉPE
> a kortárs munka világának megismerése.
poszter bemutató, Power Point bemutató.
1. Bevezető játék „Név és foglalkozás“
A játék úgy játszandó, hogy mindenki bemondja a nevét és egy foglalkozást mely a neve első
betűjével kezdődik.
2. Kortárs munka világának képe – poszter készítése
A diákok csoportokban leírják és poszteren bemutatják mely tudásokat, készségeket és
álláspontokat kell mindenki birtokolja, hogy megfeleljen a kortárs munka világának
követelményeinek.
3. Poszter bemutatása
Power Point bemutató a kortárs munka világáról és az orientációs képességről
Néhány tézis a vezető megjegyzéseihez:
› A a kortárs munka világában történő változások miatt (mint például: technológiai fejlődés,
változások a globalizáció eredményeként, rugalmas munkaszervezés, rugalmas foglalkoztatási
formák, nagyon önállóság a munkában, rövidített munkaidő, otthon/ról történő munka
lehetősége, nemek szerepeinek változása, szolgáltatási és információs foglalkozások
terjedése… új követelmények jelennek meg a fiatalok és a munkavállaló felnőttek felé.
› Összeköttetés az „atipikus“ karrierekkel, „dinamikus“ szakmai orientációval, a vállalati
munka innovatív formáival, a 2 és 3 fázis céljaival.
› A következő fogalmak összekapcsolása: munka terület, foglalkozás, képzési profil, karrier.
› Orientációs képesség: önálló és aktív információhoz jutás, információk foglalkozásokról, az
egyes foglalkozásokra képzési léehetőségekről, az iskolákról és foglalkozásokról szóló
információ összekötése a saját képességekkel.

45 perc
csoportos munka.
CD a kortárs munka világáról szóló Power Point bemutatóval.
Másolandó ív 8 és 8a: Szakmai kulcskompetenciák
.
A műhely után vissza kell tenni a Portfólióba a „Szakmai kulcskompetenciák“
munkalapot.

TARTALOM
AZ ISKOLÁKRÓL ÉS FOGLALKOZÁSOKRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE ÉS
FELDOLGOZÁSÁNAK MÓDJA
MŰHELY 14
> az információs kínálat megismerése a munka világának és karrier utak
viszonyában;
> bevezetés az információforrások használatába és az információ feldolgozásának
CÉLOK:
módjaiba;
> a diákok lehetőségeinek serkentése a környezet forrásainak használatara a
tájékozódáshoz.
Módszerek:
ötletroham, poszter bemutató.

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

1.Ötletroham a következő témára: lehetséges információforrások az iskolákról és
foglalkozásokról.
2. Információforrások a szakmai orientációhoz és karriervezetéshez – egyéni munka.
Munka a formanyomtatványon: Információs kínálat – olvasás és a iskolákról és
foglalkozásokról szóló fontos információk aláhúzása
Munka a formanyomtatványon: Információs kínálat – olvasás és a iskolákról és
foglalkozásokról szóló fontos információk aláhúzása.
3. Az információforrások bemutatása – csoportos munka.
Öt csoportra oszlás az információforrások szerint: vállalatok/intézmények, iskola/ projekt,
karrier tanácsadás, a diák személyesen, szülők. Minden csoport illusztrálja a forrást és
kiegészíti a lehetséges információk listáját.
4. Információforrások bemutatása
5. A vezető összefoglalója: A szakmai orientáció és a szakmai tájékozódás kapcsolata A vezető
hangsúlyozza az önálló információgyűjtés, ezen információk feldolgozásának és
bemutatásának fontosságát; az önmagunk és szakmaválasztási indítékaink áttekintésének
fontossága a munka – oktatás világának képe viszonyában.
45 perc
csoportmunka.
Másolandó ív 9, 9a, 9b, 9v: Információ kínálat.
flipchart tábla papírok a csoportoknak.
A műhely után vissza kell tenni a Portfólióba az „Információ kínálat“ munkalapot.

MUNKATERÜLETEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA A FOGLALKOZÁSOKKAL
MŰHELY 15
> megismerkedés a munka és a foglalkozás területeivel;
CÉLOK:
> az foglalkozás összetett világának megértése és a foglalkozások a munka
területekkel való összekötése.
Módszerek:
klaszter, böngészés.

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:

Munkaanyag a
portfólióhoz:

1. Játék „Foglalkozási ábécé“ és csoportokra oszlás
A 40 kartonra az ábécé egy-egy betűje van ráírva. Minden diák húz egy kartont a ráírt betűvel
és öt csoportot alakítanak. Felsorolnak minél több foglalkozást amely azzal a betűvel kezdődik
melyet kaptak.
2. Munka terület összekötése a hozzá tartozó foglalkozásokkal
A vezető előkészíti a kartonokat a munkaterületekkel és foglalkozásokkal. Minden csoport
borítékot kap egy foglalkozási kártya komplettel. A csoport képviselője húz egy munka terület
kártyát és a csoport megtalálja az ahhoz a területhez tartozó foglalkozásokat; azután húznak
egy másik kártyát és összehozzák a területeket és foglalkozásokat.
3. Visszacsatolási információ és csere
Amikor az összes csoport befejezi a munkát, az Útmutatóban ellenőrzik a munka terület és
foglalkozások összekötésének pontosságát
4. A vezető befejező megjegyzése: kapcsolat – munkaterület és foglalkozás és a Másolandó ív
4: Munkaterület és foglalkozás és különleges foglalkozások kiosztása.
45 perc
csoportmunka.
Másolandó ív br. 10, 10a, 10b: Kartonok a munkaterületekkel és a hozzájuk tartózó
foglalkozások.
Kartonok a kiírt ábécé betűkkel a bevezető játékhoz; kivágott piros kártyák a munkaterületekkel
és zöld kártyák a foglalkozásokkal.
A műhely után vissza kell tenni a Portfólióba a „Kartonok a munkaterületekkel
és foglalkozások“ munkalapot.

TARTALOM

VIII SZAKMAI ORIENTÁCIÓ MŰHELYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN – VII. OSZTÁLY

MŰHELY 16
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

MŰHELY 17
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

KÉPZÉS- ÉS KARRIERUTAK
> a kívánt iskola és foglalkozás indítékának és okának felismerése;
> az iskoláról szóló lehetséges döntés indítékának és okainak indoklása;
> saját elvárásoknak megfogalmazása;
> az iskola és foglalkozás választási kritérium áttekintése.
Böngészés az interneten.
1. Mondat-impulzus folytatása: A középiskolától elvárom …
2. Csoportok alakítása a kívánt iskola szerint
3. Kívánt iskola bemutatása
A csoportok tájékoztató- és reklámanyagot kapnak arról az iskoláról melybe a
csoporttagok be szeretnének iratkozni és posztert készítenek erről az iskoláról;
használhatják sz interneten található információkat az iskolákról.
4. Kívánt iskola poszterének bemutatása
45 perc
csoportos munka.
flipchart tábla papír, rostirónok, filctollak.
A műhely után vissza kell tenni a Portfólióba az iskolákról szóló anyagokat.

ELŐKÉSZÜLÉS INTERJÚRA
> a további iskolázás és foglalkozás keretében felmerülő követelményekről szóló releváns
információk önálló gyűjtése;
> találkozás az autentikus információkkal;
> tudás bővítése a képzés és foglalkozás útjairól;
> felismerés, hogy léteznek nem-lineáris karrierek.
interjú, poszter bemutató a megvalósított interjúról.
1.Bevezető játék: Titokzatos foglalkozás
Egy önkéntes foglalkozás leírást tartalmazó kártyát húz és magában elolvassa a foglalkozás
leírását. A többiek felfedezik a foglalkozást a foglalkozást körülíró kérdések feltevésével.
Annak a személynek aki kezdte a kérdezést joga van folyamatosan kérdezni mind addig amíg
IGEN válaszokat kap. A foglalkozásról szóló kérdésekre válaszoló személy IGENNEL és
NEMMEL válaszol mind addig amíg a kártyán lévő titokzatos foglalkozás fel nem fedődik. Az
aki eltalálja, húzza a következő kártyát.
2. Csoportokra oszlás
Oszlás az interjú során lehetséges szerepek jelképe vagy neve alapján: riporter; hangtechnikus,
fényképész, anyaggyűjtő.
3. Interjúkérdések listája – csoportos munka
A diákok listát készítenek a kérdésekről ahhoz a személyhez aki szakértő a saját
foglalkozásában, melyek a következőkre térnek ki: munkák, szükséges képzés, a munka
világos és sötét oldalai, követelmények, fizetés.
4. Másolandó ív 11a: Mintakérdések az interjúhoz
kiosztása
A csoportoknak kiosztásra kerülnek a Mintakérdések az interjúhoz
, hogy összevessék a saját kérdéseik listáját a kapott anyaggal.
5. A potenciális interjúalanyok listájának összeállítása
6. A potenciális interjúalanyok listájának bemutatása
7. A vezető összefoglalója
Az interjú előkészítésének és az új információ feljegyzésének és a vezetett interjú
jegyzeteinek fontosságának hangsúlyozása.
45 perc
csoportmunka.
Másolandó ív br. 11, 11a: Anyag a szakértői interjúkhoz A4 papírok.
A műhely után vissza kell tenni a Portfólióba a „Interjúkérdések listája“ munkalapot .

TARTALOM
AZ INTERJÚ VÉGREHAJTÁSA
MŰHELY 18
> a további iskolázás, illetve a foglalkozás keretében felmerülő követelményekről
szóló releváns információk önálló gyűjtése;
>találkozás az autentikus információkkal;
CÉLOK:
>tudás bővítése a képzés és foglalkozás útjairól;
> különböző kommunikációs módszer alkalmazása.
Módszerek:
interjú, szimuláció
1. Ötletroham a következő témára: FIZIKOTERÁPIA-TERAPEUTA
2. Párokra oszlás számolással
3. Kulcsszavak aláhúzása és munka az anyagon:
Minősítési keret FIZIKOTERÁPIA-TERAPEUTA
Képzési sorrend

Idő:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a CDről:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

Párokban tanulmányozni a FIZIKOTERÁPIA-TERAPEUTA
minősítési keretre vonatkozó anyagot és aláhúzni a kulcsszavakat.
4. Interjú szimuláció
Két önkéntes eljátssza a fizikoterápia-terapeuta interjúvolását az interjú
mintakérdések alapján.
5. Jegyzetek és benyomások az interjúról
Beszélgetés a megfigyelésekről és jegyzet kialakítása a végrehajtott interjúról.
90 perc
Másolandó ív 11a: Mintakérdések az interjúhoz.
Másolandó ív br. 12: Minősítési keret: Fizikoterápia-terapeuta,.
Minősítési keret: Fizikoterápia-terapeuta.
A műhely után vissza kell tenni a Portfólióba a „Minősítési keret: Fizikoterápiaterapeuta“ munkalapot.

ELŐKÉSZÜLÉS A SZAKÉRTŐKKEL VALÓ TALÁLKOZÁSRA AZ ISKOLÁNKBAN
MŰHELY 19
> felkészülés a további iskolázás és a foglalkozás keretében felmerülő
követelményekről szóló releváns információk önálló gyűjtésére;
CÉLOK:
>tudás bővítése a képzés és foglalkozás útjairól;
> az interjú és az akcióterv módszereinek alkalmazása.
Módszerek:
Interjú, akcióterv.
1. Csoportokra oszlás a kívánt foglalkozás alapján
2. Kérdések listájának előkészítése a kívánt foglalkozás szakértőjével történő
interjúhoz
Képzési sorrend
3. A kérdések listájának bemutatása csoportonként
4. Elmélkedés a kérdések listáiról a szakértői interjúkhoz
5. Akcióterv kidolgozása a szakértőkkel való találkozás megvalósításához: időpont a
szakértőkkel való találkozáshoz, meghívás, szervezés, szerep beosztás, találkozás
lefolyása, jegyzetek vezetése
Idő:
45 perc
Moderálási anyag:
Másolandó ív 13: Akcióterv a szakértőkkel való találkozáshoz

Munkaanyag a
portfólióhoz:

Mintakérdések az interjúhoz
A műhely után vissza kell tenni a Portfólióba a „Akcióterv a szakértőkkel való
találkozáshoz“ munkalapot.

TARTALOM
MŰHELY 20

VIII SZAKMAI ORIENTÁCIÓ MŰHELYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN – VII. OSZTÁLY
SZAKÉRTŐK AZ ISKOLÁNKBAN

CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

> a további iskolázás és foglalkozás keretében felmerülő követelményekről szóló releváns
információk önálló gyűjtése;
>tudás bővítése a képzés és foglalkozás útjairól;
> az interjú módszerének alkalmazása a valós találkozásban a szakértőkkel;
> a foglalkozásról és karrierről szóló kulcsadatok feljegyzése.
interjú.
1. Üdvözlet és a vendégek bemutatása
2. Interjú a szakértőkkel
3. Jegyzet és benyomás az interjúvolásról. A vendégek távozása után, megosztani a
megfigyeléseket és jegyzetet alakítani az iskolában megvalósított interjúról a szakértőkkel.
4. Másolandó ív 11a: Mintakérdések az interjúhoz kiosztása. A csoportoknak kiosztásra
kerülnek a Mintakérdések az interjúhoz
, hogy összevessék a saját kérdéseik listáját a kapott anyaggal.
5.A potenciális interjúalanyok listájának összeállítása
6. A potenciális interjúalanyok listájának bemutatása
7. A vezető összefoglalója
Az interjú előkészítésének és az új információ feljegyzésének és a vezetett interjú
jegyzeteinek fontosságának hangsúlyozása.
90 perc
Másolandó ív 11a: Mintakérdések az interjúhoz.
Másolandó ív 14: A megvalósított interjú dokumentálása.
A műhely után vissza kell tenni a Portfólióba a „Szakértők az iskolánkban
“ jegyzetet.

4. Fázis: Megismerem a gyakorlatban a számomra érdekes képzés és
foglalkozás lehetőségeit
5. Fázis: Ellenőrzöm a profilomat: ellenőrzöm a követelményekkel, döntök
és konkretizálok
MŰHELY 21
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Médiák:

VISSZATEKINTÉS A TÁJÉKOZÓDÁS EREDMÉNYEIRE
> visszatekintés a tájékozódás eredményeire az iskolákról/foglalkozásokról;
> a diákok az iskolázásról, foglalkozásról, karrierről szóló ismeretek iránti szükségeinek és
kívánságainak listázása;
> a valós találkozások fontosságának a diákok általi megérzés növelése.
Prezentáció, csiszolás (vernissage) , felmérés.
1. Önfelmérés: mennyire vagyok jól tájékozott a kívánt foglalkozásról/iskoláról
Minden diák odamegy a flipchart táblához az önfelmérési skálával és beírja jelét a megbecsült
tájékozottság mellett.
Önfelmérés Tájékozottságom a kívánt foglalkozásról/iskoláról
5 – legnagyobb mértékben tájékozott
2 – kevesebb információm van
4 – nagy mértékben tájékozott
1 – nincs információm
3 – elegendő információm van
2. Önfelmérés összegzése
3. Csoportokra oszlás
4. Mit szeretnék még megtudni a következő képzésről, foglalkozásról és karrierről
Megosztás a csoporttal és kategóriaként besorolt szükségek listájának készítése.
5. Szükségek listájának bemutatása
6. Visszatekintés és a vezető összefoglalása. A valós találkozások előnyei a z
információbővítés és a jövőbeli iskoláról, foglalkozásról szóló döntés meghozása
viszonyában.
45 perc
csoportos munka.
flipchart tábla papírok, filctollak, rostirónok.
A műhely után vissza kell tenni a Portfólióba a „Szakértők az iskolánkban“ jegyzetet.

TARTALOM
KÖZÉPISKOLÁBAN TETT LÁTOGATÁS
MŰHELY 22
> a diákok megérzésének növelése a valós találkozások jelentőségéről és hasznukról;
> a diákok megismertetése a valós találkozások elemeivel és fázisaival – előkészülés a
középiskolában történő tájékozódásra;
CÉLOK:
> a diákok megerősítése a valós találkozásokhoz a középiskolával;
> tudatosítás a középiskolákban létrehozandó feltételek fontosságáról, ahhoz, hogy a
diákokat fogadják a valós találkozások végrehajtása céljából.
Módszerek:
szimuláció
1. Asszociáció a témára: Középiskolám
2. Két csoportra oszlás
3. A szimuláció előkészítése
Az első csoport feladata, hogy a legpozitívabb fényben bemutassa valamely
középiskola Nyitott-ajtó napját, míg a másik csoport negatív változatban mutatja be
Képzési sorrend
azt. Szerepek mindkét csoport résztvevőinek: igazgató, szak munkatárs, szolgálatban
lévő tanár, a közép iskola diákjai; SzO tantárgy tanára, osztályfőnök, az általános
iskola diákjai.
4. Szimuláció végrehajtása
5. Benyomások és átgondolás
6. Szükséges feltételek a Nyitott-ajtó nap megvalósításának az iskolában
Idő:
90 perc
Társasági forma:
csoportos munka.
Moderálási anyag:
Médiák:
-

VÁLLALATNÁL/INTÉZMÉNYNÉL TETT LÁTOGATÁS
MŰHELY 23
> a diákok megérzésének növelése a valós találkozások jelentőségéről és hasznukról;
>a diákok megismertetése a valós találkozások elemeivel és fázisaival – előkészülés a
vállalatban/intézményben történő tájékozódásra;
CÉLOK:
> a diákok megerősítése a valós találkozásokhoz a vállalattal/intézménnyel;
> tudatosítás a vállalatban/intézményben létrehozandó feltételek fontosságáról,
ahhoz, hogy a diákokat fogadják a valós találkozások végrehajtása céljából
Módszerek:
szimuláció, vita.
1.Asszociáció a témára: Találkozásom a vállalattal/intézménnyel.
2. Önkéntesek jelentkezése a vitacsoporthoz
3. A vitacsoport vitázásának előkészítése
A vitacsoport azt a feladatot kapja, hogy mutasson be ellentétes álláspontokkal vitát
a következő témára: Elemisták látogatása vállalatban/intézményben. Szerepek a
vitacsoport tagjainak: tanár – egy aki támogatja és egy aki ellenzi a látogatást; szülő egy aki támogatja és egy aki ellenzi a látogatást; osztályfőnök - egy aki támogatja és
egy aki ellenzi a látogatást; szervezet/intézmény képviselője - egy aki támogatja és
Képzési sorrend
egy aki ellenzi a látogatást, diák - egy aki támogatja és egy aki ellenzi a látogatást.
4. A többi résztvevők felkészítése a vitában való részvételre
Javaslatok a vitában való részvételhez: a szervezet vezetője vezeti a vitát is;
mindenkinek joga van saját álláspontot foglalnia + vagy – és bekapcsolódni a vitában
amikor szót kap; mindenkinek lehetősége van beavatkozni a vita során.
5. A vita végrehajtása
5. Benyomások és átgondolás
6. Szükséges feltételek a valós találkozások megvalósításának a
vállalatban/intézményben
Idő:
90 perc
Társasági forma:
csoportos munka.
Moderálási anyag:
Médiák:
-

TARTALOM

VIII SZAKMAI ORIENTÁCIÓ MŰHELYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN – VII. OSZTÁLY

A 7. OSZTÁLYOS DIÁKOK VALÓS TALÁLKOZÁSAI
A valós találkozások, összesen 15 órás időtartamban, a következő aktivitások és rendezvények keretében
valósulnak meg: szakmai orientációs sarok kialakítása (a hetedikesek összegyűjtik saját termékeiket és
információs anyagot az iskolákról és foglalkozásokról szakmai orientációs sarkot alakítanak ki), Oktatási
Vásár látogatása (az osztályfőnökök, szak munkatársak és a szakmai orientációval megbízott tanárok
ellátogatnak a hetedikesekkel az Oktatási Vásárra és a diákok dokumentálják a látogatást a Portfólióban
található íveken), találkozás középiskolás diákokkal (a középiskolások meglátogatják a hetedikeseket a
középiskolákról való tájékoztatás céljával) és egyebek.
A hetedikesek valós találkozásainak előkészítéséhez és megvalósításához a tanár a szakmai orientációs csapat
akciótervét használja, a diákok pedig jegyzeteket vezetnek a saját Portfóliójukban. Segítséget nyújt a
tanároknak a CD-n található mappa tartalma, mely biztosítja a Portfólió részét képező dokumentáció
kitöltését: találkozás helye és ideje, benyomások és fontos új ismeretek, hasznok a találkozástól.
MŰHELY 24

SZAKMAI ORIENTÁCIÓ A 7. OSZTÁLYNAK PROGRAM ÉRTÉKELÉSE
> a 7. osztályos szakmai orientáció végiggondolása;
CÉLOK:
>személyes betekintés és hasznok a programtól;
> szakmai orientáció a 7. osztálynak program értékelése.
Módszerek:
Módszerek: megosztás, értékelés,
prezentáció.
1. Visszaemlékezés a szakmai orientáció a 7. osztálynak program műhelyeire
2. Csoportokra oszlás
3. Program értékelése
A csoportok poszteren végzik az értékelést kérdés formájában: Műhely top-lista
– szerintem a három leg-műhely
Képzési sorrend
; a három legfontosabb dolog amit megtanultam a szakmai orientáció műhelyeken;
számomra a három legérdekesebb dolog az volt, hogy...
…
4. A csoportok munkájának bemutatása
5. Szép üzeneteket viszek
Mindenki a hátára ragaszt egy A4 papírt ragasztó szalaggal. A diákok egymásnak
szép üzeneteket írnak a papírra.
Idő:
45 perc
Társasági forma:
egyéni munka, csoportos munka.
Moderálási anyag:
Másolandó ív 15 – Értékelés. A4-es papír, filctollak, rostirónok,
Médiák:
-

TARTALOM

VIII SZAKMAI ORIENTÁCIÓ MŰHELYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN – VIII OSZTÁLY

VIII. OSZTÁLY 1. Fázis: Megismerem önmagam
1. BEVEZETŐ MŰHELY
A 8. OSZTÁLYOS PROGRAM ÉS PORTFÓLIÓ BEMUTATÁSA
> a diákok megismerkednek a 8. osztályos szakmai orientációs programmal;
>motiválás a közös munkára;
CÉLOK:
>megbeszélés a műhely munkamódszereiről;
>a 8. osztályos Tanulói Portfólió bemutatása.
Módszerek:
Módszerek: Munka az anyagon, csere, bemutató.
1.Visszaemlékezés a szakmai orientáció a 7. osztály programának műhelyeire
Visszatekintés a 7. osztályos szakmai orientációs program tartalmaira, céljaira és
eredményeire, munkamódszereire és megvalósítás ütemére.
2.Riporterek kutatnak
Öt riporter-csoport alakul. Kutatási feladat csoportszinten: milyen tartalmakkal
foglalkoztunk, hogyan végeztük a szakmai orientációt, mi volt a legérdekesebb a 7.
osztályban a szakmai orientáció programból, mi újat tanultunk – melyek a személyes
nyereségek, mit szeretnénk csinálni a 8. osztályban.
Képzési sorrend
3. A csoportok munkájának bemutatása
A csoportok bemutatnak és más csoportokból kiegészítenek.
4. A 7. osztályos szakmai orientációs program bemutatása
5. A Tanulói Portfólió hasznai a 7. osztályban és megismerkedés a 8. osztályos
Tanulói Portfólióval
Felsorolás: diákok a Tanulói Portfólióból származó hasznai a 7. osztályban.
Bemutatás: Portfólió a 8. osztálynak, mire szolgál ez a dokumentum, hogyan kell
kitölteni és ösztönzés a diákoknak, hogy lapozzák át és tegyenek fel kérdéseket,
kommentálják
Idő:
45 perc
Társasági forma:
csoportmunka.
Moderálási anyag:
A4 lapok, flipchart tábla papír, filctollak, rostirónok, ollók, ragasztó szalag, matricák
Médiák:
Power Point bemutató.
Moderálási anyag:
Másolandó ív 1: Power Point bemutató „Riporterek kutatnak“.
Munkaanyag a
A műhely után a diákok visszateszik a kitöltött „Riporterek kutatnak“ lapot a
portfólióhoz:
Portfólióba.

.
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TARTALOM
AZ ÉRDEKLŐDÉSEK VILÁGÁBAN
MŰHELY 2
CÉLOK:
> saját és mások érdeklődések felismerése.
Módszerek:
Párban történő munka, kérdőíves interjú, munka az anyagon.
1.Bevezető játék
A diákok sétálnak a térben, a vezető jelére megállnak, lekezelnek a legközelebbi
résztvevővel és kimondják nevüket, hobbijukat (vagy a kedvenc iskolai tantárgyat
vagy szakkört).
Képzési sorrend
2. Kérdőíves interjú
A diákok meginterjúvolják egymást érdeklődéseikről, hogy minden érdeklődési
területhez találjanak olyan személyt akit a felsorolt érdeklődések nagyon érdeklik,
részben vagy egyáltalán nem érdeklik és kitöltik a kérdőívet.
3. Eszmecsere csoportban
Idő:
45 perc
Társasági forma:
Páros munka az interjúvolás során.
Médiák:
Moderálási anyag:
Másolandó ív 2: Munkalap „MI ÉRDEKEL ENGEM“
Munkaanyag a
A műhely után a diákok visszateszik a kitöltött MI ÉRDEKEL ENGEM lapot a
portfólióhoz:
Portfólióba.

ÉRDEKLŐDÉSEK ÁBRÁJA
MŰHELY 3
> különféle érdeklődések megismerése;
CÉLOK:
> belátást nyerni a saját érdeklődésekbe;
> az érdeklődések rangsorolása fontosságuk szerint.
Módszerek:
Munka a kártyákkal; érdeklődések rangsorolása.
1. Kiírás cédulákra – hogyan töltöm szabadidőmet
2. Játék a kártyákkal
Mindenkinek három kártya kerül kiosztásra. A feladat, hogy végiggondolják szeretike a kartonokon lévő tevékenységeket végezni; ha kedvelik a felsorolt
tevékenységeket, a kártyákat tartsák meg. Ha nem, cseréljenek a kártya átadásával
jobbra. Fontos, hogy mindenkinek aki kap egy kartont, küldenie kell egyet tovább
jobbra és minden pillanatban három kártya kell, hogy legyen a kezében. Minden
körben egy kártya cserélhető. A játék akkor fejeződik be amikor az összes játékosnak
(vagy többségüknek) a kezében három-három olyan kártya van melyen az adatok
tényleg rá vonatkoznak. A játékos aki összegyűjt három neki megfelelő kártyát
mondhatja azt, hogy „tovább” nem zavarva meg azt amit összegyűjtött. Amennyiben
a diákoknak érdeklődései nincsenek a kartonokon, üres karton kínálható fel nekik,
Képzési sorrend
hogy ráírják a tevékenységeiket.
3. Megosztás – érdeklődések rangsorolása
Mindenki saját magának összeveti azt amit a műhely kezdetén a cédulára írt a
kártyákkal melyek a játék után nála vannak, azután jön a megosztás. A következő
feladat, hogy fontossági sorrendbe állítsák három érdeklődésüket a kártyákról, azután
megosszák azokat (érdeklődések rangsora).
4. Skála kitöltése: Mit szeretek csinálni szabadidőmben
5. Érdeklődések ábrája
6. Elmélkedés
Melyek a valódi érdeklődéseim – elemzés mivel töltjük leginkább és legszívesebben
szabadidőnket melyet saját hajlamainknak megfelelően alakítunk, mert mindenki a
szabad idejében azt csinálja amit legjobban szeret, amit élvez.
Idő:
45 perc
Társasági forma:
egyéni munka.
Moderálási anyag:
Másolandó ív 3: Érdeklődési kartonok
(három kártya diákonként).
Másolandó ív 3a: Érdeklődési lista — rangsorolás, saját érdeklődéseidnek ábrája.
Munkaanyag a
A műhely után a diákok visszateszik a kitöltött „Érdeklődési listát” és ábrát a
portfólióhoz:
Portfólióba.
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TARTALOM
MŰHELY 4
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Médiák:

MŰHELY 5
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:
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A SZTEREOTÍPIÁKRÓL
> az emberek érdeklődéseivel kapcsolatos sztereotípiák tudatosítása;
>saját érdeklődések
tudatosítása;
>az érdeklődések és a szükségek kapcsolata.
Munka az anyagon.
1.Csoportokra oszlás
kártyahúzás az érdeklődésekkel: sport, játék, film, zene.
2. Nyeremény
út – feladatok kiosztása
3. Utaslistát készítünk – csoportmunka
Miután megkapták a cédulát, feladatot is kapnak, hogy demokratikus úton a
csoportban készítsenek utaslistát és indokolják választásukat a négy a listáról
kiválasztott személy vonatkozásában.
4. A csoportok munkájának bemutatása és indoklás
A választás okainak megosztása és jelentkeznek-e megjegyzések az emberek
érdeklődéseire, hobbijaira, hajlamaira vonatkozó sztereotípiákról.
5. Elmélkedés
Ellenőrzés a diákokkal a sztereotípiákról, vannak-e előítéleteik, elhanyagolták-e a
személyi jellemzőket az adott „szakmától” várt haszon javára.
45 perc
csoportmunka.
Másolandó ív 4: Nyereményjáték az utasok nevével.
-

AZ ÉRTÉKEK ÉS ERÉNYEK VILÁGÁBAN
> saját értékek felismerése, másoké tiszteletben tartása, közös értékrend létrehozása
ötletroham, klaszter – kivizsgálás kártyák segítségével
1. Ötletroham a következő témára: Értékek
2. Csoportokra oszlás az ATOM játék keretében
A diákok szabadon mozognak a térben és amikor a vezető tapsol egyet és mond egy
számot annak megfelelő számú hoz létre egy atomot – csoportot.
3. Értékpiramis alkotása Az értékeket felsoroló kártyák kiosztása a csoportoknak. A
diákok érték piramist készítenek és megbeszélik a csoportban melyik érték melyik
helyre jön a piramisban.
4. A csoportok munkájának bemutatása
Mindegyik csoport bemutatja a saját értékpiramisát az értékek helyét meghatározó
döntéshozatali folyamat leírásával.
5. Elmélkedés az értékekről
Az általunk szorgalmazott értékek nagymértékben meghatározzák viselkedésünket.
45 perc
csoportmunka.
Másolandó ív 5: ERÉNYEK ÉS ÉRTÉKEK LISTÁJA. flipchart tábla papír,
filctollak, rostirónok.
A műhely után a diákok visszateszik a kitöltött „Értékpiramis” lapot a Portfólióba.

TARTALOM

ÖNISMERET – EZ VAGYOK ÉN
MŰHELY 6
> önmagunk felfedezése és mások elfogadása olyanoknak amilyenek;
CÉLOK:
>az önkép élesítése, saját erényeknek magabiztos megfogalmazása.
Módszerek:
esszé
1. Önfelfedezés
Minden diák négy matricát kap melyekre ráírja: sárga matrica – érdeklődések, piros
matrica – értékek, zöld matrica – képességek és tehetségek, kék matrica – saját
kívánt foglalkozás – álom-foglalkozás.
2. Séta és bemutatkozás a matricák szerint
A diákok magukra aggatják a matricákat, sétálnak a tanteremben, bemutatkoznak
másoknak, megfigyelik a hasonlóságokat és különbségeket a megosztás keretében.
3. Pár találás
Mindegyik résztvevő párt választ, valakit akit nagyon jól ismer.
Képzési sorrend
4. Önéletrajz írása
Önéletrajz írása elképzelt pályázatra, melyben a diákok felsorolják tulajdonságaikat,
érdeklődéseiket, képességeiket, tehetségeiket, becslést adnak, hogyan találják fel
magukat a kívánt iskolában/kívánt foglalkozásban.
5. Párban megosztás
Megosztás a párral és az önéletrajz kiegészítése a pár segítségével.
6. Önéletrajz bemutatása
Az összes listát egy megfelelő edénybe teszik, a vezető húz, olvassa és mindenki
találgatja kiről van szó.
Idő:
45 perc
Moderálási anyag:
Másolandó ív 6 és 6a: Érdeklődési körök, képességek és tehetségek, értékek,
foglalkozás és önéletrajz. Matricák négy színben; A4 formátumú lapok; filctollak.
Munkaanyag a
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.
portfólióhoz:
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TARTALOM
MŰHELY 7
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:
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MILYEN VAGYOK „ELSŐ RÁNÉZÉSRE“
> saját kapacitások tudatosítása nyilvános bemutatáskor;
> a nyilvános bemutatás készségének erősítése a nyilvános fellépés leggyakoribb
„hibáinak” felismerése által.
szerepjáték; nyilvános bemutató.
1. Ötletroham: mit értékelünk mások fellépésében (mi mindenre figyelünk oda)
2. Csoportokra oszlás:
az év első, második, harmadik és negyedik negyedévében születtek.
3. Előkészülés a bemutatáshoz – utasítások a munkához
Minden csoport egy olyan helyzettel foglalkozik melyben fontos milyen benyomást
kelt és a saját legjobb formáját hozza. A csoport erősít és felkészít két személyt
melyek a legújabb kozmetikai termék, a legújabb mobil telefon modellt értékesítő
vagy egy gyógyszerészeti korporáció főnökének aki el kell, hogy adjon egy adott
terméket a gyógyszertár-láncban szerepét játsszák; foglalkozás bemutatása.
4. Hiba a bemutatóban – kiegészítő utasítás
A vezető minden csoportnak hozzáad utasítást:
› az első csoportnak, hogy akarattal kövessen el hibát a testbeszédben (pl. hogy a
terméket bemutató személy vakaródzón, hadonásszon, forogjon, ásítson és hasonlók);
› a másik csoportnak, hogy a terméket bemutató személy szervezetlenül és
dezorientáltan viselkedjen (pl. nem tudja elmagyarázni mi az adott termék újdonsága,
telefonon hívja a kollégát, hogy megkérdezze mi mindent kell elmondania, keresgél a
papírjai között és hasonlók);
› a harmadik csoportnak, hogy a vállaltban ahova eljött a főnökkel arrogánsan és
veszekedősen viselkedjen (pl. „támadja“ amiért ez nem hallgatja figyelmesen,
provokálja mennyi pénzt kér, hogy az üzlet „átmenjen“ és hasonlók.);
› a negyedik csoportnak hogy a terméket bemutató személy végig pl. kimondottan
halkan vagy nagyon hangosan beszéljen.
5. A csoportok munkájának bemutatása
Minden bemutató után a vezető ellenőrzi a többi taggal felismerték-e a „hibát” a
nyilvános bemutatóban: a testbeszédben; a bemutatandó anyag ismerete tekintetében;
a hallgatók-közönség iránti magatartás viszonyában; a saját szín-és hangnem és a
kommunikáció minősége viszonyában és hasonlók.
6. Elmélkedés és a vezető összefoglalása
A bemutató jelentősége, a fellépés begyakorlásának lehetősége, javaslatok mi
mindent tehetnek a diákok, hogy a saját nyilvános fellépésüket jobbá tegyék (pl. az
előrelátott szöveg önálló hangos olvasása; rajzolás – mint képregény képecskék az
anyag bemutatásához; hallgatás – saját beszéd magnóra rögzítése és áthallgatása;
éneklés – ismert dallamra többször eldúdolni a bemutatandó anyagot; improvizáció –
a saját fellépés színdarabként eljátszása; térképezés – térkép készítése útmutatónak;
események sorrendjének bemutatása – kiírni az 5-6 legfontosabb mondatot).
60 perc
csoportmunka.
Másolandó ív 7: Prezentációs készségek.

TARTALOM
ELVÁRÁSAIM
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:

Munkaanyag a
portfólióhoz:

MŰHELY 8
> a jövőbeli elvárások tudatosítása;
> elsajátítani a saját elvárások tagolásának és megfogalmazásának készséget;
>kiépíteni az elvárások az iskola, illetve foglalkozás választással való
összekapcsolásának képességét
kollázs.
1. Mondat kiegészítése: „Legnagyobb vágyam, hogy tíz év múlva …. legyek“
2. Párok alakítása
3. Kollázs készítése a következő témára: Én tíz év múlva
A pár mindkét tagja magának készít kollázst – víziót önmagáról tíz év múlva (hol és
hogyan él; mit és hogyan csinál: milyen a környezete, státusza és hasonlók) képek
magazinokból és rajzok segítségével. A munka folyamán megosztja párjával és
bátorítsák egymást a vízióhoz.
4. Vízió bemutatása
ELMÉLKEDÉS – kérdések a nagy körben történő eszmecseréhez:
›Gyakran gondoltál-e a jövődre?
›A jövődre derűlátóan vagy félelemmel gondolsz?
›Úgy tartod-e, hogy ez a kép-kollázs valóra válhat-e tíz (15) év múlva?
› Sikerült-e a jövőképekben közös jellemzőket felfedezni?
› A lányok elképzelései különböznek-e a fiúkétól?
45 perc
csoportmunka
Másolandó ív 8: Kollázs – VÍZIÓM: ÉN TÍZ ÉV MÚLVA
Újság kivágatok, képek, fényképek, cédulák melyekre rá vannak írva az irodalom,
film „híres párosai“, énekek.
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.

A TANULÓKKAL ÉS SZÜLŐKKEL/GONDOZÓKKAL VALÓ MUNKA
MŰHELY 9
ELVÁRÁSAIM – KOLLÁZS
> a gyermek kapacitásának tudatosítása;
> a gyermek az iskola-foglalkozás választásának okainak tiszteletben tartása;
CÉLOK:
>képzés segítség nyújtásra a gyerekeknek és fiataloknak szakmai fejlődésük
serkentésében és irányításában;
>közvetítés a szülők és gyerekek álláspontjainak megértésében.
Módszerek:
kiállítás, megosztás, bemutató.
1.Mondat kiegészítése
A szülők/gyámok kiegészítik a mondatot összpontosítva a gyermekük azon
minőségére, tulajdonságára melyet legjobban értékelnek: „Én büszke anya vagyok
...(gyermek neve) és boldog vagyok, hogy kvalitásai és tulajdonságai vannak …
(bemondja a gyermek tulajdonságait és kvalitásait)“.
2.A gyermek víziójának megtalálása
A falakon ki vannak ragasztva a gyermekek kollázs poszterei – víziói. A szülők
próbálják megtalálni a saját gyermekük vízióját.
Képzési sorrend
3.Eszmecsere
Hogyan ismerte fel gyermeke vízióját, mi segített/akadályozott ebben..
4. Kollázs bemutatása „ÉN TÍZ ÉV MÚLVA“
A kollázs szerzői bemutatják elvárásikat és a jövő vízióját a műhelyről.
5. Jövőbeli iskolák/foglalkozások – eszmecsere párban
Szülők/gyámok
megosszák
gyermekükkel
álláspontjaikat
a
jövőbeli
iskoláról/foglalkozásról .
6. Elmélkedés
Elmélkedés a szülő/gyám – gyermek páros eszmecseréből szerzett betekintésekről.
Idő:
60 perc
Társasági forma:
Páros munka, frontális munka.
Moderálási anyag:
Kollázsok a jövő víziójával tíz év múlva.
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2. Fázis: Foglalkozásokról, karrierről és képzési utakról való tájékozódás
3. Fázis: Valós találkozások a munka világával és döntéshozás az
iskolázásról és foglalkozásról
MŰHELY 10

A KORTÁRS MUNKA VILÁGÁNAK KÉPE ÉS SZAKMAI KULCSKOMPETENCIÁK
> a kortárs munka világának megértése;
> meghatározni a mai világ foglalkozásihoz szükséges kulcskompetenciákat;
CÉLOK:
> megérteni a kulcskompetenciák fejlesztésének fontosságát és összekapcsolni a
Szakmai orientáció program céljaival.
Módszerek:
Csoportmunka bemutatása, Power Point bemutató.
1.Bevezető játék „Név és foglalkozás“
Mindenki bemondja a nevét és egy foglalkozást mely a neve első betűjével kezdődik.
2.Kortárs munka világának képe
és a foglalkozások kulcskompetenciái
Beszélgetés párban, ahogy ülnek, hogy leírhassák a kortárs, dinamikus munka
világának képét, milyen követelményeket támaszt az ilyen munka világa és melyek
azon kulcskompetenciák: tudások, készségek és álláspontok melyeket minden
személynek birtokolnia kell amikor belép a munka és a foglalkozások világába.
3. A páros eszmecsere bemutatása
4.A vezető Power Point bemutatója a foglalkozási kulcskompetenciákról
Néhány tézis a vezető megjegyzéseihez:
› A a kortárs munka világában történő változások miatt (mint amilyenek:
technológiai fejlődés, változások a globalizáció eredményeként, rugalmas
munkaszervezés, rugalmas foglalkoztatási formák, nagyon önállóság a munkában,
rövidített munkaidő, otthon/ról történő munka lehetősége, nemek szerepeinek
változása, szolgáltatási és információs foglalkozások terjedése és hasonlók) új
követelmények jelennek meg a fiatalok és a munkavállaló felnőttek felé.
› A mai kulcskompetenciák: önállóság, önfelmérés, személyes felelősség, személyes
Képzési sorrend
kezdeményezés, felelősségvállalás, készség a csapatmunkára, teljesítmény készség,
alkotóképesség, készen-állás a teljes életen át tartó tanulásra, kommunikációs és
nyelvi készség, interkulturális kompetencia, IT (informatika-technológiai)
kompetencia, mobilitás, rugalmasság, készség azaz nyitottság a változásokra,
alkalmazkodó képesség, rizikó vállalása, bátorság, ökológiai aktivizmus, üzleti és
vállalkozási tudások és készségek (önfoglalkoztatás) stb.
5. Visszacsatolási információ a foglalkozási kulcskompetenciákról
6. Vezető megjegyzése: A foglalkozási kompetenciák összekapcsolása a kortárs
munka világával és foglalkozásokkal és a szakmai orientáció céljaival és
eredményeivel
› „atipikus“ karrierekkel,
› „dinamikus“ szakmai orientációval,
› a vállalti munka innovatív formáival,
› a 2 és 3 modul céljaival,
› az orientációs képesség fejlesztésével a képzéshez és szakmához.
7. Kompetencialista a munkaanyagban
A diákok munkaanyagukban saját jelükkel megjelölik a számukra legfontosabb
kompetenciákat
Idő:
45 perc
Társasági forma:
Páros munka.
Moderálási anyag:
Másolandó ív 9: Foglalkozási kulcskompetenciák a kortárs világban.
Médiák:
Power Point bemutató a kompetenciákról
Munkaanyag a
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.
portfólióhoz:
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TARTALOM
KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSI PROFILOK
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:

Médiák:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

KÖZÉPISKOLÁK HÁLÓZATA
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:

Médiák:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

MŰHELY 11

> a következő fogalmak viszonyának megértése: munkaterület - képzési profil – foglalkozás;
> megismerkedés a különböző szakközépiskolák szakterületeivel;
> a képzési profilok összekapcsolása a foglalkozásokkal az adott szakközépiskolákban;
> felkészítés a diákoknak nyújtandó támogatásra és segítségre az iskolai hálózaton keresztül a
kívánt foglalkozásig vezető utak megtalálásában.
kártyákkal való munka, bemutató.
1.Bevezető játék: Titokzatos foglalkozás
– jellegzetes mozdulat pantomimmel. Az egyik diák választása szerint mutat valamely
foglalkozásra, melyet csak a vezetőnek jelentett be, jellegzetes mozdulatot. Mindenki találgat.
Aki elsőnek eltalálja, mutatja a következő foglalkozás mozdulatát.
2. Csoportokra oszlás. A csoportok a középiskola elnevezését tartalmazó kártyák húzásával
alakulnak: gépészeti, közgazdasági, elektrotechnikai, egészségügyi, szépségápolási iskola.
3. Szakközépiskolák összekötése a hozzájuk tartozó profilokkal – csoportos munka
Minden csoport a középiskola nevét és a profilokat tartalmazó listákon bejelöli az adott
szakközépiskolához nem tartozó profilokat, azaz megtalálja a „betolakodókat”.
4. A csoportok munkájának bemutatása
5. A képzési profilok összekapcsolása a foglalkozásokkal. Minden csoport megkapja az
említett öt képzési profil anyagát és összekapcsolja a megfelelő profil oszlopokat a hozzájuk
tartozó foglalkozásokkal
6. Jelentés a csoportok munkájáról
7. Elmélkedés
45 perc
csoportmunka.
Másolandó ív 10: Kártyák a középiskolák illusztrációjával. Másolandó ív 10a: Képzési profilok
listája a betolakodó megtalálásához egészségügyi, közgazdasági, gépészeti, elektrotechnikai és
szépség ápolási iskolára. Másolandó ív 10b: OSZLOPOK A KÉPZÉSI PROFILOKKAL ÉS
FOGLALKOZÁSOKKAL. flipchart tábla papír, rostirónok, filctollak.
CD: Találd meg önmagad – Útmutató jövendő középiskolásoknak, középiskolai beiratkozási
pályázat.
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.

MŰHELY 12

> a következő fogalmak viszonyának megértése: munkaterület - képzési profil – foglalkozás;
> megismerkedés a különböző szakközépiskolák szakterületeivel;
> a képzési profilok összekapcsolása a foglalkozásokkal az adott szakközépiskolákban;
>felkészítés a diákoknak nyújtandó támogatásra és segítségre az iskolai hálózaton keresztül a
kívánt foglalkozásig vezető utak megtalálásában .
munka az anyaggal, poszter, bemutató.
1. Ötletroham a következő témára: középiskolák a környékemen
2. Csoportokra oszlás
A csoportok a régióban lévő község/város elnevezését tartalmazó kártyák húzásával alakulnak.
3. PLAKÁT készítése: Középiskola-hálózat a kerületemben/ községemben/ városomban. A
Középiskolai beiratkozási pályázat alapján, a csoportok áttekintést készítenek plakát
formájában a kerületi, illetve községi középiskolák hálózatáról: bemutatják az összes
középiskolát a képzési profiljaikkal és a tanulmányok időtartamával és az iskola nevével, olyan
grafikai/képi módon melyet maguk gondolnak ki.
4. A csoportok munkájának bemutatása
5. Elmélkedés
45 perc
csoportmunka.
Másolandó ív 11: Középiskolák hálózata
a régióban az őket érdeklő típusú iskolához az Oktatási Minisztérium Pályázatából.
Középiskolai beiratkozási pályázat, Találd meg önmagad – Útmutató jövendő
középiskolásoknak, flipchart tábla papír, rostirónok, filctollak.
CD – kivonat a Szerbiai Oktatási Minisztérium Középiskolai beiratkozási pályázatából.
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.
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MŰHELY 13 A FOGLALKOZÁS KÖVETELMÉNYEI – MEGFELELŐ KÉPESSÉGEK ÉS
ELLENJAVALLATOK
> a munkaterület összekapcsolása a foglalkozás követelményeivel;
> a munkaterület, a foglalkozás követelményei és az ellenjavallatok közötti kapcsolat
felfedezése;
CÉLOK:
> a munkaterület, a foglalkozás követelményei és az ellenjavallatok közötti kapcsolat
megtalálása és elfogadása (e kapcsolat elfogadása a foglalkozás választásának fontos
tényezőjeként);
> a foglalkozás és képzés összekötése a képességekkel
Módszerek:
kártyákkal való munka, bemutató.
1. Bevezető aktivitás: Benyomásaim a képességek útjáról
Benyomások megosztása a képességek útjáról, miben voltak különösen sikeresek és
mi újat fedeztek fel a saját képességeikről.
2. Csoportokra oszlás – számolással
Beszélgetés párban, ahogy ülnek, hogy leírhassák a kortárs, dinamikus munka
világának képét, milyen követelményeket támaszt az ilyen munka világa és melyek
azok a kulcskompetenciák: tudásokat, készségeket
és álláspontokat melyeket minden személynek birtokolnia
kell amikor belép a munka és a foglalkozások világába.
3. A munkaterület (a kártyákon) összekötése a területekre és foglalkozásokra
vonatkozó követelményekkel - csoportos munka
Minden csoport a munkaterületeket tartalmazó kártyákat kap és egy borítékot a
foglalkozási követelmények - kártyákkal. A csoportok feladata, hogy minden munka
területhez megtalálják a specifikus követelményeket melyek nélkülözhetetlenek az
adott munka területen.
Képzési sorrend
4. A csoport megoldásának összevetése az elvárt megoldással
A csoportok listákat kapnak melyeken a munka területek össze vannak kötve a
specifikus foglalkozási követelményekkel és összehasonlítsák a saját terméküket a
megadott listával. Bemutatják a csoport eredményeit.
5. Ellenjavallatok
A vezető minden csoport részére készít egy borítékot kivágott kártyákkal melyek
tartalmazzák az ellenjavallatokat. A csoportok összekötik a munkaterületeket az
ellenjavallatok kártyákkal. A csoport megkapja az elvárt megoldásokat és összeveti
saját termékével.
6. Összefoglalás és a vezető megjegyzése
Hangsúlyozza a foglalkozási követelmények és ellenjavallatok fontosságát mint
szempontot a foglalkozás kiválasztásához.
7. Kompetencialista a munkaanyagban
A diákok saját munkaanyagukban jelükkel megjelölik a számukra legfontosabb
kompetenciákat.
Idő:
45 perc
Társasági forma:
csoportos munka.
Moderálási anyag:
Másolandó ív 12: Munkaterület, foglalkozási követelmények listája, lehetséges
ellenjavallatok. Kártyák a foglalkozási követelményekkel, ellenjavallatokkal
Munkaanyag a
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.
portfólióhoz:
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AZ INTERNETEN TÁJÉKOZÓDOM HOVÁ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA UTÁN MŰHELY 14
> képesítés az oktatási rendszerekről szóló fontos információk begyűjtésére
> az érdeklődésükre vonatkozó információforrások használata a munka és a képzés
világáról;
CÉLOK:
> böngészés, kiválasztás, releváns információk önálló gyűjtése az internetről;
> csoportos bemutatókészség fejlesztése;
> képzési utak felfedezése.
Módszerek:
poszter, bemutató, böngészés az interneten.
1. Csoportokra oszlás az őket érdeklő iskolák szerint
2. Ismerjük meg asz iskolákat és a foglalkozásokat az internet segítségével
Minden csoport tájékoztató- és reklámanyagot kapnak a kiválasztott iskoláról.
Fontos biztosítani az interneten való információkeresést az iskolákról. A csoportok a
következő szempontok szerint elemzik és kártyákon bemutatják az iskolákat:
› képzés időtartama – létezik-e hároméves, négyéves képzés
› az iskola követelményei a beiratkozáshoz
› mely tantárgyak vannak az iskola profiljaiban
Képzési sorrend
› feltételek melyeket egyes iskolák kínálnak diákjaiknak (van-e kollégium; meg van-e
szervezve a gyakorlat; milyenek utazási lehetőségek vannak az ön településéről eddig
az iskoláig és hasonlók).
3. Poszter készítése a kiválasztott iskolákról
4. Csoportok munkájának bemutatása
A bemutató alatt a poszterek ki vannak állítva a munkahelységben, azután pedig
látható, minden diáknak hozzáférhető helyre kerülnek a tanteremben/az iskola
halljában.
5. Elmélkedés
Idő:
45 perc
Társasági forma:
csoportmunka.
Moderálási anyag:
Másolandó ív 13: Kartonok az iskolai szempontokhoz. Tájékoztató anyag a
középiskolákról melyet a tanár készít elő és hoz el; a diákok által összegyűjtött
adatok az internetről, flipchart tábla papírok, matricák, színezők, színes papírok.
Munkaanyag a
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.
portfólióhoz:

VIII SZAKMAI ORIENTÁCIÓ MŰHELYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN – VIII. OSZTÁLY

TARTALOM
MŰHELY 15
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:
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KÉPZÉS- ÉS KARRIERUTAK
> a képzés és a karrier fogalmaknak összekötése;
> az adott iskola képzési kilátásainak felismerése;
> a saját képzés-választási szempontok összekötése a karrierfejlődési lehetőségekkel.
Csoport bemutató, szakértői módszer, mappa kidolgozása a karrierutakról.
1.Bevezető játék: Titokzatos foglalkozás
Egy önkéntes foglalkozás leírást tartalmazó kártyát húz és magában elolvassa a
foglalkozás leírását. A többiek felfedezik a foglalkozást a foglalkozást körülíró
kérdések feltevésével. Annak a személynek aki kezdte a kérdezést joga van
folyamatosan kérdezni mind addig amíg IGEN válaszokat kap. A foglalkozásról
szóló kérdésekre válaszoló személy IGENNEL és NEMMEL válaszol mind addig
amíg a kártyán lévő titokzatos foglalkozás fel nem fedődik. Az aki eltalálja, húzza a
következő kártyát.
2. Alapcsoportok alakítása
Ugyanazok a csoportok alakulnak mint az előző műhelyen mint alapcsoportok
melyek részletesen bemutatták a középiskolákat.
3. Szakértői csoportok alakulása és csere
Szakértői csoportok alakulása az alapcsoportok képviselőiből. Eszmecsere a
szakértői csoportokban és lista kitöltése a Portfólióhoz:
› Milyen kilátásokat nyújt a képzés és melyek a lehetséges karrierutak.
4. Mi újat tudtunk meg – Galéria séta – a Portfólió munkaanyagainak galériája
5. Elnyerünk még egy információforrást: a közelgő képzési vásár (Előkészülés a
képzési- és karriervásárra és a résztvevők lehetséges szerepei)
A vezető bemutatja a középiskolák által szervezett képzési vásár látogatásának
lehetőségét. A vásár meglátogatásához a diákoknak szervezkedniük kell és
kigondolni milyen módon fognak információk után kutatni. Riporterekként kellene
szervezkedniük – azok a kik az iskolák képviselőit interjúvolják, azok akik
meghatározott fényképeket készítenek mint fotóriporterek, azok akik begyűjtenek
meghatározott anyagokat mint reklámanyag gyűjtők.
45 perc
csoportmunka.
Másolandó ív 14: Iskolázás és karrier utak. Információk a középiskolákról, mellékek
a Portfólióhoz - elvárásokról, indítékokról, képességekről, iskolai követelményekről.
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.

TARTALOM
INTERJÚ ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Moderálási anyag:

Munkaanyag a
portfólióhoz:

MŰHELY 16

>fejleszteni a foglalkozás leírásának készségét, a foglalkozás minősítési kerete, az adott
foglalkozás munka jelentéséhez;
> fejleszteni a kompetenciákat melyek szükségesek az adott foglalkozás szakértőivel vezetett
interjú előkészítéséhez;
> új munkamódszerek alkalmazása a szakmai orientációban: kulcsszavas cédulák.
szimuláció, nyomozási játék, cédulák a kulcsszavakkal.
1. Játék leírása: Rejtett személy
A vezető elmagyarázza, hogy a műhelyen interjú-előkészítéssel és végrehajtással fognak
foglalkozni. Egy játékot fog felhasználni melyben három személy azonos identitással jelenik
meg, a résztvevőknek pedig ki kell deríteni melyik személy áll az identitás – ez esetben a
foglalkozás - mögött.
2. Csoportokra oszlás öt különböző jelkép alapján
3. Önkéntesek jelentkezése és utasítás a szerep készítéséhez
Az önkéntesek anyagokat kapnak: Nyílt-tengeri hajószállodai menedzser: Nyílt-tengeri
hajószállodai menedzser jelentése és szállodai menedzser minősítési kerete, azzal a feladattal,
hogy olvassák el az anyagot, húzzak alá a kulcsszavakat és készítsenek cédulákat az anyag
kulcsszavaival. Megbeszélik ki lesz az A, B vagy C személy és melyik személy kapja meg a
teljes anyagot (két személynél kimarad a VIP személyekről szóló bekezdés).
4. Interjú előkészítése a titokzatos foglalkozású személlyel (nyílt-tengeri hajószállodai
menedzser)
A diákok anyagokat kapnak: Nyílt-tengeri hajószállodai menedzser: Nyílt-tengeri hajószállodai
menedzser jelentése, szállodai menedzser minősítési kerete és mintakérdések az interjúhoz,
azzal a feladattal, hogy készítsenek kérdéseket melyek által megtudják a három személy közül
melyik, A, B vagy C, a valódi nyílt-tengeri hajószállodai menedzser. Azután a csoport szintjén
meghatározzák a személyt aki fel fogja tenni a kérdéseket az A, B, C személyeknek.
A játék akkor kezdődik amikor az A, B, C személyek leülnek és bemutatkoznak. A személy
felderítését az a csoport kezdi melynek a jelképe ki lett húzva elsőnek véletlenszerű
választással, és a csoportok folytatják a következő kihúzott jelképek szerint. A csoport
képviselője egy-egy kérdést tesz fel az A, B, C személyeknek, majd a sorban következő
kihúzott csoport folytatja. Három kör kérdés után a csoportok döntenek ki a valódi személy –
menedzser, előkészítve az indoklást.
A csoportok véleménymondása után, az A, B, C személyek bemutatkoznak és felderül a valódi
személy.
5. Nyomozási játék – először a csoportok jelképeinek kihúzása történik, hogy a
kérdésfeltevők sorrendje megállapításra kerüljön
A személy felderítését az a csoport kezdi melynek a jelképe ki lett húzva elsőnek véletlenszerű
választással, és a csoportok folytatják a következő kihúzott jelképek szerint. A csoport
képviselője egy-egy kérdést tesz fel az A, B, C személyeknek, majd a sorban következő
kihúzott csoport folytatja. Három kör kérdés után a csoportok döntenek ki a valódi személy –
menedzser, előkészítve az indoklást.
A csoportok véleménymondása után, az A, B, C személyek bemutatkoznak és felderül a valódi
személy.
6. Elmélkedés és a vezető záró megjegyzése
A minősítési keret ismeretének fontossága minden foglalkozáshoz mellyel szeretnénk
foglalkozni; a módszer fontossága mellyel valódi információhoz jutunk a bennünket érdeklő
foglalkozásról. Jó vezetett interjú, képesség arra, hogy a lényegest elválasszuk a nem
lényegestől kulcsfogalmak és döntő fontosságú szavak formájában.
60 perc
Másolandó ív 15: Kartonok csoportokba oszláshoz.
Másolandó ív 16a és 16b: Mintakérdések az interjúhoz, Szállodai menedzser minősítési kerete,
Cédulák a kulcsszavakkal. Hajószállodai menedzser jelentése / szállodai menedzser „minősítési
kerete“, Hajószállodai menedzser jelentése / Szállodai menedzser „munka leírása“,
Mintakérdések az interjúhoz.
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.

VIII SZAKMAI ORIENTÁCIÓ MŰHELYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN - VIII. OSZTÁLY

TARTALOM
MŰHELY 17

FOGLALKOZÁS LEÍRÁSA ELMETÉRKÉP SEGÍTSÉGÉVEL

CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

60

>elsajátítani a foglalkozás szempontjából fontos információk kiválasztásának készségét;
> a foglalkozás jellemzőinek felismerése és különböző kategóriákba sorolása;
> megismerni a foglalkozás leírást és minősítési keretét szerkezetbefoglaló és megjelenítő
eljárást térképezés – elmetérkép segítségével.
térképezés, információelemzés.
1. Csoportokra oszlás a foglalkozás nevét tartalmazó cédulák húzása alapján
2. A térképezés módszerével feldolgozandó anyag kiosztása a csoportoknak
Öt csoportra oszlás és a fizikoterápia-terapeuta foglalkozás és karrierfejlődés leírását
tartalmazó anyag kiosztása.
3. Utasítások a térképezési módszerhez
Előtettek áll a szöveg melyet majd térképeztek. Figyelmesen olvassátok el
a szöveget és olvasás közben húzzátok alá minden bekezdésben egy színnel csak a
kulcsszavakat és egy másik színnel
azokat a szavakat melyek nem kulcsszavak de fontosak. Könnyen megjegyzitek a szöveget ha
aláhúztok mert a bekezdés
25%-áig kulcsszavak, a többi 75% pedig a „hús” mely összekapcsolja a kulcsszavakat. Az
olvasás és a kulcs- és fontos
szavak, kifejezések aláhúzása után, jelképesen ábrázoljátok a szöveg fő gondolatait méghozzá
a következő módon. A
központi témát mint kulcs-kifejezést jelképesen ábrázoljátok a vízszintesen tájolt A4 papír
közepén. Rajzoljátok a
kulcsgondolatot vagy a fő kifejezést. A téma központi jelképe körülbelül 5 cm átmérőjű kell
legyen, a flipchart tábla papír közepén
ábrázolva méghozzá semmilyen bekeretezés nélkül és legalább három színben. A központi
jelkép köré rajzoljatok néhány
vastagabb főágat, az ágakon pedig rajzoljátok a kulcsszavak jelképeit vagy képeit mint az
emlékezés térképét. Az ágakat
45 fokos szögben kell rajzolni, hogy utánozzák az agyunk idegsejtjeinek kinézetét. A
következő lépésbe a főágak tovább
ágazódnak ágacskákra szintén 45 fokos szögben, majd rájuk rajzoljatok olyan fontos
kifejezések képeit vagy jelképeit
melyek kapcsolatban állnak a legfontosabb kifejezésekkel melyeket már lerajzoltatok a
vastagabb ágon. Használjatok
minél több színt és próbáljátok a jelképeket és rajzokat háromdimenziósan ábrázolni. Ha ez
nehéz számotokra, jelképesen
ábrázoljatok ahogyan csak bírtok. Nem a művészi képességet teszteljük. Vegyétek
figyelembe, hogy mindegyikőtöknek
saját asszociációja van a jelképes ábrázoláshoz és, hogy az elmetérkép „személyes” térkép. A
feladatotok, hogy a
csoporton belül megbeszéljétek a térképen használandó ábrázolási jelképeket és az adott
foglalkozásra vonatkozó elmetérképet készítsetek.
MEGJEGYZÉS: AMÍG A VEZETŐ MAGYARÁZZA AZ ELMETÉRKÉP MÓDSZERÉT
EGY IDŐBEN BEMUTATJA AZT FLIPCHART TÁBLA PAPÍRON, HOGY A
RÉSZTVEVŐK LÁTHASSÁK HOGYAN NÉZ KI AZ ELMETÉRKÉP .
4. A foglalkozás leírásának – minősítő keretének szerkezetbefoglalása és megjelenítése – a
térképezés módszer alkalmazása – csoportmunka
A csoport közös elmetérképet készít.
5. A csoportok munkájának bemutatása
A csoportok termékeiket galéria kiállításon mutassák be. A csoport képviselője a plakát előtt
áll és válaszol a résztvevők kérdéseire.
6. A vezető befejező megjegyzése a térképezés fontosságáról szóló eszmecsere keretében
A vezető gratulál a térképezési készség elsajátításán és arra buzdítja a résztvevőket, hogy
készítsenek elmetérképet az általuk kívánt foglalkozásról a Portfóliójukba. Javasolja a
térképezés használati lehetőségét a mindennapi tanulásban és új fogalmak elsajátításában.
45 perc
Másolandó ív 17a: Elmetérkép készítési utasítás - képi
Másolandó ív 17b: Szórólapok a szakközépiskolai szakmákról
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba

TARTALOM
ISKOLAVÁLASZTÁSI KRITÉRIUM
MŰHELY 18
> felismerni az iskola kiválasztásának fontosságát a karrier szempontjából;
> iskolaválasztási kritérium kialakítása;
CÉLOK:
>az iskola kiválasztására ható tényezők megértése;
>indoklás tanulása tárgyalásban.
Módszerek:
információelemzés, értékelési skála; indoklás.
1. Mondat kiegészítése
Labda átadás - akihez „odajut“ a labda az folytatja a mondatot: „Ezt az iskolát
(bemondja melyik középiskolát) azért választom mert… (a választási kritérium
megindoklása).“
2. Lista készítés a középiskola választásának okairól
A vezető feljegyzi flipchart tábla papíron és felhívja a csoportot, hogy mindannyian
együtt kategóriákba sorolják a kritériumokat.
3. Az okok összefoglalása
4. Az iskola megválasztásnak összekapcsolása a foglalkozás választással eszmecsere
A vezető kezdi az eszmecserét a következő kérdések szerint:
Képzési sorrend
› Mely szempontok kaptak kisebb, és melyek nagyobb fontosságot?
› Mi volt számotokra meglepő az okok kapcsán?
› Milyen mértékben ugyanazok az iskolaválasztási kritériumok és a foglalkozás
választási kritériumok?
5. A kívánt iskola „szkennelése“ az ISKOLAVÁLASZTÁSI kritériumok által
Az ISKOLAVÁLASZTÁSI KRITÉRIUM felmérése 1-4 skálán a kiválasztott
iskolára vonatkozólag - megindoklás.
6. Eszmecsere: Mely kritérium volt legnagyobbra becsülve
7.Elmélkedés
A vezető arra a következtetésre jut, hogy valóban legjobb ha a jövőbeli iskola
kiválasztásra leginkább a saját érdeklődések és képességek hatnak.
Idő:
45 perc
Társasági forma:
frontális munka
Moderálási anyag:
Másolandó ív 18: Iskolaválasztási kritériumok.
Munkaanyag a
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.
portfólióhoz:

MŰHELY 19

CÉLOK:

Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:

Munkaanyag a
portfólióhoz:
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ÁLLÁSPONTOK VIZSGÁLATA
> az előítéletek és a tények közötti különbség felismerése;
> a saját spontán kimondott gondolatok elemzése különböző szemszögekből;
> vélemények és értékrendi álláspontok képviselése;
> különböző vélemények megértése;
> előítéletek felismerése és igyekezet azon túllépésére.
Tárgyalás, klaszter – vizsgálat kártyák segítségével, indoklás, elmélkedés.
1. Valamely foglalkozásról leggyakoribb előítéletek listázása
Mondat kiegészítése: Valamely foglalkozásról a leggyakoribb előítélet a következő…
2. Csoportra oszlás számolással
A vezető feljegyzi flipchart tábla papíron és felhívja a csoportot, hogy mindannyian
együtt kategóriákba sorolják a kritériumokat.
3. Utasítás a kártya-szettel való munkához és a csoportmunkához: Nők – háztartás
vagy karrier.
Az anyag alapján minden csoport meghatározza mely állítás kapcsán legnagyobb az
egyetértés a csoporttagok között. Ezt az állítást képviselik, miután „kiteszik“ a
következő tárgyaláson a többi résztvevőkkel. A csoporton belül az egyetértés
szavazással is elérhető.
4. A zöld és piros kartonok kiosztása minden csoportnak a tárgyaláson való
részvételhez
A vezető csoportonként egy zöld és egy piros kártyát as azzal az utasítással, hogy a
zöld kártyával egyetértésüket fejezik ki a tárgyaláson elhangzott állítással, a pirossal
pedig az egyletnemértésüket.
5. „Próbára tett állítás“- tárgyalás
A vezető tárgyalásra bocsájtja sorban minden állítást. A csoportok felemelik a zöld
kártyát ha egyetértenek az állítással, vagy a pirosat ha nem értenek egyet. A szó
először azoké akik nem értenek egyet az állítással és megadják indokaikat, azután
pedig azok lépnek fel akik egyetértenek az állítással és elmondják indokaikat.
6. Felismerjük az előítéleteket
A vezető felhívja a részvevőket, hogy a kártyákat az Útmutatóból állítások listájának
tekintsék és mindegyiket értékeljék 1-től 5-ig terjedő skálán – az állítás milyen
mértékben előítélet (1 nem előítélet, 5 a legnagyobb mértékben előítélet).
7. A csoportok osztályozásának összehasonlítása
A csoportok összehasonlítanak és megtalálják melyik állítás kapott „tiszta ötöst“.
8. A vezető összefoglalása az előítéletek felismeréséről és túllépési módjáról
Ugyanazok a tevékenységek megismétlődnek a: Munka teljesítmény és kereset
kártyákkal
45 perc
csoportmunka.
Másolandó ív 19: Kérdések a gondolkodáshoz
amit a vezető használ.
Másolandó ív 19a: Nők – háztartás vagy karrier.
Másolandó ív 19b: Munka teljesítmény és kereset
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.

SZAKMAVÁLASZTÁS ÉS JÖVEDELEM
MŰHELY 20
> annak felismerése, hogy a jövedelem összege egyike a foglalkozás választási
szempontoknak;
> tárgyalás a kereset különböző lehetőségeiről;
> annak felismerése, hogy a képzés minősége és időtartama gyakran emelik a
CÉLOK:
foglalkozás értékelését;
> elmélkedés a jövedelmeket meghatározó szempontokról;
> a megbeszélés folyamatának megfontolása – a kompromisszum elérése;
> megérteni a személye érvényesülés és az érdekérvényesítés fontosságát.
Módszerek:
Csiszolás (vernissage), indoklás, tárgyalás.
1. Csoportokra oszlás jelkép szerint: dinár; dollár; font; euró.
2. Választás a különböző foglalkozásokra vonatkozóan
A foglalkozást és fizetést tartalmazó célpontok körbemennek csoporttól csoportig és a
csoporttagok pontot ragasztanak rá a saját becslésük szerint: Milyen mértékben vagy
kész arra, hogy az adott foglalkozást válasszad; minél közelebb vagy a célpont
közepéhez annál inkább hajlasz arra foglalkozásra. Az aktivitás akkor fejeződik be
amikor a csoport visszakapja azt a célpontot mellyel kezdett.
3. A célpont csoportos elemzése
Csoportos elemzés a következő tételek szerint:
› mely körben hány pont csoportosult;
› a köröket középről kifelé kezdjétek számolni.
4. A csoportok jelentése és a vezető megjegyzése eszmecserével a nagy csoporton
belül a következő kérdések segítségével:
› Hol csoportosul a legtöbb pont és miért van ez így, mindegyik célpont
vonatkozásában?
Képzési sorrend
Milyen szempontokat használtatok amikor az értékelési jeleket tettétek a célpontokra
(vezető jegyzetel flipchart tábla papíron)?
› Milyen helyen szerepel a jövedelem a kritérium listátokon?
› Ez döntő volt-e abban hová tettétek „saját“ pontotokat?
› Mekkora jelentőséget adtatok a foglalkozás/munka összetettségének?
› Hogyan kezeltétek a munkakockázatokat a foglalkozásokban?
› Hogyan gondolkoztatok a képzések időtartamáról mely szükségesek az adott
foglalkozásokhoz?
5. Eszmecsere a jövedelmeket meghatározó szempontokról – kompromisszum a kis
csoportban A csoportok feladata, hogy elképzeljék ők egy vállalat irányító bizottsága
mely meghatározza a munkatársak fizetésének magasságát és értékelési kritériumokat
kell felállítaniuk a fizetés meghatározására ezen foglalkozások mindegyikéhez és az
álláspontjukat meg kell indokolni.
6.Eszmecsere az egyes foglalkozások jövedelmét meghatározó indokokról
7.Elmélkedés a megbeszélés és tárgyalás folyamatáról a csoportban és a vezető
összefoglalója
Idő:
60 perc
Társasági forma:
csoportmunka.
Moderálási anyag:
Másolandó ív 20: Szakmaválasztás és jövedelem. Célpont a foglalkozásoknak
flipchart tábla papíron: aknász, légikisasszony, virológus, fizikus.
Munkaanyag a
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.
portfólióhoz:

MŰHELY 21

CÉLOK:

Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:
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AZ ORIENTÁCIÓ TISZTA KÉPET ALKOT
> meghatározni saját elvárásokat a foglalkozástól;
> felismerni a kapcsolatot az iskola, illetve foglalkozás kiválasztása és a későbbi
munkával való elégedettség között;
> megismerkedés csoporton belül a részvevők várakozásaival
> saját vélemény képviselése és prioritások felállítása;
> saját várakozások összevetése a szakma valóságával.
ötletroham, indoklás, prioritások felállítása.
1. Ötletroham: Mit várok el a foglalkozásomtól?
2.egyéni munka az Útmutatóban található listán „Elképzeléseim a foglalkozásokról“
3. Eszmecsere párokban és a pontozás indoklása
4. A párok csatlakozása és csoportos munka a listán
A vezető felhívja a részvevőket, hogy két-két pár társuljon és osszák meg a pontozási
módjaikat.
Kérdéslista a kis csoport jelentéséhez
› Az elvárások különböznek-e a kiscsoporton belül?
› Maradtak-e egyes elvárások pont nélkül?
› Mely elvárások kaptak legtöbb pontot a kiscsoporton belül ?
› A csoportban történő eszmecsere után volt-e aki szerette volna megváltoztatni az
egyes elvárásoknak odaítélt pontokat, azaz kifejezte-e valaki, hogy meg szeretné
változtatni az elvárások fontosság szerinti rangsorolását?
› A csoporttagok hogyan értelmezik a „a pénz boldoggá tesz“ mondást a jövőbeni
foglalkozás vonatkozásában.
5. A kiscsoportok képviselőinek jelentése
6. Eszmecsere:
A várakozásid ilyenszerű áttekintése hatni fog-e a jövőbeni iskolád megválasztására?
Hogyan?
45 perc
páros munka, csoportmunka, frontális munka.
Másolandó ív br. 21: Az időszerű orientáció tiszta képet alkot
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.

FOGLALKOZÁS LEÍRÁSA ELMETÉRKÉP SEGÍTSÉGÉVEL A SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEN
MŰHELY 22
> megjeleníteni a saját elvárásokat a foglalkozástól;
> megjeleníteni a kapcsolatot az iskola, illetve foglalkozás kiválasztása és a későbbi
munkával való elégedettség között;
CÉLOK:
>a szülők várakozásainak megismerése;
> saját vélemény képviselése és prioritások felállítása;
> a foglalkozás minősítési keretének megjelenítése elmetérkép segítségével.
Módszerek:
ötletroham, indoklás, prioritások felállítása.
1. A szülő/gyám mondatának folytatása: „Feltételezem, hogy a gyermekem … iskolát
illetve … foglalkozást válassza“
2. Csoportok alakítása
A diákok csoportokba oszlanak a kívánt iskola szerint és megválasszák a csoport
képviselőjét aki elmetérkép segítségével bemutatja a foglalkozást melyre az adott
iskola felkészít.
3. Foglalkozás bemutatása elmetérkép segítségével
A diákok bemutatják szüleiknek a foglalkozásokat a már korábban elkészített
elmetérképek segítségével.
A befejezett bemutató után, a vezető hívja a gyerekeket, hogy üljenek a szüleik mellé
és mutassák meg a Portfólióból az elmetérképet melyet ők készítettek.
Képzési sorrend
4. A szülők/gyámok kitöltik az Időszerű orientáció tiszta képet alkot listát – pontozva
várakozásikat a gyermekük jövőbeni foglalkozására vonatkozóan
5. Eszmecsere – Megjegyzések párban szülő - gyermek: egyetértés és nézeteltérés
pontjai és hogyan oldották ezt meg
A vezető buzdítja a szülő – gyermek párosokat, hogy osszák meg pontozási
eredményeiket. Azután felhívja a párosokat, hogy a csoporttal osszák meg nézeteiket
– aki akar.
6. Szülők/gyámok bátorítás fája
A vezető felkéri a szülőket, hogy matricákra írjanak bátorító üzeneteket
gyermeküknek az iskolázás és a jövőbeni választott foglakozás kapcsán.
7. Bemutató
Az egyik gyerek a csoportból kilép, ráragassza a matricákat a flipchart táblán rajzolt
bátorítás fájára és olvassa a szülők üzeneteit.
Idő:
60 perc
Társasági forma:
csoportmunka, páros munka, frontális munka.
Moderálási anyag:
matricák
Munkaanyag a CD- Másolandó ív 22: Az időszerű orientáció tiszta képet alkot
ről:
(az előző műhelyről). Bátorítás fája szülőknek.
Munkaanyag a
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.
portfólióhoz:

4. Fázis: Megismerem a képzés és foglalkozás lehetőségeit
5. Fázis: Ellenőrzöm a profilomat: ellenőrzöm a követelményekkel,
döntök és konkretizálok

MŰHELY 23
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:
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ELŐKÉSZÜLET A VALÓS TALÁLKOZÁSOKRA
> felsorolni a diákok gyakorlat kipróbálása iránti igényeit;
> elemezni a rendelkezésre álló erőforrásokat a munka világával való valós
találkozásokhoz és a környezetben lévő gyakorlat-kipróbálási lehetőségeket.
csoportmunka bemutatása, „papír-poszter körözése“ technika megadott kérdésekkel
1. Tájékozódás vállalatban és a gyakorlat kipróbálása - Power Point bemutató.
2.Csoportokra oszlás
3. Diákok és fiatalok gyakorlat kipróbálása iránti igényeinek és kívánságainak
felsorolása – csoportmunka A „gyémánt” technikával a csoportok felsorolják a
leggyakoribb és legfontosabb kívánságokat az iskola/vállalat látogatására, gyakorlat
kipróbálása véget.
4.A részvevők által közelebbről megismerni kívánt iskolák és vállalatok „gyémánt
listájának“ bemutatása
5. Választás az iskolák/vállalatok „gyémánt listájáról“ a kiegészítő tájékozódáshoz
és gyakorlat kipróbáláshoz Mindenki beírja nevét a helyre mely képviseli
választását, függetlenül mely csoporthoz tartozik.
6. Vezető összefoglalása
Megismerkedés a valós találkozás előkészítésének szükségével és az ezen
találkozások és gyakorlat-kipróbálás megvalósításhoz szükséges tevékenységek
felsorolása.
60 perc
csoportos munka.
Másolandó ív 23: Gyémánt lista. A4 formátumú papír, filctollak.
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.

VALÓS TALÁLKOZÁSOK ÚTJÁN TANULUNK
MŰHELY 24
> a diákok megismertetése a valós találkozások elemeivel és fázisaival – előkészülés a

CÉLOK:

Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:

vállalatban/szervezetben/iskolában (SzVI) történő tájékozódásra;
>a diákok felkészítése a valós találkozásokra
;
>tudatosítás a SzVI-ben létrehozandó feltételek fontosságáról, ahhoz, hogy a
diákokat fogadják a valós találkozások végrehajtása céljából
.
akvárium; szimuláció.
1. Önkéntesek jelentkezése a valós találkozások szimulációjához – hat résztvevő
2. A külső körben lévő diákok felkészítése – feladat kiosztás
A diákok feladata, hogy kövessék a szimuláció összes szereplőjének tevékenységét és
fedezzék fel a felkészítés lépéseit, melyet a tanár a diákokkal valósít meg. Párokban
jegyzik fel megfigyeléseiket.
3. Szimuláció előkészítése
A szerepek a szimulációhoz a következők: 1 tanár, 1 szállodai recepciós, 1 szállodai
recepciófőnök, 3 diák, 1 szállodai vendég. Szimuláció forgatókönyve: A tanár kiabál
a gyerekekre, rájuk parancsol hogyan öltözzenek és arra a kérdésre, hogy mit
csináljanak végig kiabálja: „Ti talán tudjátok mit kell csinálnotok“… A recepciós int
a gyerekeknek, hogy álljanak félre és menjenek a recepció mögé: „Menjetek oda
átöltözni, ne csináljatok itt tumultust…“, tolja őket a recepció mögötti helységbe és
egy időben próbál az éppen érkező vendégre mosolyogni és köszönni neki. A vendég
angolul szól hozzá, a recepciós bambán néz és kérdezi a gyerekektől: „Ki tud
közületek itt angolul? ’Gyere akkor mindjárt ide ki és nézd meg ez mit akar“! A
vendég zavarában áll, kezében az útlevél, a gyerekek hangoskodnak és veszekednek
ki fog kimenni és ebben a pillanatban érkezik a recepciófőnök….
4. Szimuláció
5. Párok jelentése megfigyeléseikről a szimuláció után
A vezető jegyzetel a flipchart táblán és kategóriákba összegzi a megfigyeléseket:
Tanári instrukció diákoknak, kommunikáció, diákok/fiatalok fogadása a recepciós
részéről – első kapcsolat, intézmény – szálloda protokollja a diákok
gyakorlatvégzéséhez, Diákok dokumentációja, az iskola gyakorlatvégzési protokollja,
egyenruha.
6.Elmélkedés.
Megismerkedés a valós találkozás előkészítésének szükségével és az ezen
találkozások és gyakorlat-kipróbálás megvalósításhoz szükséges tevékenységek
felsorolása.
45 perc
páros munka, csoportmunka.
Másolandó ív 24: Szimuláció követési feladatok. Megfigyelések listája a
szimulációról (a vezető által készített poszter kinézete). flipchart tábla papír,
rostirónok, filctollak.

MŰHELY 25

CÉLOK:

Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:

Moderálási anyag:

Munkaanyag a CDről:

Munkaanyag a
portfólióhoz:
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DOKUMENTÁCIÓ A VALÓS TALÁLKOZÁSOKHOZ
> a diákok megismertetése a valós találkozások elemeivel és fázisaival –
előkészülés a vállalatban/szervezetben/iskolában történő tájékozódásra;
>a diákok felkészítése a valós találkozásokra;
>tudatosítás a SzVI-ben létrehozandó feltételek fontosságáról, ahhoz, hogy a
diákokat fogadják a valós találkozások végrehajtása céljából.
anyagon való munka, szimuláció.
1.Visszaemlékezés a megfigyelésekre a valós találkozások szimulációjáról
2. Csoportokra oszlás
3. Munkaanyag kiosztása és a valós találkozások dokumentációjának elemzése
4.Elmélkedés a valós találkozások dokumentációjáról
5. Szimuláció előkészítése
Valós találkozások a felkészülés és megvalósítás elemeinek és fázisainak
betartásával, dokumentáció használatával
Önkéntesek jelentkeznek, hogy bemutassák a kívánatos helyzetet az
iskolába/vállaltba/szervezetbe látogatás előtt további tájékozódás vagy gyakorlat
kipróbálása véget és az anyag használatával készítik a szimulációt.
6.Kiegészítő utasítás a szimulációt megfigyelő részvevőknek
Megfigyelik: Tanári instrukció diákoknak, kommunikáció, diákok/fiatalok fogadása
a recepciós részéről – első kapcsolat, intézmény – szálloda protokollja a diákok
gyakorlatvégzéséhez, az iskola gyakorlatvégzési protokollja, egyenruha és matricán
felírják kételyt, kérdést, javaslatot az anyagra vonatkozólag.
7. Szimuláció – az Idegenforgalmi iskola diákjai szállodai gyakorlaton
8. Elmélkedés a szimulációra vonatkozóan – megfigyelők megjegyzései
9. Vezető befejező megjegyzése
Az eljárás és protokoll fontossága az összes szereplő felkészülésében a valós
találkozások végrehajtására.
90 perc
páros munka, csoportmunka, frontális munka.
Másolandó ív 25: ANYAG A VALÓS TALÁLKOZÁSOKHOZ. flipchart tábla
papír, rostirónok, filctollak, A4 papír, cédulák a benyomások feljegyzésére
párokban.
› Tanári instrukció diákoknak/fiataloknak
› A tanár és a recepciófőnök kommunikációja
› A diákok/fiatalok fogadása a recepciós részéről – első kapcsolat
› Intézmény – szálloda protokollja a diákok/fiatalok gyakorlatvégzéséhez
› Diákok dokumentációja
› Az iskola gyakorlatvégzési protokollja
› Egyenruha
Helyet találok magamnak a gyakorlathoz 1; Helyet találok magamnak a
gyakorlathoz 2; Időpont a vállalatnál; Rövid információk a gyakorlati helyemről;
Hogyan viselkedem majd; Napi jelentésem; Napi jelentésem a szakgyakorlati
napokról/hetekről; Gyakornok osztályzási ív; Visszatekintés
A felsorolt munkaanyag a Portfólióban is megtalálható; a diákok a műhely során a
Portfólióban található anyagot használják.

MŰHELY 26
> betekintés abba milyen előnyökkel jár a további képzésről/foglalkozásról szóló
döntés meghozásához a gyakorlat kipróbálása iskolában/szervezetben/vállalatban;
> tapasztalatok megosztása az előnyökről – új ismeretekről és élményekről az
iskolai/szervezeti/vállalati próbanapról;
> fejleszteni a tapasztalatok vizuális feldolgozásának és bemutatásának készségeit.
karusszel, érzés-barométer, mondatok-impulzusok, tárgyalás, poszter.
1. Előkészület a gyakorlat tapasztalatainak megosztására
A vezető megkéri a részvevőket, hogy két koncentrikus körbe üljenek, egymással
szemben úgy, hogy mindenkinek legyen párja vele szemben. Kinyitják a napi és/vagy
heti jelentést a próbanapról az iskolában/szervezetben/vállalatban. A vezető jelére
elkezdődik az eszmecser a dokumentációról úgy, hogy először csak azok beszélnek
akik a belső körben vannak. A vezető jelére a belső kör egy hellyel mozdul jobbra, az
eszmecsere úgy folytatódik, hogy a külső kör mesél. A vezető jelére a belső kör egy
hellyel mozdul és megint azok beszélnek akik belül vannak, mind addig amíg nem
találkoznak egymással szemben azok akik megkezdték a cserét. Minden csere
legfeljebb két percig tart.
2. Az elvégzett gyakorlat tapasztalatainak megosztása - karusszel
3. Csoportokra oszlás – annak alapján hol voltak gyakorlaton
Visszaemlékeznek a gyakorlatra és közös „VISSZATEKINTÉS“ posztert készítenek
u arról az iskoláról/szervezetről/vállalatról ahol gyakorlaton voltak.
4. ÉLMÉNYEIM A VALÓS TALÁLKOZÁSOKRÓL poszter készítése –
visszatekintés az iskolában/szervezetben/vállalatban végzett gyakorlatra és: Mit
tanácsolnák
azoknak
a
fiataloknak
akik
ugyanabban
az
iskolában/szervezeténél/vállalatban akarják végezni gyakorlatukat ; Mit tennék ha
megint megtervezhetném a gyakorlatot.
5. Poszter bemutatása
6. Eszmecsere a kérdésre: A jelentések kíváncsiságot ébresztettek más
iskolák/foglalkozások iránt
7.Vezető összefoglalása: a szakmai orientáció célja, fontos ellenőrizni az önkép
beilleszkedését az adott foglalkozás követelményi képébe, a foglalkozási
követelményeket fontos gyakorlatban megtapasztalni a minőségi döntéshez az
iskola/foglalkozás kiválasztásáról.
8. Felhívás azoknak akik nem találták meg önmagukat a próbákon – hogy
jelentkezzenek szakmai tanácsadásra.
90 perc
páros munka, csoportmunka, frontális munka.
Egyes részvevők jelentése a Portfólióból, flipchart tábla papírok a
VISSZATEKINTÉS poszter készítéséhez –Másolandó ív 13 – saját élményem a valós
találkozásokról.
Másolandó ív 26 – Saját élményem a valós találkozásokról.

ELMÉLKEDÉS A VALÓS TALÁLKOZÁSOK RÉVÉN TÖRTÉNŐ TANULÁSRÓL

CÉLOK:

Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a CDről:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

VISSZATEKINTÉS

MŰHELY 27

CÉLOK:

Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:

PÁLYÁZÁSRA VALÓ KÉPESÍTÉS
> megismerkedés a követelményekkel és készségekkel melyek szükségesek a
meghatározott munkahelyre való pályázáshoz;
> megismerkedés a pályázási stratégiával;
> a pályázási készség kiépítése és kipróbálása;
> megismerkedés a teljes pályázási dokumentáció elemeivel.
munka az anyagon, ellenőrző lista
1. Jellemzők a szóra: PÁLYÁZAT
2. „Támogató“ párokra oszlás
Mindegyik pár anyagot kap a pályázati dokumentáció írásához és, a megpályázandó
vállalat, foglalkozás, munkahely kiválasztása után, mindenki saját magának írja, de a
párja segítségével: CV, kísérőlevél, motivációs levél és kérvény, hogy felvegyék a
megpályázott helyre.
3. Pályázati dokumentáció írása
4. Az összeállított dokumentáció ellenőrzése párban
A pároknak kiosztják a dokumentáció ellenőrzéshez a listákat.
5. A párok jelentése a munkáról és sikerességről az ellenőrző listák alapján
6. Egy-egy dokumentum bemutatása; CV, kísérőlevél, motivációs levél és
foglalkoztatási kérvény – jelentkezik aki akar.
7. Elmélkedés és összegzés
A pályázati dokumentáció írásának több „modellje“, kívánatos a dokumentációhoz
mellékelni az igazolásokat és okleveleket a kiegészítő képesítésekről, versenyeken
elért eredményekről.
8. Elmélkedés a szimulációról – megfigyelők megjegyzései
9. A vezető befejező megjegyzése
Az eljárás és protokoll fontossága az összes szereplő felkészülésében a valós
találkozások végrehajtására.
90 perc
páros munka, frontális munka
Másolandó ív 27: Hogyan írjunk: CV-t, motivációs levelet, kísérőlevelet, kérvényt,
ellenőrzési lista a dokumentációhoz. flipchart tábla papír, rostirónok.
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.

Munkaanyag a
portfólióhoz:
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A VÁLLALATBAN TÖRTÉNŐ BESZÉLGETÉSEN
MŰHELY 28
> megismerkedés a vállalatban történő beszélgetés szabályaival;
CÉLOK:
> az általános benyomás fontossága a vállalatban történő beszélgetés során.
Módszerek:
akvárium, anyagon való munka, értékelési skála.
1. Bemelegítő játék
A vezető megkéri a részvevőket, hogy szabadon mozogjanak a helységben a feladott
impulzusra és, hogy a séta során odafigyeljenek mások mozgására és mimikájára:
magabiztos, lelkes, bizonytalan, siető, félő, teljes, elégedett és hasonlók.
2. Munkainterjú szimulációjának előkészítése
Négy önkéntes jelentkezése után előkészítik a vállalatban lefolyó interjú
szimulációját: két pályázó; két személy akik a vállalat humán erőforrás részlegének
főnökét és a titkárt játsszák. A főnök vezeti az interjút kérdéslista alapján:
Foglalkozásválasztás okai/foglalkozás követelményei. A munkainterjúra jelentkező
személyek: Az egyik olyan személy játszik aki lámpalázas, kompetens de bizonytalan
a kommunikációban és nagyon fontos neki ez a munkahely; a beszélgetésbe
amennyire csak tud spontán bekapcsolódik. A másik személy kompetens, magabiztos,
néha tolakodó személyt játszik, aki nemrég maradt munka nélkül, spontán válaszol az
interjúkérdésekre és spontán bekapcsolódik a beszélgetésbe (akkor is ha a kérdés nem
rá vonatkozik).
Képzési sorrend
3. A külső körben lévő részvevők felkészítése – feladatok kiosztása
Cédulák kiosztása a pároknak: öltözködés, testtartás, testbeszéd, arckifejezés,
gesztikuláció, hang, első szavak, kifejezésmód, környezet; a párok követik a feladatot
a megkapott listán és beírják megfigyeléseiket az interjú szimuláció során.
4. Interjú szimulációja ,,akváriumban''
5. Eszmecsere a benyomásokról és a fontos mozzanatok kiemelése az interjúra
vonatkozólag a munkahely megpályázáskor
6. Benyomások összegzése, különös tekintettel a viselkedési szabályokra
7. Az anyagoz kapott javaslatok átlapozása: Viselkedési szabályok a munkainterjún
8. Viselkedés értékelése - Vajon hogyan hat ez?
Anyagkiosztás: Vajon hogyan hat ez és közös értékelés hogyan hatnak egyes
viselkedések másokra és egy időben viselkedési útmutatók lehetnek minden egyes
viselkedéshez a listáról, főleg pozitív-e vagy főleg negatív-e.
9. Elmélkedés és a vezető befejező megjegyzése
A vállalatban feltett kérdések fajtái és lehetséges területei: okok, karrierfejlődés,
előismeretek a vállalatról.
Idő:
90 perc
Társasági forma:
csoportmunka, frontális munka.
Másolandó ív 28: Vajon hogyan hat ez. Foglalkozásválasztás okai/foglalkozás
Moderálási anyag:
követelményei. Munkainterjú viselkedési szabályai; cédulák: öltözködés, testtartás,
testbeszéd, arckifejezés, gesztikuláció, hang, első szavak, kifejezésmód, környezet.
Munkaanyag a
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.
portfólióhoz:

MŰHELY 29
CÉLOK:
Módszerek:

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

DÖNTÉSEM AZ ISKOLÁRÓL ÉS A SZAKMÁRÓL
> belátás a döntéshozatali folyamatba és a döntés kulcspontjai;
> belátás a további iskolázás/foglalkozásról szóló döntés meghozásának
jelentőségébe és fontosságába.
kérdés impulzus, kérdőív.
1. Úton a döntésig - „a piramis csúcsára“
Az összes diák előtt egy papír piramis áll zászlóval a tetején melyen azt írja:
Döntésem. A feladat, hogy „szedjék szét” a piramist, beírják az összes tényezőt
melyek hozzájárultak ahhoz, hogy pont ezt a döntést hozzák meg és a zászlóba írják
be a jövőbeni iskolájuk – foglalkozásuk elnevezését.
2. „Döntés piramisának” kidolgozása – egyénileg
3. A döntés piramis bemutatása
A bemutató után a piramisokból galéria készül.
4. Kérdőív kitöltése: Kerestetik a véleményed – a képzésről és a foglalkozásról szóló
döntés értékelése
5. Válasz a kérdés impulzusra
A vezető felhívja a részvevőket, hogy kört alakítsanak és mondatokat mond ki, a
diákok feladata pedig, hogy ha a válaszuk 100% igenlő akkor minél közelebb
mennek a vezetőhöz, ha pedig részben igenlő néhány lépésre állnak a vezetőtől; ha a
válasz NEM akkor nem mennek be a körbe. A részvevők körben való „eloszlásától“
függően a vezető kiegészítő kérdéseket tesz fel: hogy adjanak kiegészítő indoklást
miért pont oda álltak ahová (a vezető különösen ügyel arra, hogy mindig rákérdezzen
a „szélsőségekre” – azokat akik nagyon közel vannak hozzá és azokat akik nem
mozdultak el a körvonalból).
6. Elmélkedés és a vezető befejező megjegyzése
A döntés meghozására ható tényezők és a foglalkozás/iskola megválasztásáról szóló
döntés kulcspontjai. Fontos párhuzamot vonni a saját képességek és a
foglalkozás/iskola követelményei között.
90 perc
csoportmunka, frontális munka.
Másolandó ív 29: Kérdések listája a „Döntés körében” vezetőjének. Piramis
keményebb papírból minden részvevő számára, színes papír, kérdőív:
Döntéshozatali folyamat. Kérdőív: Kerestetik a véleményed, kérdések az
elmélkedéshez.
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.

TANÁCSADÓI MUNKA
MŰHELY 30
> a diákokkal történő tanácsadói munka szükségének felismerése;
CÉLOK:
> Megismerkedés a tanácsadói munka folyamatával és a diákok szakmai orientációs
tanácsolásának kipróbálása.
Módszerek:
állomásonkénti munka.
1. Elhelyezkedés az értékelési vonalon: mennyire vagyok biztos döntésemben a
jövőbeli iskolámról/foglalkozásomról
A diákok helyet foglalnak az értékelési vonalon (kreppszalag a tanterem padlójára
helyezve) 0 -100% döntésükben a jövőbeli iskoláról/foglalkozásról és megindokolják
a vonalon való elhelyezkedést.
2. Poszter elhelyezése a jellemző „esetekkel“ – mikor a fiatal személynek szükséges
a tanácsadás
A falakra ki vannak ragasztva a tanácsadói helyzetek poszterei, a diákok sétálnak a
térben, megállnak minden poszternél, figyelmesen olvassák és felírnak minden olyan
mondatot a szövegből mely rájuk is vonatkozik.
3. Csoportokra oszlás és felkészülés az állomásonkénti munka bemutatására poszterekkel Információcsere ki írta melyik mondatot és csoportok alakítása az
azonos mondatok szerint.
Képzési sorrend
4. Bemutatás és feltárás: a posztereken a fiatal személyeknek szükségük van a
szakmai orientációs tanácsadásra mert:
› teljesen határozatlanok
› nem tudnak határozni három iskola és foglalkozás között
› nincs összhang a diák kívánsága és egészségügyi állapota között
› nincs összhang a kívánság és a többi személyiségi jellemző között
› nincs összhang a kívánság és a társadalmi-gazdasági feltételek között
› szülők nyomása
5. Power Point bemutató a Tanácsadói munka témára
6. Elmélkedés és a vezető záró megjegyzése, azzal a magyarázattal hol és hogyan
tanácskozhatnak szakmai orientáció tanácsadóval, hogyan készüljenek fel a
tanácskozásra: hogy okvetlenül nézzék át a portfóliójukat, okleveleket és
igazolásokat és a: Miről kellene beszélgetned a tanácsadás keretében
c. ívet.
Idő:
90 perc
Társasági forma:
csoportmunka, frontális munka
Másolandó ív 30: Poszterek tanácsadói munkához
Moderálási anyag:
Poszterek a személyek kiírt jellemzőivel akiknek szükséges a tanácsadói munka.
Másolandó ív 30a: Miről kellene beszélgetned a tanácsadás keretében.
Munkaanyag a
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.
portfólióhoz:
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MŰHELY 31 SZÜLŐKNEK/GYÁMOKNAK ÉS GYEREKEKNEK: A SZÜLEINK NEVELÉSI STÍLUSAI
> megismerkedés a nevelés különböző stílusaival;
> mindegyik stílusra jellemző mondatok felismerése;
> a kommunikációs készség fontosságának tudatosítása;
> motiválás az erőszakmentes kommunikáció alkalmazására.
akvárium, szerepjáték, klaszter.
1. Mondat kiegészítése: Tisztelem/megbecsülöm…
A vezető arra kéri a részvevőket, hogy gondolatukban menjenek vissza a szülői otthonukba és
válasszák ki azt a személyt az otthonukból akit legjobban szeretnek és becsülnek; hogy
gondolkozzanak mi az amit pont ennél a személynél legjobban becsülnek és akkor folytassák a
mondatot: „Az … (apunál, nagypapánál, nagybácsimnál, anyunál, nagymamánál…) legjobban
azt becsülöm, hogy…“

CÉLOK:
Módszerek:

2. Önkéntes párok
Hat önkéntes jelentkezik a szülő-gyermek páros szerepjátékra. Vezető a pároknak feladja, hogy játsszák el
a helyzetet melyben a gyermek megmondja a szülőnek melyik középiskolát akarja be írni. Kiegészítő
utasítás: az első párnak: a szülő az autoritárius nevelési stílust képviseli: (jellegzetes mondatai: “Azt
csinálod amit mondok, mert én úgy mondom!“, „Amíg az én kenyeremet eszed, azt csinálod amit
mondok!“, „Nem fog ez menni ahogy te akarod“, a hangnem éles, parancsoló); a második párnak: a szülő
nevelési stílusa laissez-faire (a szülő hozzáállása az, hogy „homokba dugja a fejét“, nem veszi észre és nem
vesz részt abban ami történik; a gyerek diktálja a szabályokat; a laissez-faire szülő jellegzetes mondatai:
„Hát nem tudom“, „Csináld ahogy akarod“) és a harmadik párnak: a szülő nevelési stílusa fejlesztőösztönző. A jellegzetes mondatai azok melyekkel igyekszik felismerni a gyermeke szükségeit, támogatást
nyújtani gyermeke gondolkodásához (választásához), nem ráerőszakolni a saját megoldásait, hanem
megérteni miért tesz a gyermeke valamit úgy ahogyan tesz. Így az ő mondatai ezek lennének: „Biztos
akarsz lenni, hogy pont ezt akarod“, „Kell segítség a választásnál?“, „Mit tehetek én most, hogy helyesnek
érezd döntésedet?“ Szerepjáték forgatókönyve: a gyerek kezdi a párbeszédet úgy, hogy megmondja
döntését középiskolába való beiratkozással kapcsolatban, megvárja, hogy a felnőtt válaszoljon a feladott
stílusban, azután pedig spontán módon kell válaszoljon ezekre az üzenetekre, hogy a helyzet és hangulat
minél természetesebb legyen.

Képzési sorrend

Idő:
Társasági forma:
Moderálási anyag:
Munkaanyag a
portfólióhoz:

74

3. A felnőttek leggyakoribb mondatai párban
A többi részvevő párban, míg készül a szerepjáték, azt a feladatot kapják, hogy készítsenek
listát azokról a mondatokról-üzenetekről melyeket leggyakrabban hallanak a felnőttektől és
osztályozzák kellemes vagy kellemetlenként.
A nézők feladata a szerepjáték alatt, hogy egy nagy kört alakítsanak és üljenek le, míg a kör
közepére két széket helyeznek melyeken a „színészek” ülnek és jegyzetelik a felnőtt és a
gyerek jellegzetes mondatait; hogy kövessék az egyik és a másik reakcióit és saccolják meg a
beszélgetés kimenetelét.
4. Szerepjáték
5. Szerepjáték elemzése
A színész párok arról beszélnek hogyan érzik magukat és meg vannak-e elégedve hogyan
illeszkedtek be a „szerepbe“.
6. Eszmecsere és hozzáfűzés
A nézők felolvassák a listáról a feljegyzetteket. Mások hozzáfűzéseket tesznek. Abban a
sorrendben kommentáróljak a párokat melyben szerepeltek.
7. Elmélkedés és összefoglaló
A beszélőpartnerek közötti kommunikáció módjának jelentősége a megértési nyelv
megtanulásának lehetősége szempontjából; megvilágítani a felnőttek nevelési stílusait melyek
a valós életben nem olyan „tiszták”, de túlnyomóak az adott személy viselkedésében; a
gyerekek erősítése a nevelési stílusok megértéséhez, hogy amennyire csak lehet megőrizzék
önbecsülésüket; felhívás a párok beszélgetései eredményeinek elemzésére és a közöttük való
megértés nyelvének fontosságának aláhúzása; hivatkozás a beszélőpartner szükségeinek és
érzéseinek felismerése értelmére, gyermeke támogatásának fontosságára a választáskor (mely
bármely életterületre vonatkozhat, nem csak az iskola/munkahely választásra)
90 perc
csoportmunka, frontális munka.
Másolandó ív br. 31 – Üzenetek melyeket a felnőttek leginkább intéznek hozzám;
Másolandó ív br. 32: A FELNŐTT JELLEMZŐ MONDATAI NEVELÉSI STÍLUS
KAPCSÁN.
A műhely után a diákok visszateszik a munkaanyagot a Portfólióba.

TARTALOM
A NYOLCADIKOSOK VALÓS TALÁLKOZÁSAI
A valós találkozások, összesen 15 órás időtartamban, a következő aktivitások és rendezvények keretében
valósulnak meg: szakmai orientációs sarok kialakítása (a nyolcadikosok összegyűjtik saját termékeiket és
információs anyagot az iskolákról és foglalkozásokról és szakmai orientációs sarkot alakítanak ki), Oktatási
Vásár látogatása (az osztályfőnökök, szakmunkatársak és a szakmai orientációval megbízott tanárok
ellátogatnak a nyolcadikosokkal az Oktatási Vásárra és a diákok dokumentálják a látogatást a Portfólióban
található íveken), Nyitott-ajtó napja (a középiskolások és tanárjaik meglátogatják a nyolcadikosokat a
tájékoztatás és eszmecsere céljával, de a nyolcadikosok is ellátogatnak az őket érdeklő középiskolákba),
látogatás a NFSz-be (a nyolcadikosok ellátogatnak a Nemzeti foglalkoztatási szolgálatba) és szakértők az
oktatásban (látogatásba jönnek különböző foglalkozás szakértői akik saját tapasztalataikról és a foglalkozás,
képzés, karrier jellemzőiről beszélnek).
A nyolcadikosok valós találkozásainak előkészítéséhez és megvalósításához a tanár a szakmai orientációs
csapat akciótervét használja, a diákok pedig jegyzeteket vezetnek a saját Portfóliójukban.

TARTALOM
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IRODALOM
Nemzetközi irodalom/források

> Antons, K., Praxis der Gruppendynamik. Übungen und Techniken, Göttingen, 2000.
> ARED Unternehmens- und Regionalberatung (Hrsg.): CHOICE BO-Baukasten. Handbuch und CDVersion für einen prozessorientierten Berufsorientierungsunterricht, 3. Aufl., Bruck a. d., Mur, 2000.
> Badegruber, B., Spiele zum Problemlöse, Wien, 2002.
> BMBWK (Hrsg.).: Berufsorientierung. Wege zur Karriere, Wien, 2006.
> Brenner, G., Brenner K., Fundgrube. Methoden I. Für alle Fächer (Sekundarstufe I und II), 2. Aufl.,
Berlin, 2005.
> Brüning, L., Vortragen, Präsentieren, Referieren, Heidelberg, 2006.
> Busshof, L., Berufswahl – Theorien und ihre Bedeutung für die Praxis, Stuttgart/Berlin/Köln, 1989.
> Ginzberg, E. et al., Okkupational Jice, New York, 1951.
> Daheim, H., Der Beruf in der modernen Gesellschaft, Köln, 1967.
> Ebner, H. et al., Berufswahl, Mühlheim a.d., Ruhr, 2005.
> Egloff, E., Kooperationsmodell Berufswahlvorbereitung, Aargau, 1998.
> Egloff, E., Berufswahltagebuch, Aargau, 2000.
> Egloff, E. et al., So geht`s weiter. Berufsorientierung mit Interessenkompass 7. Und 8. Schulstufe,
Aargau/Wien, 2001.
> Härtel, P., Kämmerer E., Betriebspraktikum für Lehrer. Ansatzpunkte zur Berufsorientierung in
Kooperation von Schule und Wirtschaft, IBW-Schriftenreihe Nr. 92, Wien, 1993.
> Härtel, P., Kämmerer E., Berufsüberleitung an Polytechnischen Schulen. Wege der Absolvent/innen nach
der PTS. Ergebnisse einer österreichweiten Erhebung zu Ende der Schuljahre 1997/1998, 1999/2000,
2001/2002, 2003/2004. 2005/2006, 2007/2008, hrsg. BM: UKK, Wien 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009.
> Hergovich, D. et al., Teamarbeit. Soziales Lernen in berufsbildenden Schulen und Institutionen, Wien, 2003.
> Holland, J., The Self–directed-Search, Odessa (FL/USA), 1985.
> Hoppe, M., Berufsorientierung, Weinheim, 1980.
> Johnson, D. W. et al., Kooperatives Lernen – Kooperative Schule, Mühlheim a. d., Ruhr, 2005.
> Kämmerer, E., Trends in der Berufsorientierung auf der Sekundarstufe I und im Polytechnischen
Lehrgang, Y: IBW-Schriftenreihe Nr. 100, Wien, 1995.
> Kämmerer, E., What Works in Educational Guidance and Counselling (Austria report). U: OECD – Ceri
Study C3, Paris, 1995.
> Kämmerer, E., BerufsfindungsBegleiter/in. Ein innovatives Projekt des „Career Coachings“ für junge
Menschen. Y: CEDEFOP Agora X - Social and vocational guidance , Thessaloniki, 2000.
> Kämmerer, E. et al., Fünf Jahre Polytechnische Schule nach dem neuen Lehrplan. Analyse und
Bewertung, hrsg. BMBWK, Wien, 2003.
> Kämmerer, E. et al., Aktive Berufsorientierung in der Polytechnischen Schule, hrsg. BMBWK, Wien, 2006.
> Kämmerer, E. et al., Lernen in Lerninseln. Aktives Lernen im Team, hrsg. BMBWK, Wien, 2006.
> Klippert, H., Berufswahl-Unterricht. Handlungsorientierte Methoden und Arbeitshilfen für Lehrer und
Berufsberater, Weinheim/Basel, 2001.
> Klippert, H., Methodentraining. Übungsbausteine für den Unterricht, Weinheim/Basel, 2009.
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> Klippert, H., Kommunikations-Training. Übungsbausteine für den Unterricht, Weinheim/ Basel, 2007.
> Klippert, H., Teamentwicklung im Klassenraum. Übungsbausteine für den Unterricht, 7. Auflage,
Weinheim/Basel, 2005.
> Lange, E., Berufswahl als Interaktionsprozess. U: Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialpsychologie, 3/1976.
> Lange, E., Büschges G., Aspekte der Berufswahl in der modernen Gesellschaft, Frankfurt/M., 1975.
> Mattes, W., Methoden für den Unterricht, Schöningh, 2002.
> Müller, F., Selbstständigkeit fördern und fordern, Weinheim/Basel, 2004.
> Ries, H., Berufswahl in der modernen Industriegesellschaft, Berlin/Stuttgart/Wien, 1970.
> Schedler, K., Willenpart N., Theorien der Berufswahlentscheidung, ÖIBW (Hrsg), Wien, 1982.
> Seifert, K. H., Die Bedeutung des Konzepts der Berufswahlreife für die Berufswahlvorbereitung, Göttingen,
1987.
> Seifert, J., Visualisieren, Präsentieren, Moderieren, Offenbach, 2001.
> Schweikert, K., Berufswahl, u: Kreklau C./Uthmann K.J., Handbuch der Aus- und Weiterbildung, Köln,
1987.
> Steffens, H., Berufswahl und Berufsentscheidung zur Theorie und Praxis eines Aufgabenbereiches der
Arbeits- und Wirtschaftslehre, Ravensburg, 1975.
> Super, D. E., A theory of vocational development. U: American Psychologist Nr. 8, 185–190, New York,
1953.
> Super, D. E., The psychology of careers. An introduction to vocational development, New York, 1957.
> Super, D. E., Appraising Vocational fitness, New York, 1962.
> Super, D. E., A lifespan approach to career development. U: D. Brown & Brooks (Hrsg), Career choice
and development. Applying contemporary theories to practice (2. Auflage),
197–261, San Francisco, 1990.
> Super, D. E., Toward a comprehensive theory of career development. U D.H. Montross & C.J. Shinkman
(Eds.), Career development. Theory and practice, 35-64, Springfield/IL, 1992.

Irodalom/források a Nyugat Balkán régióból
> „Vodič kroz zanimanja za učenike završnih razreda osnovne škole“, grupa autora, GTZ, Federalni zavod za
zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, 2006.
> „Guidance policies in the knowledge society“, CEDEFOP, 2004.
> Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Službeni glasnik RS, br. 72/09,
> Konkurs za upis u srednju školu, Prosvetni pregled, Ministarstvo prosvete RS, Beograd, 2008.
> „Porodica i posao – izazovi i mogućnosti“, Snežana Vidanović, Jelisaveta Todorović, Vladimir Hedrih,
Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet/grupa za psihologiju, Niš, 2006.
> „Priručnik za izradu lokalnog akcionog plana (LAP) za mlade“, Tatjana Borojević, Ministarstvo omladine i
sporta RS, GTZ, Beograd, 2009.
> „Pronađi sebe – vodič za buduće srednjoškolce“, Ministarstvo prosvete, Prosvetni pregled, Beograd, 1996.
> „Profesionalna orijentacija – inovirani obrazovno-vaspitni pristupi“, grupa autora, Ministarstvo prosvete RS,
Kultur Kontakt Austrija, Beograd, 2008.
> „Revolucija u učenju“, Gordon Dryden, Jeannett Vos, TIMGRAF, Beograd, 2001.
> „Strategija karijernog vođenja i savetovanja“, grupa autora, Kanadska agencija za međunarodni razvoj,
Beograd, 2007.
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