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Kedves tanuló, 
nemsokára jövőddel kapcsolatos döntéseket kell meghoznod. Tovább tanulsz vagy munkahelyet 

keresel? A világ körülöttünk gyorsan változik. És ugyanazt teszi a munkaerő piaca is. Életünkre 
nagyon sok tényező hat. Egyesek hatáskörünkön kivűlre esnek, másokat azonban nagymértékben 
meghatározhatunk. Ez a könyv segít téged összpontosítani olyan tényezőkre amelyek tőled függnek. 
A JOBS program feltárja a régióban található munkahelyeket, megtanít egy jó interjú elkészítéséhez 
szükséges készségekre.  Segít tiszta képet kialakítani arról amit igazán el szeretnél érni és amit 
tehetsz te ennek érdekében. Tanáraiddal és tanulótársaiddal együtt megismered a munka piacát és 
felkészülsz a jövőre. Örülj az elkövetkező tapasztalatnak!

Mit jelent a JOBS rövidítés?
(Pályaválasztási útmutatás – iskolákban és vállalatokban végzett képzés)
 

J = Job (munkahely)
O = Orientation (eligazítás, irányítás)
B = for Business (vállalatok számára) 
S = and Schools (és iskolák számára)
 

Mi a JOBS célja? 
A JOBS-program célkitűzése az, hogy felkészítse az általános iskola felső tagozatának utolsó 

éveiben és/vagy a műszaki és szakközépiskola első éveiben levő tanulókat jövőbeli szakmájuk 
kiválasztására vagy tanulmányaik folytatására.

A program keretei
A JOBS-program annak a hozzájárulásnak volt a része, amelyet Svájc nyújtott az Európai Unióhoz 

újonnan csatlakozott államoknak – így Romániának is – a bővítési folyamat keretén belül. Ez a program 
a  Nemzeti Oktatási Minisztérium (MEN), a Nemzeti Szakképzési és Műszaki Fejlesztés Központja 
(CNDIPT) és a Zürichi Tanárképző Egyetem Nemzetközi Oktatási Projektekért Felelős Központja (IPE) 
közreműködésével jött létre. A programot a svájci Állami Lottó Alap, valamint Svájc és Románia 
Kormánya finanszírozta.

Hogyan zajlik a JOBS-projekt?
A JOBS program az átalános iskolák utolsó évében lévő tanulókat érinti.  A program megismerteti 

a tanulókkal a feladatmegoldáson alapuló tanulást és hasznos tanácsokat nyújt a helyes 
pályaválasztáshoz, illetve biztosítja a szükséges útmutatást a tanárok számára. A tanulók jobban 
megismerik saját képességeiket (életre való nevelés), és kapcsolatba lépnek a saját régiójukban 
munkahelyeket biztosító vállalatokkal, cégekkel és közintézményekkel. Emellett különböző 
kutatásokat végeznek a munkalehetőségekkel kapcsolatban, elemzik a gazdasági helyzetet, és 
előkészítik a bemutatókhoz szükséges adatokat.

A JOBS-program éves célkitűzései



Mi fog történni?
A JOBS-program egyik központi eleme az, hogy ti, tanulók minél jobban megismerjétek a 

különböző munka-, és üzleti környezeteket. Szükségetek lesz a tanár segítségére is, ő tud ugyanis 
megfelelő útmutatást nyújtani tapasztalataitok összegzéséhez és elemzéséhez. A tanulmányi 
látogatások előtt és után a tanár fogja kiosztani a feladatokat, amelyeket a JOBS-füzetekben is 
megtalálhattok. Minden forrásanyagot és munkát a saját JOBS-mappátokba gyűjtsetek össze. 
Látogatásaitok a vállalatoknál, valamint személyes tapasztalataitok elemezve lesznek, az év végi 
JOBS-kiállítás alkalmával pedig bemutatásra is kerülnek.

Hogyan kell tanulni a JOBS-projektben?
A tanulási módszerek általában feladat- és projektorientáltak. A JOBS-projekt fontos jellemzője 

az, hogy megváltozik a tanulás középpontja: a tanárközpontú módszert felváltja a tanulóközpontú 
módszer. Az iskolaigazgatók személyesen lesznek informálva, és megkapják a tájékoztató anyagokat is.

Mi a szerepe az üzleti környezetnek?
Az iskolai év során üzemeket/vállalkozásokat fogtok meglátogatni, amelyeket ti választottatok ki, 

és amelyekkel ti léptetek kapcsolatba. Szükség esetén az iskola is intézkedhet helyettetek. A JOBS-
ban résztvevő üzleti egységeket előzetesen értesítik, és tájékoztató anyagokkal is ellátják őket, így 
tisztában lesznek a programban betöltött szerepükkel. A látogatás ideje alatt kérdéseket tehettek 
fel, jegyzetelhettek, és az ideális az lenne, ha aktívan részt vennétek a megfigyeltek elemzésében is.

Mi a szülők szerepe? 
A jövőbéli szakmátok felé vezető úton legfontosabb támogatóitok a szüleitek. Ezért fontos, hogy 

érdeklődjenek az iránt, amivel foglalkoztok, valamint beszélgessenek veletek és meghallgassanak 
titeket.

Mi a te szereped tanulóként?
EBBEN A PROGRAMBAN TIÉD A FŐSZEREP!!! Te mint tanuló döntesz az eredmény és a siker fölött. 

Ezeket az ismereteket nem leadják, hanem neked kell elsajátítanod őket. TE kell tanulj, TE fogsz je-
lentéseket írni, TE készíted el az interjúkat, TE lépsz kapcsolatba az emberekkel. Ebben a programban 
lehetőséged van lazán venni a dolgokat, de dolgozhatsz lelkiismeretesen is, és így a saját kezedbe 
veheted a jövődet. Mindannyian tudjuk, hogy a szakmai és üzleti környezetben túlélni nem egyszerű. 
De ahelyett, hogy tétlenül siránkozol, inkább tegyél meg minden tőled telhetőt. CSELEKDJ! Hogy 
miért? Mert MEG TUDOD TENNI, ÉS SIKERÜLNI FOG!

A JOBS-füzetek bemutatása

1. Első rész: JOBS – Szakmai életrajzok tanulmányozása
2. Második rész: Én és erősségeim – Kompetenciák, érdeklődési körök és személyiségelemzés
3. Harmadik rész: A munkaerőpiac – Egy meglepetésekkel teli labirintus 
4. Negyedik rész: Lehetőségek a munkaerőpiacon – Viszonyok, esélyek és kockázatok 
5. Ötödik rész: Felkészülés egy munkahely felderítéséhez 
6. Hatodik rész: Látogatás a vállalatnál
7. Hetedik rész: A látogatás eredményei – Az adatok feldolgozása és bemutatása
8. Nyolcadik rész: Tanulók eszköztára
Azok a munkalapok amelyekre a JOBS füzet hivatkozik, letölthetőek a www.jobsproject.ro honlapról. 
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1.   
JOBS - A program leírása
A szakma, egy tanulmányok útján szerzett képesítés. A szakma, ugyanakkor 
lehet egy személy foglalkozása is, akit felvettek és kiképeztek, betanítottak 
vagy kineveztek erre a posztra. Más esetekben a személy rendelkezhet 
bizonyos oklevelekkel, de nem gyakorolja az illető szakterületet, mert egy 
más beosztásban (munkakörben) van alkalmazva. A szakma gyakorlásáért egy 
munkahelyen, egy személy fizetést kap.
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 1. feladat:  
A JOBS-program átfogó megértése
 

30’

X
Feladat: 

Tegyél fel kérdéseket a programmal kapcsolatosan, és adj válaszokat 
ezekre!
   

Az osztály megszervezése:

Egyéni és csoportos munka.

Eljárás:
 
1) Hallgasd végig a tanár magyarázatát arról, hogy mit is jelent a 
 JOBS-program éves célkitűzése.
 Az Eszköztárban megtalálod a JOBS keretén belül használt 
 különböző munkamódszerek általános bemutatását, amelyeket 
 más tantárgyaknál is felhasználhatsz.
2) Jegyzetelj egy külön lapra az előadás ideje alatt.
 Húzz alá 2-3 kulcsszót.
3) Gondolkozz legalább egy olyan kérdésen amelyet feltehetsz az 
 előadás végén. Tegyetek fel kérdéseket, és beszéljétek meg az 
 osztályban, hogy melyek azok a problémák, amelyekről többet 
 szeretnétek megtudni.

Anyagok:

- Első rész: Szakmai önéletrajzok tanulmányozása
- Nyolcadik rész: Eszköztár
- Saját jegyzeteid
- A JOBS program célkitűzései 
- 1.Munkalap: Egy rövid bemutató
- 8.rész: 11.Eszköz - A bemutatók megtervezése és előadása
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2. feladat: 
A JOBS-program rövid bemutatása
 

50’

X
Feladat: 

Röviden mutasd be a családodnak a JOBS-programot! (10 perc).

Az osztály megszervezése:

Egyéni és csoportos munka.
   

Eljárás:
 
1) Emlékezz vissza a kérdezz-felelek részre: melyek a JOBS-program fő 
 elemei? Olvasd el a bevezetőben leírt A JOBS-program éves 
 célkitűzéseit, valamint a tanár előadása közben készített 
 jegyzeteidet.
2) Ennél a feladatnál találod az 1. Munkalapot: ez segítségedre lesz a 
 bemutató elkészítésében. Mi a lényeg? Mit kell az elején elmondani, 
 és mit érdemes a végére hagyni?
3) Tanulmányozhatod az Eszköztárban, a 11. Eszközt - A bemutató 
 megtervezése és előadása 
4) Próbáld meg bemutatni az előadásodat egy osztálytársadnak vagy 
 barátodnak. Ellenőrizd, hogy mennyire figyel: ejts szándékosan két-
 három hibát bemutató közben. Vajon észreveszi őket?

Anyagok:

- Jegyzetek
- Információs anyag: A JOBS-program éves célkitűzései 
- 1. Munkalap: A bemutatásra használt nyomtatvány
- Nyolcadik rész. 11 eszköz - A bemutató megtervezése és előadása
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3. feladat: 
Különböző szakmák 
 

45’

X

X

X
Feladat: 

Sorold be a különböző szakmákat/foglalkozásokat a hét szakmai 
területbe.
   

Az osztály megszervezése:

Egyéni munka, majd toljátok össze a padokat, és alakítsatok ki 
négyszemélyes asztalokat.

Eljárás:
 
1) Előbb önállóan dolgozz, és külön papírdarabokra jegyezd le 
 minden szakma nevét ami eszedbe jut. Gondolj konkrét dolgokra: 
 ki mivel foglalkozik a környezetedben? Például: mivel foglalkoznak 
 a szüleid, a rokonaid, a szomszédaid illetve a barátaid?
2) Alkossatok négyes csoportokat, tegyetek minden jegyzetet az 
 asztalra és csoportosítsátok őket egy általatok meghatározott 
 kritérium szerint. Például: szabadban végzett munka, irodai munka, 
 szakmák, amelyek szükségessé teszik a munkaruha viselését, 
 szakmák, amelyek hosszas felkészülést igényelnek, szakmák, 
 amelyekhez idegen nyelv ismerete szükséges stb.
3) A tanár kiválaszt egy tanulót, aki felírja a táblára az összes 
 rendszerezési kritériumot.
4) Mindenik csoport bemutatja az általa kiválasztott rendszerezési 
 kritériumokat, amelyet felhasznált a szakmák elrendezésében, és 
 példákat is ad ezekre.

Anyagok:

- Flipchart-papír, üres papírlapok



Első rész - 1: JOBS - A program leírása                 11

4. feladat: 
Gyakorolt szakmák
 

25’

X

Feladat: 

Találjatok olyan személyeket, akik az általatok felsorolt szakmákban 
dolgoznak, és akikkel interjút tudnátok készíteni.
   

Az osztály megszervezése:

Húzzátok össze a padokat, alakítsatok ki nagy asztalokat a négyes cso-
portok számára.

Eljárás:
 
1) Minden munkalap hátára jegyezzétek le egy személy nevét, 
 aki azt a szakmát gyakorolja. Ha nem ismertek senkit, hagyjátok 
 üresen a lapot.
2) Kivel szeretnétek beszélni az általatok megnevezett személyek 
 közül?
3) Mit kell tudnotok ahhoz, hogy párbeszédetek sikeres legyen?

Anyagok:

      - A 3. feladatnál kitöltött munkalapok
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5. Feladat (Házi feladat): 
Készülj fel egy igazi szakmai interjúra!
 

X
Feladat: 

Mutasd be a családodnak a JOBS-programot.
Készülj fel az interjúra, amelyet két hét múlva fogsz elkészíteni.

   

Eljárás:
 
1) Magyarázd el a családodnak, mit jelent a JOBS-program. Mi a 
 véleményük róla?
 Milyen kérdéseik és ötleteik vannak? (lásd az 1. Munkalapra leírt 
 jegyzeteidet)
2) Állíts össze a következő órára egy listát három olyan személy 
 nevével, akikkel könnyen felveheted a kapcsolatot, és akikkel 
 szeretnél interjút készíteni.
 a. Milyen szakmát gyakorolnak?
 b. Mi a nevük?
 c. Honnan ismered őket?
 d. Mikor tudnád meginterjúvolni őket?
3) Jegyezd le a szakmákat papírdarabokra (használhatsz olyan 
 papírdarabot is, aminek az egyik oldala már tele van írva), és a 
 következő JOBS-óra elején ragaszd fel őket a táblára.

Anyagok:

- Papírlapok (az által is védd a környezetet, hogy újrahasznosítod az 
 egyik oldalukon már teleírt lapokat)
- 1.Munkalap: A rövid bemutatásra használt és kitöltött űrlap

Házi feladat



Első rész - 2: Az interjú előkészítése                 13

2.   
Az interjú előkészítése

Az interjú két vagy több személy közötti beszélgetés (interjúztató és interjúalany), 
amely során az interjúztató kérdéseket tesz fel az interjú alanyának, és így informáci-
ókat és adatokat gyűjt.
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6. feladat: 
Alakíts ki egy általános
véleményt a szakmákról
 

30’

X

X

Feladat: 

Alakíts ki egy általános képet az osztály által összegyűjtött szakmákról a 
táblára felírt potenciális beszélgetőpartnerek alapján.

Az osztály megszervezése:

Félkör a tábla előtt (székekkel vagy székek nélkül)
   
Eljárás:

 
1) Az óra elején tedd fel a táblára az aznapra előkészített három lapot.
 Alternatíva: Tegyétek a papírlapokat a földre, és üljétek körbe azokat.
2) Az osztályban a tanárral közösen beszéljétek meg a táblán levő 
 dolgokat:
 a. Vannak szakmák, melyek többször előfordulnak? Miért?
 b. Ezek a szakmák az ideálisak, vagy a környezetetekben 
  gyakrabban előforduló szakmák?
 c. Lehet a papírlapokat egyetlen kritérium alapján osztályozni? 
  Létezik esetleg más irányelv is?

Anyagok:

- Az 5. feladatnál kitöltött munkalapok
- Ragasztószalag a táblához való rögzítéshez (alternatív
   megoldás: tegyétek a lapokat a padlóra, és álljátok körbe azokat)
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7. feladat: 
Tanulj egy mintainterjúból
 

30’

X

X

X
Feladat: 

Értsd meg, hogyan készül egy jó interjú, és alkalmazd a gyakorlatban is 
az észrevételeidet, ismereteidet.

Az osztály megszervezése:

Félkör a tábla előtt (székekkel vagy székek nélkül).
   

Eljárás:
 
1) A tanár bemutat egy mintainterjút. Ez nem tart többet tíz percnél. 

 Hallgassátok meg és jegyzeteljetek.
2) GONDOLKODJATOK: mikor lejár az interjú, vegyétek elő az 
 interjúnál használatos minőségi kritériumok listáját (lásd a 6. számú 
 eszközt az Eszköztárból), és olvassátok el figyelmesen. 
 Hasonlítsátok össze a kritériumlistát az interjú közben készített 
 jegyzeteitekkel. Figyeljétek meg, mennyire voltak betartva a 
 minőségi elvárások.
3) PÁRBAN: Dolgozz a szomszédoddal, hasonlítsátok össze 
 észrevételeiteket. Készítsetek elő egy pozitív visszajelzést a tanár 
 számára: mit csinált jól?
4) OSSZÁTOK MEG: Néhány csoport bemutatja a munkáját.

Anyagok:

- Nyolcadik rész: 6A. számú eszköz: Interjúk és felmérések készítése 
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8. feladat: 
Egy interjú szimulálása
 

30’

X

X
Feladat: 

Gyakorold be, hogyan kell interjút készíteni.

Az osztály megszervezése:
Párokban fogtok dolgozni.

   

Eljárás:
1) Olvassátok el a 6A. számú eszközt.
2) Interjúvoljátok meg egymást a társaddal. Üljetek le egymással 
 szemben, határozzátok el ki lesz az A tanuló és ki a B. Mindenik 
 interjú előtt van két perc gondolkodási időtök.
 a. Első interjú (A tanuló B tanulóval):
  Tárgy: mivel szeretek foglalkozni a szabadidőmben? (5 perc)
 b.    Második interjú (B tanuló A tanulóval):
  Tárgy: életem legjobb élménye (5 perc)
3) A tanárnak a megfigyelő szerepe jut, csak támogat és értékel, ha 
 szükséges.
4) Értékeljétek egymás munkáját a minőségi kritériumokat 
 felhasználva (lásd a 6A eszközt).
 Megjegyzés: soroljatok fel legkevesebb öt pozitívumot, mielőtt egy 
 negatívumot mondanátok.
5) Miután befejeztétek az interjúkat, foglaljatok helyet és válaszoljatok 
 a következő kérdésekre:
 a. Hogy éreztétek magatokat interjú közben? Milyen volt 
  riporternek lenni? Hát interjúalanynak?
 b. Melyik volt a legkönnyebb kérdés? És melyik a legnehezebb?
 c. Gondolod, hogy van min változtatnod? Például a kérdéseknél? 
 Esetleg a megfogalmazás terén?

Anyagok:
- Nyolcadik rész: 6A. számú eszköz: Interjúk készítése
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9. feladat: 
Készítsd elő az igazi interjút
 

50’

X

X
Feladat: 

Készüljetek fel a jövő heti interjúra. Dolgozzátok ki együtt az elkészíten-
dő interjú szerkezetét.

Az osztály megszervezése:

Párban dolgoztok a padjaitokban.
   

Eljárás:
 
1) Válassz egy társat magadnak, akivel elkészíted az interjút.
2) Döntsétek el, kit fogtok meginterjúvolni. Miért azt a személyt/
 szakmát választottátok? Beszéljétek meg az okokat!
3) Ahhoz, hogy jól sikerüljön az interjú, használjátok a 6A. számú 
 eszközt.
4) Használjátok a 2. Munkalapon található kérdőívet: 
 csoportosítsátok a kérdéseket 3-5 kategóriába (pl. minősítések, 
 munkakörülmények, szakmai felkészültség stb.). Először 
 határozzátok meg a kategóriákat, majd írjátok le azokat a 
 kérdéseket amelyeket fel szeretnétek tenni a személynek.
 

Anyagok:

- Nyolcadik rész: 6A. számú eszköz Interjúk elkészítése
- 2. Munkalap: Kérdőív
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10. feladat (Házi feladat):   
Készíts interjút
 

X

X

X
Feladat: 

A társaddal közösen készítsetek interjút, és jegyezzétek le a fontos 
információkat.

Eljárás:
 
1) Döntsétek el, hol és mikor szeretnétek elkészíteni az interjút.
2) Egy jó interjú kb. 20-50 percet tart.
3) Határozzátok el, ki fogja feltenni a kérdéseket, és ki készíti a 
 jegyzeteket.
4) Hozzátok el jegyzeteiteket a következő JOBS-órára.
5) Ha lehetséges, készítsetek egy képet a meginterjúvolt személyről,  
 és nyomtassátok ki.
6) Keressetek folyóiratokban és újságokban a személy szakmájával 
 kapcsolatos képeket. Lehetséges, hogy találtok a szakmára 
 vonatkozó cikkeket is.
 

Anyagok:

- 2. Munkalap: Kérdőív  
- Jegyzettömb/füzet
- Fényképezőgép
- Folyóiratok és újságok

Házi feladat
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3.  
Az interjú kiértékelése
A kiértékelés a folyamatok, projektek, intézmények leírását, elemzését, véle-
ményezését valamint azok előnyeit jelenti.
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11. feladat
Az első benyomás a szakterületekről
 

45’

X

X

X
Feladat: 

 Beszéljétek meg első benyomásaitokat a munkaerőpiacon lévő 
személyekről és szakmákról.

Az osztály megszervezése:

A székek körbe vannak téve és párban dolgoztok.
   

Eljárás:
 
1) Üljetek körbe.
2) Beszéljétek meg az interjúkat: mi az első benyomásod a 
 szakterületekről? Mi tetszett, illetve mi az, ami nem? Miért?
3) Beszéljetek arról, hogy hogyan zajlott a beszélgetés: mi volt 
 izgalmas, érdekes, meglepő, nehéz stb.?
4) Ülj a társad mellé. Próbáljátok értelmezni a foglalkozás/szakma 
 kifejezést. Mit jelent a meginterjúvolt személy életében
 a foglalkozása/szakmája? Mit jelent a munka egy ember életében? 
 Mit gondolsz, számodra mit fog jelenteni? Milyen elvárásaid 
 vannak a te jővőbeli szakmáddal kapcsolatban? Mindezt beszéld 
 meg a társaddal.
5) Elemezzétek az elvárásaitokat és azt, hogy mire nem számítottatok 
 az interjúk során, valamint a vizsgált szakmákat illetően.
6) Töltsd ki társaddal együtt a 3. Munkalapot, és azonosítsátok a 
 legfontosabb információkat és idézeteket.

Anyagok:

- 3. Munkalap: Az interjú kiértékelése
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12.feladat:
A bemutató plakát  
 

120’

X

X

X
Feladat: 

Készítsetek a társaddal közösen egy plakátot az iskolai bemutatóra.

Az osztály megszervezése:

Párban való munka.
   
Eljárás:

1) Tanulmányozzátok a 9. számú eszközt: Plakát készítése.
2) Emlékezzetek vissza az interjúra – nézzétek át a 3. Munkalapot – és 
  válasszátok ki a következőket:
  a. A legfontosabb információ az interjúalanyról.
  b. Válasszatok ki 3-5 tanulságot, amelyet levontatok ebből a 
   beszélgetésből.
  c. Válasszatok ki 3-5 idézetet, és magyarázzátok meg őket.
  d. Adjatok címet az általatok készített bemutatónak.
  e. Mondjátok el a véleményeteket:
   I. Mit tanultál az illető szakmáról?
   II. Mit tanultál az interjúkészítés módszereiről?
   III. Mi az, ami tetszett?
   IV. Mi okozott számodra nehézséget?
3) A bemutató olyan, mint egy névjegykártya! Tartalma, grafikai 
  kivitelezése és a rajta található információ átláthatósága alapján lesz  

  megítélve!

Anyagok:

- Papír a plakát elkészítéséhez. (Légy találékony! Nem kell föltétlenül papírt 
 vásárolnod, hanem egy meglévő plakát hátoldalát is felhasználhatod, 
 vagy összeilleszthetsz kisebb papírdarabokat stb.)
- Ceruza, golyóstoll, olló, ragasztó (otthonról is lehet hozni)
- Folyóiratok, melyekből képeket lehet kivágni
- 3. Munkalap: Az interjú kiértékelése 
- Nyolcadik rész: 9. számú eszköz: Plakát készítése
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13. feladat (Házi feladat) 
A plakát befejezése  
 

X

X

X
Feladat: 

Fejezzétek be a plakátokat a következő hét elejéig.

Eljárás:

1) Ha nem sikerült befejezni a plakátot az iskolában, akkor otthon   
  véglegesítsétek. Bizonyosodjatok meg arról, hogy van elég időtök és a 

  hely is megfelelő, hogy együtt tudjatok dolgozni.
2) Vegyétek figyelembe a 9. számú eszközt (Plakát készítése). Ez segíteni 
  fog, hogy a legfontosabb elemekre összpontosítsatok.
3) Máris gondolkodhattok a következő héten megszervezendő 
  kiállításon (lásd a 15. feladatot).

 
Anyagok:

- A 12. feladatnál készített plakát
- 9. számú eszköz (Plakát készítése)

Házi feladat
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4. 
A plakátok kiállítása 
A kiállítás általános értelemben véve bizonyos kiválasztott tárgyakról szóló 
bemutató, szervezett expozíció. A gyakorlatban a kiállításokat múzeumokban, 
galériákban, kiállítótermekben és országos/nemzetközi rendezvényeken tartják.
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14. feladat: 
A kiállítás előkészítése
 

60’

X

X

X
Feladat: 

Tervezzétek meg az osztályban az idegenvezetővel történő bemutatót.

Az osztály megszervezése:

Tanáraitok máris előkészítették a termet ahol a plakátok ki lesznek 
állítva egy hétig.
   

Eljárás:
 
1) Tegyétek fel a plakátokat a falra vagy az erre a célra kihelyezett 
 speciális táblákra. Rögzítőeszközöket az osztálytársaitoktól vagy a 
 tanároktól kaptok.
2) Maradhattok a kiállítóteremben, vagy visszatérhettek az osztályba 
 megbeszélésre:
 - Az osztály vendégeket hív a plakátkiállítás megtekintésére (20-30 
 perc). Kit tudnátok meghívni? Mondjátok el a véleményeteket, a 
 tanár majd hozzáteszi a saját ötleteit.
 - Hány ilyen típusú látogatást tudnátok szervezni: egyet, kettőt, 
 hármat…?
 - Mikor lehet megszervezni ezeket a látogatásokat?
 - Ki hívja meg a vendégeket?
 - Legyen büfé, ahol a látogatások előtt/után megkínáljátok a 
 vendégeiteket?
 - Mindenkit tájékoztattatok, akit érdekelhet a kiállítás?

Anyagok:

- Plakátok
- Minden ami felhasználható a plakátok felfogatására, pl. szegek, 
 ragasztószalag
- Üdítőitalok a kiállítás megnyitójára
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15. feladat: 
Főpróba a plakát bemutatásához
 

45’

X

X

X
Feladat: 

Mutassátok be a többieknek plakátjaitokat, és játsszátok el, milyen lehet 
vendégnek lenni.

Az osztály megszervezése:

Plakátkiállítás az iskola épületében.
   

Eljárás:
 
1) Előkészületek (10 perc)
 Dolgozz együtt a társaddal, akivel a plakátot és az interjút 
 készítetted. Nézzétek át alaposan a plakátot, és készüljetek 
 fel a vendégekkel való beszélgetésre. Fontos, hogy lejegyezzétek a 
 következőket:
 - Mit tudnak távolról is leolvasni a plakátról a vendégek?
 - Mikor kéne a plakátra figyeljenek?
 - Mikor szeretnél magyarázni?
 - Hogyan fogadod a vendégeket?
 - Hogyan kezded a bemutatót?
 - Próbálj meg nemcsak beszélni, hanem kérdéseket is feltenni.
2) „Egyik áll, másik körbejár” (2x15 perc)
 Egyik tanuló megáll a plakát mellett alaposan előkészített 
 jegyzeteivel, hogy tudja, mit kell mondania. A másik tanuló sétál a 
 plakátok előtt, eljátssza a látogató szerepét, megnéz 2-3 másik 
 posztert. Aztán az aki sétált visszajön a helyére, és elmondja a 
 társának, milyen plakátokat látott. Ezután szerepet cserélnek.

Anyagok:

- Plakátok
- Jegyzettömb
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45’

X

X

X
Feladat: 

Értékeljétek, amit dolgoztatok az elmúlt hónapban.

Az osztály megszervezése:

Az óra első felében a padjaitokban ültök.
Az óra második felében a székeket rakjátok körbe.
    

Eljárás:
 
1) A kiállításnak vége, befejeztétek az első részt, és ideje 
 visszatekinteni.
2) A 4. Munkalapon található Értékelő kérdések című kérdőív 
 segíteni fog elgondolkodni az eddig elvégzett munkátokon. 
 Egyénileg válaszoljatok a kérdésekre, és próbáljatok teljesen 
 őszinték lenni magatokhoz.
3) Miután mindannyian befejeztétek a kérdőívet, helyezzétek körbe 
 a székeket. Beszéljétek meg, mit tanultatok, és elemezzétek a 
 különböző helyzeteket. A tanár vezeti a beszélgetést.
4) A végén a tanár összegyűjti a kitöltött kérdőíveket, és általános 
 képet alkot magának arról, hogy mennyire tetszett nektek az első 
 rész.

Anyagok:

- Plakátok
- Az első rész
- A 4. Munkalapon található kérdőív: Értékelő kérdések

16. feladat: 
Az első rész kiértékelése
 



Második rész.
Én és erősségeim 

5: Kompetenciáim

17. Feladat: Milyennek látom önmagamat, 30
és milyennek látom a többieket

18. Feladat: Visszajelzések a kompetenciákról 31

19. Feladat: Erősségeim  32

20. Feladat  
Házi feladat:

 
Én és érdeklődési köreim 33

6: Érdeklődési köreim

21. Feladat: Beszélgetés az osztályban 36 

22. Feladat: Oszlopdiagram 37

23. Feladat: Írj egy rövid történetet  38

7: Az én Személyiségem

24. Feladat: Olvass fel! 40 

25. Feladat: A bemutatkozás előkészítése  41

8: Hogyan mutatkozom be

26. Feladat: Bemutatkozás befejezése  44

27. Feladat: Próbabemutatkozás  45

28. Feladat: A bemutatkozás   46

29. Feladat: A második rész Én és
erősségeim- kiértékelése 47





Második rész. 5. Kompetenciáim                 29

5.
Kompetenciáim
Miben vagyok jó?

A kompetencia a képességek, az elkötelezettség, az ismeretek és készségek 
összekapcsolódását jelenti, amely lehetővé teszi egy személy számára, hogy 
hatékonyan dolgozzon egy adott tanulási vagy munkahelyi helyzetben.
A személy azon képessége, hogy döntsön egy dolgot/problémát illetően, a 
szóban forgó probléma alapos ismerete alapján.

Példa: a hatékony online kommunikáció egy személy azon kompetenciája, 
amelyhez szükséges a nyelvtudás, a számítógépes ismeretek, valamint a 
beszélgetőtársakkal szembeni megfelelő hozzáállás.
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 17. feladat 
Milyennek látom önmagamat,
és milyennek látom a többieket  
 

50’

X

X
Feladat: 

Készítsd el a saját kompetenciaprofilodat és egy másik osztálytársadét is.
   

Az osztály megszervezése:  

Egyénileg dolgozol, majd párban.

Eljárás:
 
1) Ennél a feladatnál a párok véletlenszerűen jönnek létre.
2) Figyelmesen olvasd végig a következő oldalon található nyolc 
 kompetenciát, majd használd fel ezeket a saját és társaid 
 kompetencia-profiljának elkészítéséhez.
3) Készítsd el a saját profilodat. A 6. feladatlapon, egy pókhálóhoz 
 hasonló ábrát fogsz kapni, ez tükrözi a te önértékelésedet. Próbálj 
 példát adni minden jellemződre. Sorolj fel olyan tevékenységeket 
 vagy eseményeket, amelyekben kitűnt egyik-másik kompetenciád.
4) Készítsd el a társad profilját. Vannak olyan kompetenciái amelyeket 
 ismersz (oda írhatsz történeteket), másokat viszont ki kell találnod. 
 Próbálj őszintének, realistának, de ugyanakkor méltányosnak lenni. 
 Készülj fel, hogy értékes visszajelzést tudj nyújtani a társadnak.  
 Jegyzetelhetsz a 7. számú munkalapodra is. Használd a 16-os  
 eszközt (Reakció/Visszajelzés). 

Anyagok:

- Nyolcadik rész.16.eszköz: Visszajelzés
- 5. Munkalap: A 8.kompetencia
- 6. Munkalap: Az én profilom
- 7. Munkalap: Milyennek látom a társaimat

 



Második rész. 5. Kompetenciáim                 31

18. feladat
Visszajelzések a kompetenciákról
 

30’

X

X

X
Feladat: 

Mondj véleményt és hallgasd meg a többiek hozzászólásait. Ezáltal 
jobban megismeritek egymást és saját magatokat.
   

Az osztály megszervezése:
Csoportos munka.

Eljárás:
 
1) Nézzétek át figyelmesen a pókháló-diagramokat!
2) Döntsétek el közösen, ki szólal fel elsőként.
3) Beszéljétek meg azt a diagramot, amit a társatoknak készítettetek! 
 Használjátok az ábra alatti útmutatásokat. A tanuló, akinek a 
 diagramját kommentálják, figyelmesen végighallgatja a 
 hozzászólásokat, megköszöni azokat, de még nem felel rájuk!
4) Ezt követően a szóban forgó tanuló elmondja a véleményét  
 arról a diagramról, amit önmagáról készített.
5) Hasonlítsátok össze ugyanarról a személyről készült diagramokat.
 Melyek a hasonlóságok? Melyek a különbségek?
 A következő kérdések segíthetnek:
  • Mi lepett meg?
  • Mi tetszett?
  • Volt-e valami, amit nehezen értettetek meg?
  • Mit tanultatok a kompetenciákról?
  • Mik a kompetenciák? El tudnátok magyarázni szüleiteknek,
   barátaitoknak? Fel tudnátok sorolni néhány példát is?

Anyagok:
- 16. eszköz: Visszajelzés 
- 6. Munkalap. Az én profilom
- 7. Munkalap. Milyennek látom a társamat?
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19. feladat
Erősségeim
 

70’

X

X
Feladat: 

Készíts mentális térképet az erősségeidről.

Az osztály megszervezése:

A saját helyeden ülsz és egyénileg dolgozol.

Eljárás:

1) Olvasd újra a 17. feladatot. Nézd át a kompetencia-diagramodat is. 
 Készíts listát az erősségeidről.
2) Most itt az ideje, hogy mentális térképet készíts az erősségeidről. 
 Írd le egy lap közepére a nevedet (8. Munkalap. Erősségeim 
 észtérképe), és köréje azt, hogy miben vagy jó.
3) Minél több dolgot írsz le, annál érdekesebb a diagram, és az 
 összefüggéseket is tisztábban fogod látni.
4) Nézd át figyelmesen a 8. számú eszközt (Mentális térkép készítése).
5) Írj egy rövid megjegyzést a saját diagramod alá.
6) Csüccs a székre! Ez a játék nagyon jó módszer, hogy elsajátítsd, 
 hogyan kell egy írott visszajelzést megszövegezni.
 Hagyd a mentális térképnél kinyitott füzetet az asztalon. Keress egy 
 két-hárompadnyi távolságra levő üres széket. Ülj le és nézd meg, 
 mit írt/rajzolt az osztálytársad a saját füzetébe.
 Fogalmazz meg egy építő jellegű hozzászólást (lásd a 16. számú 
 eszközt: Reakció/visszajelzés) az osztálytársad diagramja alá, és írd 
 oda a nevedet is.
 Ismételd meg ezt még párszor.
 Ha lejárt az idő, menj vissza a helyedre, és olvasd el, mit írtak az 
 osztálytársaid a te diagramod alá.

Anyagok:

- 6. Munkalap. Az én profilom.
- 8. Munkalap. Erősségeim észtérképe
- Nyolcadik rész: 8. eszköz - Hogyan készítünk egy észtérképet
- Nyolcadik rész: 16. eszköz - Feedback 
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20. feladat – Házi feladat:
Én és érdeklődési köreim
 

X
Feladat: 

Elemezd, milyen dolgok érdekelnek leginkább, és ezek hogyan 
kapcsolódnak az érdeklődési körökhöz.

   

Eljárás:
 
1) Olvasd el a 9. munkalapot. Kilenc érdeklődési kör. Mi a legérdekesebb 
 benne? Válassz ki három tevékenységet és húzd alá őket.
2) Nézd át a 10. munkalapot. Kedvenc tevékenységeim. Húzz alá 20 
 olyan tevékenységet ami tetszene neked és szívesen foglalkoznál 
 velük!
3) Jegyezd le választásaidat a következő , 11. munkalapra, hogy később 
 megbeszélhessétek őket.

Anyagok: 

- 9. Munkalap: Kilenc érdeklődési kör 
- 10. Munkalap: Kedvenc tevékenységeim
- 11. Munkalap: Kedvenc tevékenységeid és érdeklődési köreid 

Házi feladat
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6.  
Érdeklődési köreim
Érdeklődési kör meghatározása, motiválása 
és összevetése az iskolai eredményekkel
Az érdeklődés – a latin inter (között) és esse (lenni) szavakból ered  – egy olyan 
állapot, amelyben az ember mindent meg akar tudni és figyelni valakiről vagy 
valamiről. Minél jobban felkelti valami a figyelmünket, annál inkább érdeklődünk 
iránta. A preferenciák és a hobbik is az érdeklődésünk részei. Az ellenkező állapotot 
érdektelenségnek (közömbösségnek) vagy súlyosabb esetben apátiának nevezzük.
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21. feladat 
Beszélgetés az osztályban
 

45’

X

X
Feladat: 

Beszélgessetek az osztályban érdeklődési köreitekről, és hasonlítsátok 
össze a sajátotokat az osztálytársatokéval.

Az osztály megszervezése:
A padokat helyezzétek félkörbe (vagy dupla félkörbe, ha szükséges), 

szemben a táblával.
   
Eljárás:

1) Lecke előtt a tanár (vagy valaki közületek) felírja a táblára, amilyen 
 nagy betűkkel csak tudja, a kilenc érdeklődési kört (lásd a 
 12.munkalapot).
2) A beszélgetéshez helyezkedjetek el félkörben, szemben a táblával.
 Először mindenki odaírja a nevét az általa kiválasztott három 
 érdeklődési kör mellé.
3) Beszéljétek meg közösen az eredményeket. Az alábbi kérdések
 segíthetnek:
 a. Létezik olyan terület, amelyet nagyon sokan választottatok?
 b. Létezik olyan terület, amelyet senki sem választott?
 c. Van olyan, aki ugyanazt választotta, mint te?
 d. Miben különbözöl a többiektől?
4) Tégy fel kérdéseket, ha valamelyik területről többet szeretnél
 megtudni. Például:
 a. Mi az, ami téged érdekel ebben a területben?
 b. Mi keltette fel az érdeklődésed?
 c. Léteznek modellek?
 d. Mindig érdekelt ez a terület?
 e. Van már valamilyen tapasztalatod ezzel a területtel 
  kapcsolatban?
5) Húzzátok alá két különböző színnel a fiúk illetve a lányok
 választásait.
6) Beszéljétek meg, mennyire függnek az érdeklődési körök attól, 
 hogy valaki fiú vagy lány.
 Létezik valamilyen érzékelhető tendencia? Vannak csak a fiúk által
 kedvelt területek? Vagy olyanok, amik inkább a lányokat érdeklik? 
 Előrelátható volt, ki mit fog választani? Vannak meglepetések?

Anyagok:
- A 20 feladatnál kitöltött 9-11. munkalapok
- 12. Munkalap: Kilenc érdeklődési kör 
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22. feladat 
Oszlopdiagram
 

45’

X

X

X
Feladat: 

A kilenc érdeklődési kör keretén belül hasonlítsd össze a helyzetedet az 
osztálytársadéval.

Az osztály megszervezése:
Egyéni munka a saját padokban. Habár egyedül dolgozol, válthatsz pár 

szót az osztálytársaiddal, véleményt kérhetsz tőlük vagy segítheted őket. 
Lehetőleg ne zavarjátok az osztályban uralkodó munkahangulatot.
   
Eljárás:

1) Számold meg:
 … hány név van beírva a különböző kockákba
 … hány fiú és hány lánynév van felírva minden egyes területhez 
 Írd be az eredményeket a kockákba jól láthatóan.
2) Most dolgozz önállóan a padban.
 Ha már tudod, milyen egy oszlopdiagram, akkor láss munkához.
 Ha nem, akkor használd a 17-es számú eszközt, vagy a tanár  
 elmagyarázza röviden.
 Készíts egy diagramot az egész osztályról. Az oszlopokat a 9 
 érdeklődési terület előfordulási gyakorisága alapján kell 
 rendszerezni. Jelöld más színnel vagy más formával azt a 
 három területet amelyik téged érdekel.
 Írj egy rövid kommentárt:
 - Mi lepett meg?
 - Mi az, ami megfelelt az elvárásaidnak?
 - Hol helyezkednek el a te érdeklődési területeid az osztályéhoz 
    viszonyítva?
3) Ha kedved tartja, rajzolhatsz egy diagramot, amely a fiúk és
 lányok preferenciáit mutatja. Ez különbözni fog valamennyire 
 az elsőtől. Sikerült? Felhasználva a fenti kérdéseket, írj ehhez is 
 néhány mondatot.
4) Rajzold a diagramokat a 13. munkalapra, és írd oda alájuk a 
 megjegyzéseidet.

Anyagok:
- Papírlap
- A táblára felrajzolt táblázat
-13. Munkalap:Az én oszlopdiagramom 
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23. feladat 
Írj egy rövid történetet
 

30’

X

X

X
Feladat: 

Képzeld, el, milyen lenne, ha egyik kedvenc elfoglaltságod lenne a 
szakmád, majd gondolj bele, hogyan telne egy munkanapod!

Az osztály megszervezése:
Egyéni és csoportmunka.

   
Eljárás:

1) Válassz ki egy tevékenységet valamelyik érdeklődési területről, és 
próbálj ennek megfelelő foglalkozásokat találni, például:

Érdeklődési kör  Lehetséges foglalkozás
Sportok – Tenisz  - Teniszjátékos
     - Teniszedző
     - Teniszpálya-karbantartó
     - Sportújságíró
     - Bíró
Képzőművészet  - Divattervező
     - Lakberendező
     - Szobrász

2) Ha ez a tevékenység a szakmáddá válna, hogyan nézne ki egy 
 munkanapod?
 Láss hozzá az íráshoz. Ötletelj, igyekezz tömör, kerek mondatokat 
 írni. Figyelj a helyesírásra és a központozásra. Szeretnéd a 
 történeted első variánsát egy irattartóban megőrizni?
3) Beszéld meg egy barátoddal amit írtál. Kérd meg, hogy tegyen fel 
 kérdéseket:
 - Hány órát dolgozol naponta?
 - Milyen nyersanyagokkal dolgozol ebben a szakmában?
 - Milyen iskolát kell végezned, hogy ebben a szakmában  
  dolgozhass?
 - Mennyit keresel?
 - Hány emberrel dolgozol együtt, és milyenek ők?
 - Stb. 
4) Találj egy érdekes címet.
5) Próbálj minél többet írni az iskolában. A történetet fejezd be
 otthon. Olvasd fel a szüleidnek és testvéreidnek. 

Anyagok:
- Papírlapok
- 14. Munkalap: Életem egy napja mint…   
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7.
Az én Személyiségem
Személyiségem elemzése.
Milyen tényezőket tartok szem
előtt a szakmaválasztásban? 
A személyiség a jellem érzékelhető része, amiről a körülöttünk levő emberek 
is véleményt alkotnak.
Magába foglalja az egyén jellegzetes gondolkodásmódját, érzésvilágát,
viselkedését, megnyilvánulásait. A személyiség a különböző tulajdonságok 
összessége. Például: ő egy kíváncsi személyiség.
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24. feladat 
Olvass fel!
 

45’

X

Feladat: 

Olvasd fel az osztályban a történetedet: Életem egy napja mint…

Az osztály megszervezése:

Egy osztálytársaddal dolgozol együtt. 
   

Eljárás:
 
1) Olvasd fel az Életem egy napja mint… című történetet egy 
  osztálytársadnak. Valaki olyant válassz, akivel eddig még nem 
  dolgoztál együtt. Ne mondd meg neki előre, milyen szakmát 
  választottál!
2) Amikor a társad felolvassa neked a saját történetét, próbáld meg 
  kitalálni, milyen foglalkozást választott.
3) Miután végighallgattad a történetet, mondd el a véleményed:
  - Az tetszett a történetedben, hogy
  - A stílusodról úgy gondolom, hogy…
  - Érdekelne, hogy…

 
Anyagok:

- A 14. munkalapra leírt történet: Életem egy napja mint......
- Nyolcadik rész.16.számú eszköz: Visszajelzés

X
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25. feladat 
A bemutatkozás előkészítése
 

100’

X

(X)

X
Feladat: 

Készítsd elő a bemutatót amit egy hét múlva előadsz az osztály előtt. 
A bemutató magába foglalja az erősségeidet, a jellemvonásaidat és az 
érdeklődési területeidet. Úgy mutasd be ezeket, mintha szezonmunkára 
jelentkeznél.

Az osztály megszervezése:

Egyéni munka a padban. Beszélgethetsz az osztálytársaiddal is.
   

Eljárás:

1) Dolgozz a 15-18. munkalapokon található anyagokkal.
2) Dolgozz a saját ritmusodban.
3) Ha kérdéseid vannak, beszéld meg őket az osztálytársaiddal. 
  Beszélgetés közben próbáljátok nem megzavarni az óra menetét.

 
Anyagok:

- 15. Munkalap: Iskolai tantárgyak
- 16. Munkalap: Jellemzőim
- 17. Munkalap: Képességeim és készségeim
- 18. Munkalap: Összefoglaló
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8.
Hogyan mutatkozom be
Kompetenciáim és erősségeim bemutatása 
és a többiek meghallgatása.
Osztályunk sokszínűsége 
A bemutató egy olyan gyakorlati tevékenység, amelynek segítségével kifejte-
nek és megmagyaráznak egy bizonyos témát. Mindez közönség előtt zajlik. Az 
iskola igazgatója például bemutatót tarthat a szülőknek a nyelvtanulás beveze-
téséről az általános iskolai oktatásban. A bemutatónak sok típusa van: egyetemi 
kurzusok, termékbemutatók, üzleti bemutatók, politikai beszédek stb. A szóbeli 
előadásoknak három alapvető célja van: tájékoztatás, meggyőzés, támogatás 
elnyerése.
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26. feladat 
Bemutatkozás befejezése
 

30’

X

X

X
Feladat: 

Bemutatkozásod véglegesítése.

Az osztály megszervezése:

Egyéni munka.
   
Eljárás:

 
1) Olvasd el újra figyelmesen a második résznél készített jegyzeteidet. 
 Írd le a füzetedbe a kulcskérdéseket,  amelyek segítenek majd az 
 előadásnál.
 a. Kompetenciáim diagramja: Hogyan értékeltem saját magamat 
  (önértékelés)? Mit mondtak a többiek rólam (külső értékelés)? 
   (használd a 6. és a 7. munkalapokat)
 b. Érdeklődési köreim és képességeim (használd fel a 1.munkalapot)
 c.  Három kedvenc tantárgyam. (15. munkalap)
 d. Három legfontosabb jellemvonásom. (lásd a 16. munkalapot)
 e. Meghatározó tehetségeim és képességeim. (használd a 
   17. munkalapot)
2) Jegyezd le erősségeidet lapra vagy kartonra. Használj minden 
 kategóriához új papírt vagy kartont. Számozd meg a lapokat,
 és írd rá mindenikre a megfelelő kategória elnevezését. Ez segíteni 
 fog a gondolataid rendszerezésében előadás közben, főleg ha 
 izgulsz. Mutass be konkrét példát minden kategóriára (lásd a 
 19.munkalapon található mintát). Tehát ne mondj ilyesmiket, 
 hogy én nagyon türelmes vagyok, és alaposan végzem a 
 feladataimat, hanem adj inkább konkrét példákat.

Anyagok:

- Második rész. Én és erősségeim
- A jegyzeteid
- A5 karton vagy papírlap
- 6., 7., 11, 15., 16., 17. munkalapok
- 19. Munkalap: Mintafeladat
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27. feladat 
Próbabemutakozás
 

30’

X

X

X
Feladat: 

Elpróbálni a bemutatkozást.

Az osztály megszervezése:

Húzzátok össze a padokat úgy, hogy kényelmesen elférjetek körülöttük 
négyen.
   

Eljárás:
 
1) Letesztelitek a bemutatkozásokat csoporton belül. A csoport egyik 
 tagja feláll, és bemutatkozik a többieknek.
2) A többiek figyelmesen hallgatják, majd kommentálják a 
 bemutatkozás különböző aspektusait.
 - A bemutatkozás érthetősége: tisztán átlátom az előadás 
  struktúráját és logikáját
 - Nyelvezet: jól hallottam a társamat, tisztán beszélt és helyesen
 - A bemutatkozás stílusa: megnyerően beszélt, szerettem volna  

  tovább hallgatni
 - A kommunikáció módja: képes volt felszabadultan beszélni 
  előttünk, figyelte a közönséget, hogy követjük-e őt vagy sem.
3) A csoport minden tagjának sikerült legalább egyszer 
 bemutatkoznia.
 Ha van idő, ismét megpróbálhatjátok, kijavítva bizonyos részeket. 
 A bemutatkozást ismételni olyan, mint egy hangszeren gyakorolni: 
 minél többet csinálod, annál jobb leszel!

Anyagok:

- A bemutatóhoz szükséges karton vagy papír
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45’

X

X

X
Feladat: 

Mutatkozz be az osztályban.

Az osztály megszervezése:

Ugyanúgy, mint az előbbi feladatnál.
    

Eljárás:

1) Mindenki készen áll. A csoport tagjai kapnak egy-egy számot és a 
 csapatoknak is van külön számuk.
2) A tanár eldobja a kockát. Akié a szám, az a következő csoportnak 
 előadja a bemutatkozását.
3) Azok, akik végighallgatták a bemutatkozást, elmondják róla a 
 véleményüket, és feltesznek egy-két kérdést:
 - Mód: Átláthatóság, érthetőség, stílus, hozzáállás 
 - Kérdések: Nem is tudtam, hogy ...., Meg tudnád
  magyarázni, hogyan ..., Miből gondolod, hogy…
4) Körülbelül 10 perc múlva a tanár újra eldobja a kockát. Most egy 
 újabb tanuló következik.
5) Három bemutató után a tanár kétszer egymás után dob:
 Az első szám jelenti a csapat számát, a második pedig a 
 csapattagét.
 Példa: 3. csapat, 4. csapattag
 Az így kiválasztott tanuló az osztály előtt tartja meg a bemutatóját, 
 és végighallgatja társai megjegyzéseit. A hátralévő idő 
 függvényében ezt az eljárást többször is meg lehet ismételni.

Megjegyzés: Nagyon fontos , hogy az osztályban pozitív 
legyen a hangulat. Ettől a feladattól senkinek sem szabad 
félnie!

Anyagok:

-  Az előadáshoz használt kartonok vagy papírlapok
- Dobókockák 

28. feladat 
A bemutatkozás
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45’

X

X

X
Feladat: 

Elemezd ki a második rész tevékenységeit, munkáját.

Az osztály megszervezése:

Első lépés: mindenki a saját padjában ül.
Második lépés: az egész osztály körben ül.

    
Eljárás:

1) Elérkeztél a második rész, Én és erősségeim, végére, és itt az ideje 
 az összegzésnek.
2) A 19. munkalapon található kérdőív segíteni fog az eddigi 
 munkád és eredményeid kiértékelésében. A kérdésekre próbálj a 
 lehető legkonkrétabban válaszolni. Légy őszinte!
3) Miután a kérdésekre válaszoltatok, tegyétek a székeket körbe. A 
 tanár segítségével beszéljétek meg az eddigi eredményeket.
4) Az óra végén a tanár összeszedi a kérdőíveket, hogy tisztább képe 
 legyen a második rész eredményeiről.

Anyagok:

- Második rész. Én és erősségeim
- A saját jegyzeteid
- Bemutatkozás
- 19. Munkalap: Kérdések az értékeléshez

29. feladat 
A második rész Én és
erősségeim- kiértékelése
 





Harmadik rész.
A munkaerőpiac
Egy meglepetésekkel teli labirintus
 

9. Mit jelent a munka?

30. Feladat: Gondolj a munkára és arra, 52
hogy mit jelent számodra

31. Feladat: A munka különböző meghatározásai 53

32. Feladat: Mit tudok a foglalkozásokról?  54

33. Feladat: Mi az, amivel muszáj foglalkoznom,  55
és mi az, amivel szeretek foglalkozni?

34. Házi feladat: Mivel foglalkozom egy 56
átlagos hétköznapon?

10. Különböző szakmák munkája

35. Feladat: A munka különböző meghatározásainak 58 
összehasonlítása

36. Feladat: A házi feladat megbeszélése 59

37. Feladat: Minden szakmának megvannak 60
a maga sajátosságai! I. rész

38. Feladat: Minden szakmának megvannak 61
a maga sajátosságai! II. rész

39. Feladat: Foglalkozási területek 62

40. Házi feladat: Miért akarnak a fiatalok pénzt keresni? 63

11. A pénzkereset

41. Feladat: Felmérés 66 

42. Feladat: Mire használnám a pénzt? 67

43. Feladat: Miből áll össze a fizetés? 68

12. Mennyibe kerül a megélhetés?

44. Feladat: Készíts kitűzőtáblát!   70

45. Feladat: A jövedelmek közti különbségek 71

46. Feladat: Jövedelmek közötti különbségek.   72
Mennyire jogosak ezek?

47. Házi feladat: Mennyibe kerül a megélhetés? 73

48. Feladat: A harmadik rész kiértékelése   74
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9.
Mit jelent a munka?
A kifejezés elemzése és értelmezése

Szabadidő/pihenés
A szabadidő az az idő, amit nem a munkahelyen vagy a háztartási felada-
tok elvégzésével töltünk. Ilyen például az evés, az alvás, a zenehallgatás, a 
filmnézés vagy az iskola előtti és utáni idő.
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25’

X

30. feladat 
Gondolj a munkára és arra,
hogy mit jelent számodra

Feladat: 

Munka vagy szabadidő? Neked melyik a fontosabb?

Az osztály megszervezése:

Egyéni és csoportos munka.

Eljárás:

1) Olvasd el a 21. munkalapon található bevezetőt.
2) Nézd meg a képeket, és egészítsd ki a listát!
  a. Adj címet a képeknek.
  b. Döntsd el egy 1-től 10-ig terjedő skálán, hogy az adott 
   tevékenység mennyire számít szabadidősnek vagy 
   munkának .
  c. Keress olyan főneveket, igéket, mellékneveket, amelyek 
   leírják az adott tevékenységet. Gondolj olyan dolgokra is, 
   amelyek kapcsolatban vannak ezzel a tevékenységgel, noha 
   nincsenek ott a képen.
  d. Mondj véleményt (tapasztalat, kockázatok, lehetőségek stb.)!
  e. Hasonlítsd össze az eredményeidet egy társaddal. 
   Melyek a különbségek és hasonlóságok, és miért?

Anyagok:

- 21. Munkalap: Munka vagy szabadidő 

X
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25’

X

X

31. feladat 
A munka különböző meghatározásai

Feladat: 

Határozd meg mit jelent a munka! Az eredményt hasonlítsd össze a 
társaid meghatározásaival!

Az osztály megszervezése:

Egyénileg dolgozol, majd négyes csoportban. Gondoskodjatok arról, 
hogy a padok elrendezése megfeleljen a célnak!

Eljárás:

1) Találj egy megfelelő meghatározást a munka szóra (5 perc).
2) Három társaddal alkoss egy csoportot. Olvassátok fel hangosan 
 a meghatározásokat, és ezek alapján fogalmazzatok meg egy 
 közös meghatározást!
3) Olvassátok fel az osztálynak a meghatározást!

Anyagok:

- A JOBS füzet második és harmadik része
- 22. Munkalap: A munka meghatározásai 
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40’

X 

X

X

32. feladat 
Mit tudok a foglalkozásokról?

Feladat: 

Tartsatok ötletbörzét a foglalkozásokkal kapcsolatosan. Külön 
jegyezd le azokat a foglalkozásokat, amelyek téged érdekelnek. Ezután 
a társaddal hasonlítsátok össze a jegyzeteket és emeljétek ki azokat a 
foglalkozásokat melyek mindkettőtöknél előfordulnak.

Az osztály megszervezése:

Üljetek párosával! Bemutatókat fogtok tartani az osztályban.

Eljárás:

1) A második részben, Én és erősségeim, már dolgoztál az 
 érdeklődési körökkel. 
 A 22. munkalapon ismét megtalálod az érdeklődési köröket. 
 Nyisd ki a füzetet a második rész, 20. feladatához (házi feladat), 
 és olvasd el újból amit a saját érdeklődési köreidről írtál. A 
 jegyzeteidet is tarsd kézügyben. 
2) Melyek azok a feladatok, amelyeket te is szívesen elvégeznél? 
 Töltsd ki a 23. munakalapon található nyomtatványt.
3) Milyen munkát végezne szívesen a társad? Egyeznek az 
 érdeklődési köreitek?
4) Az általad és a társad által választott munkákhoz rajzolj kis 
 képeket!
5) Készüljetek fel, és mutogassátok el (pantonim) a 
 tevékenységeket! 

Anyagok:

- Második rész. Én és erősségeim 20 feladat, 9-11. munkalapok
- 23. Munkalap: Kedvenc tevékenységeim 



Harmadik rész. 9. Mit jelent a munka?                 55

33. feladat 
Mi az, amivel muszáj foglalkoznom,
és mi az, amivel szeretek foglalkozni?

25’ 

X
Feladat: 

Elemezd a napi tevékenységed!

Az osztály megszervezése:

Egyénileg fogsz dolgozni.

Eljárás:
 
1) Ragaszd a fényképedet a 24. munkalap közepére, vagy 
 rajzold le magad!
 Nézd át a 8. számú eszközt: Mentális térkép készítése.
2) Írd a kép köré azokat a feladatokat, amelyeket mások adnak 
 neked, és azokat a tevékenységeket, amelyeket önszántadból 
 végzel el. Egészítsd ki rajzokkal a szöveget.
3) Különítsd a két kategóriát!  Használj más betűtípust vagy 
 más színeket! 

Anyagok:

- Jegyzeteid
- Ha lehetséges, egy fénykép rólad
- Színes ceruzák
- Nyolcadik rész.8. számú eszköz: Mentális térkép készítése
- 24. Munkalap: Mit kérnek tőlem a családom tagjai, a tanárok, stb.
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34. Házi feladat:
Mivel foglalkozom egy
átlagos hétköznapon?

X
Feladat: 

Írd le egy hétköznapod forgatókönyvét.
   

Az osztály megszervezése:

  Egyéni munka.

Eljárás:
 
1) Válassz ki egy napot, amelyet elemezni szeretnél!
2) Írd le, mit csinálsz, mit dolgozol ezen a napon! Jegyezz le 
 mindent a 25. munkalapra.
3) Írd le véleményed a napi tevékenységedről! (Gondolkodj 
 szabadon! Nincs olyan, hogy rossz vélemény.)

Anyagok:

- Cetlik (óvd a környezetet, és hasznosíts újra a már használt 
 papírlapokat)
- 25. Munkalap: Egy nap a hetemből          

Házi feladat
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10.
Különböző szakmák munkája
Különböző munkakörülmények összehasonlítása és 
elemzése

Munkakörülmények
A munkakörülmények a munkakörnyezetet és az alkalmazási feltételeket meg 
kikötéseket jelentik. Ezek a következők: a munka megszervezése, a betanítás, a 
munkavédelem, a munkaidő, a szabadnapok mennyisége stb.
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35. feladat 
A munka különböző meghatározásainak
összehasonlítása

 

15’

X

X

Feladat: 

Hasonlítsd össze a munka különböző meghatározásait!

Az osztály megszervezése:

Először az ezelőtti héten alkotott csoportokban dolgoztok, majd 
félkörben ültök a táblával szemben.

Eljárás:
 
1) Írjátok le egy lapra a csoportotok meghatározását (lásd a 31. 
 Feladatot valamint a 22. munkalapra írt jegyzeteidet) majd 
 ragasszátok fel a táblára.
2) Olvassátok el figyelmesen a meghatározásokat, és beszéljétek 
 meg közösen, miben térnek el egymástól.
 a. Vannak olyan elemek, amelyek több meghatározásban is 
  szerepelnek? Melyek azok?
 b. Találtatok olyan elemet, ami ritkán fordul elő vagy csak 
  egyetlen meghatározásban?
 c. Mitől különleges a ti meghatározásotok?
3) Keresd ki szótárból a munka szó meghatározását.
4) Hasonlítsátok össze a ti meghatározásotokat a szótáréval.

Anyagok:

- Papír
- Ragasztószalag 
- 31.feladat valamint a 22.munkalapra írt jegyzetek
- Szótár
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36. feladat 
A házi feladat megbeszélése
 

30’

X

X

Feladat: 

Tudj meg többet társaid mindennapi rutinjáról, és hasonlítsd össze 
a tiéddel!

Az osztály megszervezése:

Dolgozzatok ugyanazokban a csoportokban mint az elmúlt 
hetekben.

Eljárás:
 
1) A csoporton belül mutassátok be egymásnak az Egy nap a 
 hetemből című házi feladatot! 34. feladat, 25. munkalap
2) Megbeszélendő kérdések:
 a. Mely részek tekinthetőek inkább munkának, és 
     melyek inkább hobbinak vagy pihenésnek?
 b. Mi lepett meg leginkább a többieknél?
3) Készítsetek egy 3 perces bemutatót a csoportban 
 megbeszéltekről (11-es számú eszköz). Ki fogja bemutatni? 
 Segítsetek neki.
4) Készüljetek fel az osztály előtti bemutatásra!

Anyagok:

- 34. Feladat, 25. Munkalap: Egy nap a hetemből: 
- Nyolcadik rész. 11. számú eszköz: Bemutató megtervezése és 
   előadása
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37. feladat 
Minden szakmának megvannak
a maga sajátosságai! I. rész

35’

X

X
Feladat: 

Keress olyan szempontokat, amelyek alapján összehasonlíthatóak a 
foglalkozások!

Az osztály megszervezése:

Egyéni és csoportos munka.

Eljárás:

1) Olvasd át az 26. feladatlapot - Egy foglalkozás aspektusai Írd le, 
 amit tudsz a különböző kifejezésekről. Ha nem 
 érted őket, kérdezz meg valakit (előbb a társaidat, aztán, ha 
 szükséges, a tanárt).
2) Ha van idő, hasonlítsd össze a meghatározásaidat egy-két társad 
 meghatározásaival.
3) Javítsd ki az esetleges hibákat.

Anyagok:

- 26. Munkalap: Egy foglalkozás aspektusai 
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38. feladat 
Minden szakmának megvannak
a maga sajátosságai! II. rész

15’

 

X
Feladat: 

Keress olyan szempontokat, amelyek szerint összehasonlíthatóak a 
foglalkozások, majd mindenikhez találj megfelelő szakmát!

Az osztály megszervezése:

Egyéni munka.
   

Eljárás:
 
1) Olvasd újra a foglalkozásokat bemutató 27.munkalapot.
2) Fontos, hogy mindent jól megérts. Ha valami nem tiszta, 
 kérdezz (előbb a társaidtól, majd ha szükséges, a tanártól)! 
 Használd fel az előbbi feladatoknál elsajátított ismereteidet.
3) Keress konkrét példákat a foglalkozásokra és szakmákra!

Anyagok:

- 27. Munkalap: A foglalkozások aspektusai 
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39. feladat 
Foglalkozási területek
 

45’

X

X

X
Feladat: 

Határozd meg melyek a foglalkozási területek és kapcsolj szakmákat 
hozzájuk.

Az osztály megszervezése:

Párosával dolgoztok, majd közös megbeszélést tartotok az 
osztályban.
   

Eljárás:
 
1) Olvassátok el a 28. Munkalapot: Szakmai területek
2) Vágjatok ki minél több cetlit és írjatok rá minél több szakmát.  
 Vegyétek figyelembe, hogy bizonyos szakmáknak 
 van külön női és külön férfi megnevezése (pl. tanár-tanárnő).
3) A tanárral közösen beszéljétek meg javaslataitokat az 
 osztályban.
 Írjátok fel a foglalkozási területeket egy nagy lapra, és tegyétek 
 a földre. Üljetek köréje, tegyétek javaslataitokat az adott 
 foglalkozási területekre, majd beszéljétek meg az 
 eredményeket!
 4) A gyakorlat végén másoljátok a jegyzetfüzetetekbe a  
 javaslatokat, és húzzátok alá azokat, amelyeket a társatok 
 javasolt!

Anyagok:

- Papir
- 28. Munkalap: Különböző szakmák-
- Jegyzetfüzet
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40. Házi feladat
Miért akarnak a fiatalok pénzt keresni?

 

X
Feladat: 

Írd le a véleményedet arról, hogy milyen érzés diákként pénzt keresni?

Az osztály megszervezése:

Egyéni munka. Az iskolában kezded a feladatot, majd otthon 
befejezed (kutatómunka).
   

Eljárás:
 
1) Végezz kutatást a témával kapcsolatban. Az iskolában 
 megkezdett munkát majd folytatod és befejezed otthon.
2) Írj vagy rajzolj valamit ami kifejezi a gondolataidat. 
3) Azaz: Gondolkodj!

Anyagok:

- Nyolcadik rész 4. eszköz: Kutatás a könyvtárban
- Nyolcadik rész 5. eszköz: Internetes kutatás
- 29. Munkalap: Miért akarnak a fiatalok pénzt keresni?
- Internet
- Könyvek
- Újságok
- Színes ceruzák

Házi feladat
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11.
A pénzkereset
Mi a fizetés/bér?

A fizetés a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló munkája 
alapján a munkáltató által a munkavállalónak fizetendő pénzösszeg, amely-
nek elemei az alapfizetés, a juttatások, jutalmak és egyéb kiegészítések. Az 
a pénzösszeg amelyet egy személy egy bizonyos időtartam alatt nyújtott 
munkájáért kap (Forrás: DEX).
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41. feladat 
Felmérés

60‘

 

X

Feladat: 

Derítsd ki, hogyan és miért szeretnének pénzt keresni a társaid.
 
Az osztály megszervezése:

   Hármas vagy négyes csoportokban dolgoztok.
 
Eljárás:
 

1) Olvasd el figyelmesen a 30. munkalapot.
2) Használd a 6B eszközt, és tartsd szem előtt a hat lépést:
 - cél
 - felkészülés
 - kérdések
 - az interjú elkészítése
 - értékelés
 - bemutatás
3) Gyakorold a csoportodon belül az interjút. Tegyetek fel 
 egymásnak kérdéseket, és figyeljétek a válaszokat.
4) Osszátok fel egymás közt a szerepeket. A kérdező és kérdezett 
 szerepét is felcserélhetitek.
5) Ha akarjátok az összegzéshez digitális fényképeket is 
 csatolhattok.
6) Válasszátok ki az eredményeket bemutató összegzés formáját. 
 Hogyan fog kinézni? Melyek a legfontosabb elemei?

 
Anyagok:
 

- Nyolcadik rész. 6B. számú eszköz: Felmérések elvégzése
   - 30. Munkalap: Egy felmérés leírása
   - Digitális fényképezőgép, amennyiben van.
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 42. feladat 
Mire használnám a pénzt?

45’

X

X

X
Feladat: 

Képzeld el, hogyan költenéd el a pénzt!

Az osztály megszervezése:

Egyénileg dolgozol.
   

Eljárás:

1) Olvasd el figyelmesen a 31. munkalapon található 
 kérdéseket!
2) Mielőtt elkezdenél írni, gondold át a válaszaid! Esetleg jegyezz 
 le előbb néhány gondolatot, vagy beszélgess el a társaddal. 
 Készíthetsz vázlatot is, vagy csak gondold át, mit akarsz írni.
3) Oszd be jól az időd. Ha megfogadod a fenti tanácsokat, a 
 végeredmény egy jól sikerült esszé lesz. Ha több helyre van 
 szükséged mint amennyi a munkalapon van, akkor használj 
 üres lapokat is!

 
Anyagok:

  - 31. Munkalap: Miért akarok pénzt keresni?
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43. feladat 
Miből áll össze a fizetés?

60’

X X

X X

X X

Feladat: 

Tanuld meg, hogy mi a fizetés és milyen részekből áll össze!

Az osztály megszervezése:

Egyénileg dolgozol, majd egy osztálytársaddal közösen. A 
munkátok eredményét végül a tanár irányításával megosztjátok az 
osztállyal is.
   

Eljárás:

1) Olvasd el a 32. munkalapon található információkat!
2) Válaszolj a 32. munkalapon található kérdésekre, és próbáld 
 meg elmagyarázni a fizetés alkotó elemeit.
3) Beszéld meg egyik osztálytársaddal a meglátásaidat. Ha 
 valahol hiányosnak érzed a válaszát, próbáld meg kiegészíteni.
4) Készülj fel a tanár által moderált beszélgetésre.

 
Anyagok:

  - Nyolcadik rész. 4. eszköz: Kutatás a könyvtárban
  - Nyolcadik rész. 5.  eszköz: Internetes kutatás
  - 32. Munkalap: Információs anyag - Melyek a fizetés összetevői? 
     Bérszámfejtési adatlap adatai. Miért fizetünk adót? Mit jelent a 'fekete 
        munka'?
  - Internet (opcionális)
  - Könyvek (opcionális)
  - Újságok (opcionális)
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12.
Mennyibe kerül a megélhetés?
Életszínvonal és pénzgazdálkodás:
a fogalmak megbeszélése és megértése

Mit jelent az életszínvonal?
Az életszínvonalat általában a személyi reáljövedelem (kiegészítve az inflációs 
rátával), a szegénységi ráta, a beteggondozás elérhetősége és színvonala, a 
jövedelem növekedése, az egyenlőtlenség és az oktatási színvonal alapján 
szokták mérni. Figyelembe vehető még a bizonyos fogyasztási cikkekhez (pl. az 
1000 személyre jutó hűtőszekrény) való hozzájutás vagy az egészségi állapot 
felmérése az átlagéletkor alapján. Egyszerűen megfogalmazva az életszínvonal 
azt méri, hogy mennyire vannak kielégítve az emberek különböző (gazdasági, 
szociális, kulturális stb.) igényei.
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44. feladat 
Készíts kitűzőtáblát!
  
 

30’

 

 

X
Feladat: 

Tisztázd a véleményed a pénzről!

Az osztály megszervezése:

Egyéni munka.
   

Eljárás:
 
1) Figyeld meg a 33. munkalapon található kitűzőtáblát.
2) Olvasd el a pénzhez kapcsolódó megjegyzéseket, és győződj 
 meg, hogy tisztán érted őket.
3) Válassz ki valami rád illőt, és írd a 34. munkalapon található
 kitűzőtáblára.
 Most pedig írd le a saját szavaiddal is, hogy mit gondolsz a 
 pénzről.

Anyagok:

- 33. Munkalap: Vélemények a pénzről
- 34. Munkalap: Az én véleményem a pénzről 
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45. feladat 
A jövedelmek közti különbségek
 
 

20’

X

X

 
Feladat: 

Tanulj minél többet a munka értékéről!

Az osztály megszervezése:

Rendezzétek át úgy az osztályt, hogy négyes csoportokban 
lehessen dolgozni.

   
Eljárás:

 
1 ) Üljetek négyes csoportokba.
2) Tépjetek kisebb darabokra két lapot. (16 darabra mindkettőt).
3) A 35. munkalapon felsorolt foglalkozásokat másoljátok át 
 egy-egy cetlire.
4) Terítsétek szét a cetliket az asztalon, és alakítsatok ki közösen 
 egy sorrendet aszerint, hogy melyik szakmával lehet a  
 legtöbbet, és melyikkel a legkevesebbett keresni. 
 Mondjátok el a saját véleményeteket is. Később 
 összehasonlíthatjátok ezeket a hivatalos statisztikai adatokkal. 
 Nem kell meglepődnöd a különbségek láttán, ez normális: 
 lehet, hogy nincsen elegendő információd, vagy a statisztikai 
 adatok, noha hivatalosak, nem tükrözik a valós helyzetet.
5) Nézzétek meg más csoportok megoldásait, és hasonlítsátok 
 össze a tiétekkel. Ne nézzétek meg a következő oldalt. Ne 
 csaljatok! Nem az a lényeg, hogy nyertek vagy veszítetek, 
 hanem az, hogy gondolkodjatok, vitatkozzatok stb.

Anyagok:

- 35. Munkalap: Ki keres a legjobban és ki a legkevésbé?
- Papír (lehetőleg újrahasznosított)
- Olló (opcionális) 
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X

X

Feladat: 

Tanulmányozd a jövedelmek közti különbségeket, és próbáld                                                                 
megtalálni az okot, miért ez a helyzet?

Az osztály megszervezése:

Csoportokban dolgoztok.

Eljárás:
 
1) Tanulmányozd a 36. munkalapon található statisztikai 
 adatokat!
2) Ellenőrizd az adatok forrását és a közzététel dátumát, mert 
 lehet, hogy időközben megváltoztak. Szem előtt kell tartani 
 azt is, hogy a hivatalos statisztikai adatok bizonyos késéssel 
 jelennek meg a felmérés évéhez képest, mert hosszú időbe 
 telik, míg az összegyűjtött információkat feldolgozzák, 
 rendszerezik és ellenőrzik. 
3) Hasonlítsd össze a statisztikai adatokat a te becsléseiddel:
 a. Mik a különbségek?
 b. Hol egyeznek az adatok?
4) Vajon miért van ez az eltérés a fizetések között? Mi a különbség 
 a táblázat elején illetve végén található foglalkozási csoportok 
 közt?
5) Használd a 36. munkalapon levő nyomtatványt!

Anyagok:

- 36. Munkalap: A romániai fizetések összehasonlítása
- Internet 

46. feladat 
Jövedelmek közötti különbségek.
Mennyire jogosak ezek?
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X

X
Feladat: 

Becsüljétek fel a megélhetés alapköltségeit, majd keressetek rá a 
konkrét adatokra!

Az osztály megszervezése:

Az osztályban kezded a munkát egyénileg, majd otthon kutatást 
végzel.

Eljárás:
 
1) Használd a fantáziád! Képzeld el, hogy van egy állásod.
 Egyedül laksz egy kis lakásban. Becsüld fel, hogy mennyit kell 
 fizetned havonta rezsire meg lakbérre. Töltsd ki az 
 37. munkalapon talalható A táblázatot az általad tippelt 
 értékekkel!
2) Keress reális adatokat a mindennapi életből! Egy üzletben 
 kérdezd meg az embereket, és próbálj reális becsléseket 
 végezni. Töltsd ki ezekkel a 37. munkalapon talalható B 
 táblázatot!
3) Mit észlelsz? Meglepődtél? Másra vártál? Mire? Mit gondolsz?

Anyagok:

- Nyolcadik rész. 4. eszköz: Kutatás a könyvtárban
- Nyolcadik rész. 5. eszköz: Internetes kutatás
- 37. Munkalap: 
  - A. táblázat: Becsült értékek,
  - B. táblázat: Valós értékek
- Internet
- Újságok

47. Házi feladat:
Mennyibe kerül a megélhetés?

 

Házi feladat
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X

30’

X

48. feladat 
A harmadik rész kiértékelése: A munkapiac

Feladat: 

Gondold át, hogy mit dolgoztál az elmúlt egy hónap alatt!

Az osztály megszervezése:

Előbb maradj a padodban.
Később mindenki körbe ül.

Eljárás:
 
1) Elérkeztél a harmadik rész végére és itt az ideje az 
 összegzésnek.
2) A 38. munkalapon található kérdőív segíteni fog az eddigi 
 munkád és eredményeid kiértékelésében. A kérdésekre próbálj 
 a lehető legkonkrétabban válaszolni. Légy őszinte!
3) Miután a kérdésekre válaszoltatok, tegyétek a székeket körbe. 
 A tanár segítségével beszéljétek meg az eddigi eredményeket.
4) Az óra végén a tanár összeszedi a kérdőíveket, hogy tisztább 
 képe legyen a harmadik rész eredményeiről.

Anyagok:

- Harmadik rész. A munkapiac
- Jegyzeteitek
- Bemutató kártyák
- 38. Munkalap: Kérdések az értékeléshez
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13.   
Ugyanolyan végzettség,
egyenlő esélyek?
A munkaerőpiac egyenlőtlenségeinek elemzése

Képesítés
„A képzés megszerzése és annak eredménye”
„ Egy bizonyos területre/szakmára való felkészülés”
„Egy sikeres vizsga után megszerzett titulus”

(Forrás: DEX – A román nyelv értelmező szótára)
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49. feladat: 
A különbségek megértése

Feladat: 

Olvass el és elemezz egy cikket a nemek közötti különbségekről! 

Az osztály megszervezése:
Alkossatok csoportokat. Önállóan kezded a munkát, de kérdezhetsz, 

segíthetsz másoknak, és te is kaphatsz segítséget, amikor olvasol és írsz.
Ezt követően megbeszélitek a munkátokat, és előkészítetek egy 

szóbeli előadást.

Eljárás:
1) Olvasd el figyelmesen a 39. munkalapon található cikket.
 Húzd alá a fontosabb szavakat, mondatokat és sorokat! Ha kell, 

többször is olvasd el a szöveget.
2) Fontos, hogy megértsd a cikkben foglaltakat. Kérdezz a 

társaidtól, gondolkodj. Ne add fel egyhamar!
3) Felelj a cikk végén található kérdésekre.
4) Alkossatok hármas-négyes csoportokat, és hasonlítsátok össze 

a válaszaitokat. Különböző vélemények fognak születni.
 a.  Mik a különbségek?
 b. Írjátok le a különbségeket.
 c.  Készítsetek egy háromperces szóbeli bemutatót arról, hogy 

vajon miért különbözőek a válaszaitok.
 d. A csoport minden tagjának fel kell készülnie a bemutatásra.
 A bemutatót tartó személyt találomra fogják kiválasztani.

Anyagok:
- Negyedik rész. Lehetőségek a munkaerőpiacon
- Románia Alkotmánya (Internet) Esélyegyenlőség a nők és férfiak 

között, cikk
- 39.  Munkalap: Kérdések, válaszok és különbségek
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50. feladat: 
Számbeli különbségek

Feladat: 

 Magyarázd meg a férfiak és nők keresete közötti különbséget és 
rajzolj egy diagramot!

Az osztály megszervezése:

 Ez tulajdonképpen egyéni feladat, de ha szükséges, segítsd 
társaidat, vagy te is kérhetsz segítséget másoktól. 

Eljárás:

1) Olvasd el a 40. munkalapon található, keresetekről szóló 
táblázatot, és egészítsd ki a különbségekkel.

2) Tudsz százalékot számolni? Járj el a következőképpen: a férfiak 
fizetése legyen 100%. Oszd el ezt 100-al, és megkapod az 1%-
ot. Majd oszd el a nők keresetét 100-al, hogy megkapd az az ő 
1%-ukat. (Például: Férfi programozó esetében: 2820:100=28.2; 
2483:28,2=88%) A női programozók a férfi programozók 
bérének 88%-át kapják.

3) Figyelmesen töltsd ki a 40. munkalapon talalható táblázatot.
4) Alakítsd át oszlopdiagrammá a táblázatot. Még emlékszel, 

hogyan kell csinálni? Térj vissza a második részhez és nézd meg 
a diagramot.

5) Értékeld a sikeredet!
 Ha segítségre van szükséged, akkor kérj a többiektől, és te is 

segíts másokon, ha tudsz. De legyen világos számodra, hogy TE 
kell megértsd azt, amin TE dolgozol. (Segítséget kérni nem azt 
jelenti, hogy mások dolgoznak helyetted!)

Anyagok:

- Második részből a 22. feladatnál elkészített oszlopdiagram
- Számítógép
- 40. Munkalap: A fizetések közötti egyenlőtlenségek Romániában
- A nők és férfiak kereseti különbségének diagramja
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51. feladat: 
Beszélgetés az osztályban: nők és férfiak

Feladat: 

 Érvelj a keresetek közötti különbségek kapcsán!

Az osztály megszervezése:

 Dolgozzatok kis csoportokban: külön a fiúk és külön a lányok. A 
csoportok 2-6 tanulóból álljanak. Ügyeljetek, hogy a csoportok ne 
legyenek túl nagyok. Keressetek egy sarkot a teremben vagy kint az 
udvaron, hogy jól felkészülhessetek.

Eljárás:

1) A csoportok összegezzék tagjaik véleményét. A lánycsoportok 
arra keressenek érveket, hogy miért kellene a nőknek 
ugyanannyit keresniük, mint a férfiaknak? A fiúk azt próbálják 
meg alátámasztani, hogy miért kell a férfiaknak nagyobb 
fizetésük legyen, mint a nőknek?

2) Jegyezzétek le az érveket a 41. munkalapon található felhőkbe, 
és készítsetek egy listát is.

3) Próbáljatok választ találni a következő kérdésre: miért vannak 
ekkora különbségek a nők és a férfiak fizetése között? Mit 
gondoltok ti erről? Próbáljatok okokat találni. Hogyan lehet 
felszámolni ezeket a különbségeket? Ismertek Romániában 
olyan intézményt, amely az egyenjogúságért küzd?

 a.  Támasszátok alá saját véleményeteket nyomós érvekkel. 
 b. Keressetek lehetőségeket a helyzet megváltoztatására.
 c.  Hallgassátok meg figyelmesen mások véleményét is.
4) Készüljetek fel a beszélgetésre. A csoport minden tagja vegyen 

részt a beszélgetésben.

Anyagok:

- 41. Munkalap: A beszélgetés előkészítése az osztályban
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14. 
Szinte semmiért dolgozni 
teljes munkaidőben?
A „working poor”- jelenség elemzése és ennek okai

“Working poor” – „A dolgozó szegények”
A “working poor“ az a kifejezés, amely azokat a személyeket és családokat 
jelöli, akik, noha van állandó munkahelyük, mégis viszonylagos szegénységben 
élnek. Ennek oka a családhoz tartozó személyek eltartása és az alacsony fizetés.
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52. feladat: 
Mások nézőpontjának megértése
 

Feladat: 

Olvasd el Róbert történetét (42. Munkalap), és értsd meg az ő 
nézőpontját.

Az osztály megszervezése:

Először egyénileg dolgozol. Később a tanár felkérhet valakit, hogy 
mutassa be az osztály előtt saját véleményét.

Eljárás:
 
1) Olvasd el figyelmesen a történetet. Jegyzetelj, húzd alá a 

fontosabb részeket és szavakat. Ne csak a szavakat értsd, 
hanem a szöveg üzenetét is!

2) Válaszolt a kérdésekre. Légy alapos, ne sajnáld az időt. Próbáld 
beleélni magad Róbert helyzetébe, próbálj úgy gondolkodni, 
mint ő. Több lehetséges válasz is van. Nem létezik jó vagy rossz 
válasz.

3) Légy felkészülve arra, hogy elmondd a véleményed az osztály 
előtt, ha felszólít a tanár.

Anyagok:

- 42. Munkalap: Róbert története
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53. feladat: 
A “working poor”-al
kapcsolatos információk 

Feladat: 

Tudj meg információkat a “working poor” jelenségről, és próbáld 
megérteni őket. (43. Munkalap)

Az osztály megszervezése:

Egyénileg dolgozz, de a gondolataidat megoszthatod a kollégáiddal 
is.

Eljárás:
 
1) Egy szöveg elolvasása és megértése időt igényel. Általában 

nem elég csak egyszer elolvasni. Emiatt érdemes kétszer is 
végigmenni a szövegen.

2) Húzd alá azokat a szavakat amelyeket nem értesz, valamint 
azokat, amelyeket kulcsszavaknak tartasz a szövegből. Válassz 
ki legalább 10, általad fontosnak tartott szót.

3) Jegyezd le a kulcsszavakat.
4) Jegyezz le olyan ötleteket, amelyek segítségével megelőzhető, 

hogy “working poor” helyzetbe kerüljél. És ha mégis, hogyan 
tudnál kitörni ebből a helyzetből?

Anyagok:

- Szövegkiemelő
- Vonalzó
- 43. Munkalap: Working poor – egy új jelenség?
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54. feladat: 
A “working poor” jelenség okai
 

Feladat: 

Találd meg azokat az okokat amelyek miatt egyes emberek, noha 
dolgoznak, mégis szegények maradnak.

Az osztály megszervezése:

Egyénileg dolgozol, de mint mindig, most is megbeszélheted 
társaiddal a kérdéseidet és eredményeidet. Úgy tedd ezt, hogy ne 
zavard a többieket a munkájukban.

Eljárás:

1) Olvasd el figyelmesen a 44. munkalapon található rövid 
szöveget.

2) Nézd át a táblázatot és próbáld megérteni, mit jelent 
sebezhetőnek lenni.

3) Keress okokat, és egészítsd ki a 44. munkalapon talalható 
táblázatot.

Anyagok:

- 44. Munkalap: Working poor
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55. feladat: 
Rövid esszé a sikerről
 

Feladat: 

Mutasd be egy esszében, szerinted mi szükséges a munkában való 
sikerhez!

Az osztály megszervezése:

Az írás egyéni feladat. Ám az is fontos, hogy másokkal megbeszéld 
az ötleteid, mielőtt nekilátnál az írásnak. Kérj segítséget, ha szükséges.
   

Eljárás:
 
1) Az esszéírás azt jelenti, hogy a gondolataidat átülteted papírra.
 Előbb gondolkozz és csak utána írj.
2) Úgy fogalmazz, hogy a stílusod érdekes legyen mások számára.
3) Légy felkészülve arra, hogy felolvasd amit írtál, és hogy mások 

is elolvassák.
4) A tanár majd felkér valakit közületek, hogy olvassa fel az 

esszéjét.
5) Hagyjátok a saját munkátokat a padotokon, majd csendben 

sétáljatok körbe a tanteremben és olvassátok el mások írásait is.

Anyagok:

- 45. Munkalap: Címek a médiából
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15. 
Nem mindenkinek
van munkahelye
A munkanélküliség elemzése 
Ördögi kör
A szegénység egy ördögi kör: sok család több generáción át a szegénység 
csabdájába eshet. Ezeknek a családoknak vagy nagyon korlátozottak a 
lehetőségeik, vagy egyáltalán nem rendelkeznek sem anyagi, sem nevelési, 
sem kapcsolati lehetőségekkel, amelyekkel kilábalhatnának a szegénységből. 
Magyarán a szegénység csak hatványozza a szegénységet.
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56. feladat: 
Emberi jogok a munkaszerződésben 
 

30’

X

X
Feladat: 

Az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozata kimondja minden ember 
munkához való jogát, ennek ellenére a világ minden táján vannak 
munkanélküliek. Találj magyarázatot erre!

Az osztály megszervezése:

Alkossatok négyes csoportokat a megbeszéléshez, de önállóan kell 
gondolkodnotok!
  

Eljárás:
 
1) Olvasd el a 46. munkalapon található szöveget!
2) A nyilatkozat 23. cikkelye négy részből áll. Értelmezd őket!
3) Olvasd el a kérdéseket, és próbálj válaszolni rájuk.
4) Mielőtt beszélnél a társaiddal, jegyezd le a saját gondolataid!
5) Győződjetek meg arról, hogy a beszélgetés kiegyensúlyozott, 

és mindenkinek van lehetősége elmondani a véleményét! 
Hallgassátok meg egymás mondanivalóját és beszéljétek meg a 
hallottakat!

6) A végén a tanár felkér minden csoportot, hogy mutasson be 
egy összefoglalót. Ki fogja képviselni a tiéteket?

Anyagok:

- 46. munkalap: A munkaképes lakosság egyharmada munkanélküli
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57. feladat: 
Tervezzetek feliratokat a pólókra!

Feladat: 

Dolgozzatok csoportokban, legyetek ruhatervezők! Találjatok 
ki tréfás feliratokat, vagy olyanokat, amelyek elgondolkodtatják az 
embereket a munka fontosságáról!

Az osztály megszervezése:

Ha nem dönt másképp a tanár, dolgozzatok a már kialakított 
csoportokban.

   

Eljárás:
 
1) A 47. munkalapon található szlogenek közül válasszatok ki 

egyet! Nehéz lehet a választás, mert a saját véleményeteket kell 
tükröznie.

2) Ezután lássatok hozzá a saját szlogenetek megalkotásához!
3) Döntsétek el közösen, milyen lesz a szlogen: érdekes, igaz, 

humoros, vagy ironikus, cinikus? Esetleg fel szeretnél használni 
egy már létező szlogent?

4) A munkátok eredménye egy osztályprojekt lehet, igazi 
pólókkal. Beszéljétek meg a társaitokkal és a tanárral, hogy ki 
lenne erre a megfelelő támogató.

Anyagok:

- 47. Munkalap: Milyen üzenetet viselnél a pólódon?
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58. feladat: 
A munkanélküliség okai

Feladat: 
 Találd meg a munkanélküliség okait, és próbálj megoldást keresni 

rájuk.
 

Az osztály megszervezése:
Dolgozzatok párban, majd csatlakozzatok másokhoz.

 

Eljárás:
 
1) Írjátok le listaszerűen, mit gondoltok a munkanélküliségről. 

Olvassátok újra a negyedik részben található szövegeket is!
2) Válasszatok 3 témát a saját listátokról. Csatoljatok minden 

témához egy-egy kulcsszót, és mondjátok el a véleményeteket, 
vajon hogyan lehetne felszámolni a munkanélküliséget!

3) Egy másik párral közösen készítsetek egy posztert, majd 
rendezzetek kiállítást az iskolában/osztályban!

 
Anyagok:

- Poszterek (A0-os papír)
- Újságokból kivágott képek
- Olló, ragasztó, ceruzák
- 48. Munkalap: Munkanélküliség: okok és lehetőségek
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59. feladat: 
A munkanélküliség ördögi köre

Feladat: 

Tudj meg többet a munkanélküliségről, és oszd meg véleményed a 
többiekkel!

Az osztály megszervezése:

Egyedül dolgozol, majd bekapcsolódsz a közös beszélgetésbe.
   

Eljárás:

1) Olvasd el az 49. munkalapon talalható szöveget: Mit jelent az 
ördögi kör? 

 Tedd sorrendbe az 5 szakaszt, és értelmezd őket! 
3) Készülj fel, hogy az osztály előtt elmondd a véleményed! 
4) Olvasd el az ábra alatti kérdéseket! 
5) Vegyél részt aktívan a beszélgetésben.

 
Anyagok:

- 49. Munkalap: Mi az ördögi kör?  
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60. Házi feladat:
Hogyan törünk meg egy ördögi kört

Feladat: 

ĺrj egy rövid újságcikket arról, hogy hogyan lehetne megszakítani a 
munkanélküliség ördögi körét!

Az osztály megszervezése:

Ez házi feladat. Megcsinálhatod egyedül, vagy valamelyik 
osztálytársaddal.
   

Eljárás:

1) Kezdd egy mentális térképpel! Melyek lennének az újságcikk 
kulcsszavai?

2) Olvass el néhány újságcikket, hogy kialakíts egy általános képet 
a témáról!

3) Írd meg egyedül vagy egyik társaddal az újságcikket!
4) Próbáld megjelentetni a cikket az iskola újságában vagy egy 

más újságban!

 
Anyagok:

- Újságok
- Nyolcadik rész. 8. Eszköz :Mentális térkép
- Nyolcadik rész. 13. Eszköz: Újságcikk írása
- 50. Munkalap: Hogyan lehet megszakítani a munkanélküliség 

ördögi körét?

Házi 
feladat



Negyedik rész. 16 - Szegény ország, gazdag ország                93

16. 
Szegény ország, gazdag ország
Az én országom és régióm gazdasági helyzetének elemzése

Gazdasági fellendülés
A gazdasági fellendülés (virágzás) az az időszak, ami egy újjáépítési korszak 
után következik be a normális gazdasági ciklusokban. A normális gazdasági 
ciklus jellemzői a következők:

- A gazdaság teljes, vagy majdnem teljes kapacitású működése
- Nagy fogyasztói kereslet
- Alacsony munkanélküliségi ráta
- Tőzsdei növekedés

Ez ugyanakkor gyakran a fogyasztói árak növekedését is jelenti. Ez inflációt 
eredményezhet, ami nem más, mint az árak visszatarthatatlan növekedése.
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61. feladat: 
A gazdasági ciklus szakaszai
 

Feladat: 

Ismerd meg a gazdasági ciklus 4 szakaszát. Magyarázd el ezeket 
másoknak is.

Az osztály megszervezése:

Ha a tanár megengedi, válassz egy társat, és mélyítsétek el közösen 
ismereteiteket.
  

Eljárás:
 
1) Nézzétek át a az 51. munkalapon található alapinformációkat, 

és töltsétek ki az űrlapokat! Ellenőrizzétek a válaszokat!
2) Fontos, hogy jól megértsétek a gazdasági ciklus 4 szakaszát. 

El kell tudjátok magyarázni ezeket másoknak is. Próbáljatok 
egyszerűen, érthetően fogalmazni. Ha szükséges, keresgéljetek 
az Interneten is.

3) Teszteljétek ismereteiteket az osztálytársaitokon!

Anyagok:

- Internet
- A gazdasági ciklus szakaszainak megértése, információs anyag
- 51. Munkalap: Az én magyarázatom a gazdasági ciklus szakaszaira 
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Kössétek össze a táblázatban található fogalmakat a hozzájuk kapcsolódó magyarázatokkal.

Hanyatlás/recesszió A gazdasági megélénkülés az a szakasz, amelyben a gazdaság eléri és 
 meghaladja foglalkoztatottság és termelés terén a maximális szintet. A  
 megélénkülés szakaszában a termelés, a foglalkoztatottság, a korporatív  
 profit és más mutatók nagyon magasak.
Krízis/depresszió Ez a szakasz nagy hatással van a lakosságra. Nő a termelékenység, az  
 eladások, a bérek és a piaci kereslet. A fellendülés szakaszát infláció is  
 kísérheti.
Boom A hanyatlás egy olyan periódus, amelyben gyengék a gazdasági eredmények  
 és csökken a piaci tevékenység. Ebben a periódusban a gazdaság recesszióba  
 kerül.
Megélénkülés/ A krízis a gazdasági tevékenység hosszútávú csökkenését jelenti. Ez egy  
expanzió  jobban elhúzódó folyamat, mint a recesszió. A szakemberek a modern  
 gazdaság velejárójának tartják.

A gazdasági fejlődés nem állandó és nem folyamatos. Ehelyett stagnálási, növekedési és 
visszafejlődési periódusok váltakoznak egymással. Ezeket a változásokat diagramokkal ábrázolják.

 A gazdasági ciklus négy szakasza

A valóságban a folyamat sokkal bonyolultabb:
–  Az egyes szakaszok nincsenek egymástól elhatárolva.
–  Az egyes szakaszok nem egyenlő hosszúak.
–  A növekedések és hanyatlások nagyon különbözőek.

A gazdasági ciklus szakaszai

4. Szakasz: Krízis 
(depresszió)

2. Szakasz: Boom 
(magas pénzügyi növekedés)

3. Szakasz: hanyatlás 
(recesszió)

1. Szakasz: megélénkülés 
(expanzió)
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X

X

X 

62. feladat: 
Alapvető gazdasági kifejezések

Feladat: 

Értsd meg és magyarázd el az újságok gazdasági rovataiban, 
valamint a tévében gyakran előforduló gazdasági kifejezéseket. 

Az osztály megszervezése:

Először egyénileg dolgozol, majd kis csoportokban (2-4 fő).
  

Eljárás:
 
1) Töltsd ki figyelmesen az 52. munkalapon található űrlapot!
2) Hasonlítsd össze a megoldásaidat a társaidéval!
3) Addig próbálkozzatok, amíg sikerül elmagyarázni a 

kifejezéseket saját szavaitokkal. Hallgassátok végig egymást.

Anyagok:

- 52. munkalap: Növekedés (boom) vagy krízis – mi történik?
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45’

X

Feladat: 

 Informálódj Románia jelenlegi és jövőbeli gazdasági helyzetéről!

Az osztály megszervezése:

Az iskolában kiválasztod a kulcsszavakat egy társaddal. 
Amennyiben van internet-hozzáférés az iskolában, elvégezhetitek ott a 
kutatás egy részét. Ha ez nem lehetséges, akkor más információforrást 
kell keresnetek!

Eljárás:
 
1) Gondold ki az internetes kutatáshoz szükséges kulcsszavakat! 

Használd fel az eddig tanultakat! Olvasd el az 53. munkalapon 
található utasításokat.

2) Írd a kulcsszavakat az 53. munkalapon található táblázatba.
3) Amikor az internetes kutatást végzed, a leghasznosabb linkeket 

jegyezd le az 53. munkalapon levő táblázatba. Írd le azt is, mit 
tartalmaz az adott link.

4) Kettesével dolgozzatok. Hasonlítsátok össze a talált 
információkat, és mutassátok be az osztálynak a három 
legrelevánsabbat közülük.

Anyagok:

- Internet
- Nyolcadik rész. 5. Eszköz: ”Internetes kutatás
- Az 53. Munkalap: Románia gazdasági helyzete. Az interneten talált 

információk forrása és megjegyzéseim 

63. feladat: 
Románia gazdasága – internetes kutatás
 

X 
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X

X
Feladat: 

Készíts az ötödik rész elején egy vázlatot az otthonodtól az iskoláig 
vezető útvonalról. Jelöld be rajta az összes útba eső céget, üzletet, 
vállalatot, és külön írd össze azokat a cégeket is, amelyek a városban 
vagy a lakónegyededben találhatók.

Eljárás:
 
1) Rajzold le az 54. munkalapra az otthonodtól az iskoláig vezető 

útvonalat!
2) Jelöld be rajta az itt található üzleteket, cégeket, vállalatokat. 

Számozd is meg őket!
3) Egészítsd ki a táblázatot a számokkal, a cégek nevével és üzleti 

tevékenységével! (mit termelnek, mivel kereskednek stb.). 
Melyek tartoznak az általad kedvelt szakmai területhez? Emeld 
ki színessel.

4) Egészítsd ki a táblázatot azokkal a cégekkel, vállalatokkal, 
üzletekkel, amelyeket fel szeretnél tüntetni a listán. Nem baj, ha 
nincsenek az otthonodtól az iskoláig vezető útvonalon. Lényeg, 
hogy az általad kedvelt szakmai területhez tartozzanak.

5) Az iskolában hasonlítsd össze az általad összeírt vállalatokat a 
tanár listájában találhatókkal. Van-e olyan, amely mindkét listán 
szerepel? Ha igen, akkor picit könnyebb a dolgod. Ha nem, 
és te inkább egy másik céget látogatnál meg, beszéld meg 
a tanároddal, hogy hogyan kerülhetnél kapcsolatba ezzel a 
céggel.

Anyagok:
 
- 54. Munkalap: Az iskola felé vezető útvonalam vázlata, 
- 55. Munkalap: Cégek listája 

64.  Házi feladat:  
Felkészülés az ötödik részre: 
Felderítő látogatás előkészítése

Házi 
feladat
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X
Feladat: 

Elemezd mindazt, amit a negyedik részben tanultál!

Az osztály megszervezése:

Kezdetben a padokban maradtok, aztán az egész osztály körbeül.

Eljárás:
 
Olvasd el a kisegítő kérdéseket! Nézd át mindazt, amit a negyedik 

részhez írtál, valamint a jegyzeteidet is!

Anyagok:

- Negyedik rész. Lehetőségek a munkaerőpiacon
- Jegyzeteid
- 56. Munkalap: Kiértékelő kérdések 

65. feladat: 
A negyedik rész kiértékelése

 





Ötödik rész.
Egy munkahely felfedezésének 
az előkészítése.
Cselekvésre készen! 

17. A felfedezendő vállalat
megtalálása 

66. Feladat: Hol találhatók a munkahelyek? 104

67. Feladat: A felfedezéshez szükséges csoportok  105
kialakítása

68. Feladat: A felfedezendő vállalat kiválasztása 106

69. Feladat: Milyen vállalatokkal érdemes 107 
kapcsolatba lépni?

18. Hogyan legyünk felfedezők?

70. Feladat: Visszajelzés: mit tudunk a vállalatokról? 110 

71. Feladat: A látogatások összehangolása  111

72. Feladat: Az aktív felfedezés és passzív megfigyelés 113 
közötti különbség!

73. Feladat:  A kutatások előkészítése  114

19. Térjünk rá a konkrétumokra!

74. Feladat: A hatodik rész legfontosabb információi 116

75. Feladat: Értsük meg jobban a hatodik részt 117

76. Feladat: A látogatási terv vázlatának az elkészítése 118

20. A felfedező látogatás 
megtervezése

77. Feladat: A napi tervek kidolgozása 120

78. Feladat: A felkészülés folyamatának a bemutatása 121

79. Feladat: Az ötödik rész kiértékelése 122
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17. 
A felfedezendő vállalat 
megtalálása   

Fontos kérdések áttekintése a csapattársaddal együtt

A vállalat
A vállalat fogalmának több értelmezése is van. Egy gazdasági tevékenység 
bármely szervezeti formáját jelenti, mint például egy termelési, szolgáltatói 
vagy kereskedelmi egységet. De jelenthet személyes kezdeményezés alapján 
történő cselekvést is. Ez a vállalkozás. (Forrás: DEX)

Tandem
A tandem egy kerékpár, két nyereggel, két pedállal és két kerékkel; tandemben 
dolgozni azt jelenti, hogy párban dolgozunk, egy cél elérése érdekében.
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X

66. feladat: 
Hol találhatók a munkahelyek?

Feladat: 

Tudjátok meg, hol találhatók a vállalatok és munkahelyek!

Az osztály megszervezése:
A padokat helyezzétek a fal mellé.
A székeket rakjátok körbe.
Középre tegyetek egy nagy településtérképet, amit ti vagy a 

tanárotok készített elő.

Eljárás:
1) Gyűjtsetek össze minden munkahellyel kapcsolatos információt, 

és vezessétek be azokat a térképre (ezek az információk a 
negyedik rész végén voltak összegyűjtve).

2 ) Segítsetek egymásnak bejelölni a vállalatokat a térképen. 
3) Beszéljétek meg az eredményeket az osztáyban, az 57. 

Munkalap alapján. 

Anyagok:
- A negyedik rész utolsó előkészítő feladatának eredményei
- Markerek
- Flipchart papír, a térkép rajzolásához
- 57. Munkalap: Kérdések a beszélgetéshez
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X

X

X

67. feladat:
A csoportok kialakítása a felfedezéshez

Feladat: 

Alkossatok párokat, és ismerjétek meg egymás képességeit.

Az osztály megszervezése:

Együtt az osztállyal, majd egyedül és párokban.  

Eljárás:

1) Elsősorban a csapatmunkáról kéne beszélgessetek, amelyet 
majd közösen fogtok elvégezni.

2) Döntsétek el, kivel fogtok dolgozni az elkövetkező hetekben. 
 Mielőtt kiválasztanád a társad elemezd, hogy:

 a.  A legjobb barátod nem mindig a legjobb társ a 
feladatmegoldásban.

 b. Találnak a képességeitek?
 c.  Vannak neki olyan képességei, amelyek neked nincsenek, de 

szükségesek a feladat megoldásához?
3) Gondolj elsősorban a saját értékeidre és választásaidra (lásd a 

következő oldalt).
4) A választási folyamat nem könnyű, szükséged lehet a tanár 

segítségére is.
5) Amikor kialakultak a párok, töltsétek ki az együttműködési 

nyilatkozatot és írjátok alá. Ti is meg a tanár is.

Anyagok:

- 58. Munkalap: Csapatalkotási kritériumok. A mi csapatunk
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68. feladat: 
A felfedezendő vállalat kiválasztása

Feladat:

Válaszd ki azokat a vállalatokat amelyeket meg szeretnél látogatni.

Az osztály megszervezése:

Üljetek le az előző feladatnál elkészített térkép köré.

Eljárás:

1) A térképen számos munkahely és vállalat található. 
Tanárotoknak van egy kiegészítő listája is.

 Most kell eldöntened, melyiket szeretnéd felfedezni. Ehhez 
szükséged van egy társra, akivel pár hétig együtt fogsz 
dolgozni. Ha valamilyen okból egyedül szeretnél dolgozni, 
akkor mondd ezt el a tanárodnak. Azt viszont tudnod kell, hogy 
ennek a feladatnak a megoldásához nagyon jól jön egy társ 
segítsége!

2) Kettesével, válasszatok ki a térképról 3 olyan vállalatot, 
amelyeket szívesen felfedeznétek.

Anyagok:

- Térkép
- A tanár kiegészítő listája
- 59. Munkalap: A vállalat kiválasztásának kritériuma 
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69. feladat: 
Milyen vállalatokkal érdemes
kapcsolatba lépni?

Feladat: 

Határozzátok meg a kapcsolat-felvételi sorrendet, és írjatok 
motivációs leveleket.

Az osztály megszervezése:

Az újonnan alakított csapatokban dolgoztok.

Eljárás:

1) Párban bemutatjátok egymásnak a kiválasztott vállalatokat.
2) Együtt eldöntitek, melyik lesz az a három vállalat amellyel 

felveszitek a kapcsolatot. Jegyezzétek le őket 60. munkalapra.  
az általatok kiválasztott sorrend szerint és érdeklődjétek meg a 
címüket, keressetek telefonszámokat stb.

  Írjatok a vállalatnak egy levelet amelyben a felfedezéshez 
szükséges beleegyezést kéritek. A 61. munkalapon megtalálod a 
motivációs levél strukturáját. 

3) Küldjétek el a levelet (vagy vigyétek el személyesen) az iskola 
által kiállított hivatalos levéllel együtt.

Anyagok:

- 59. Munkalap: A 68. feladatnál megírt egyéni listák 
- 60. Munkalap: A vállalatok amelyekkel kacsolatba szeretnénk lépni
- 61. Munkalap: A motivációs levél struktúrája. Motivációs levélminta. 
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18.
Hogyan legyünk felfedezők?
Az aktív és passzív látogatások közti különbségek

Aktív tanulás
Aktív tanulás közben tanulok igazán, mert érdekel. 
Akarok tudni. 
Akarok látni. 
Akarok hallani. 
És mindezt a saját jövőm érdekében.  
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70. feladat: 
Visszajelzés: mit tudunk a vállalatokról?

Feladat: 

Kapcsolatba léptetek a vállalatokkal és most készítsetek egy jelentést 
az eredményekről.

Az osztály megszervezése:

Párban dolgoztok.

Eljárás:

1 ) Elemezd, közösen a társaddal, mit döntött a vállalat, a 
motivációs levél elküldését követően. 

2 ) Tervezzétek meg közösen az informálódáshoz szükséges 
következő lépéseket. 

3 ) Ha szükséges, találjatok egy új megközelítést/írjatok egy újabb 
motivációs levelet egy másik vállalatnak.

Anyagok:

- A látogatáskor készített személyes jegyzetek 
- 62. Munkalap: Jelentés a vállalatokkal való kapcsolatfelvételt illetően 
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71. feladat:
A látogatások összehangolása

Feladat: 

Tudnotok kell, hogy ki, milyen vállalatot látogat meg. Egyeztessetek, 
abban az esetben ha ugyanahhoz a vállalathoz mentek!

Az osztály megszervezése:

Az osztály falán megtalálható a lista az összes vállalattal amelyeket 
az osztályotok tanulói meg fognak látogatni. Dolgozzatok csoportban!

Eljárás:

1) Az egyik tanuló azt a feladatot kapja a tanártól, hogy összesítse 
az osztályotok tanulói által kiválasztott vállalkozásokat. Ha több 
osztály tagja a JOBS-programnak, akkor azokat is számba kell 
vennie.

2) Mindegyik csapat elmondja, milyen vállalatokkal lépett 
kapcsolatba és azt is, hogy melyik egyezett bele a látogatásba.

Anyagok:

- Flipchart papír (lásd a példát a következő oldalon)
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Jó, ha van egy átfogó kép azokról a vállalatokról, amelyekkel kapcsolatba léptünk, és az 
elfogadási rátáról. Ezt a listát fel kéne akasztani az osztály falára. Döntsék el közösen az osztállyal, ki 
fogja elkészíteni a listát. Mindenki írja rá a vállalat nevét, amellyel felvette a kapcsolatot és azt, hogy 
pozitív volt-e a válasz vagy sem. Tehát minden párnak több vállalata kell legyen a listán.

A lista segítségével elkerülhető az, hogy több csapat ugyanannál a vállalatnál próbálkozzon.

A lista modellje:

VÁLLALKOZÁSOK LISTÁJA 

Csapat Vállalat Mikor volt felvéve 
a kapcsolat Igen Nem
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72. feladat: 
Az aktív felfedezés és passzív megfigyelés
közötti különbség!

Feladat: 

Gondolkodjatok el a felfedezői szerepetekről. Írjátok le kreatívan ezt 
a szerepet. 

Az osztály megszervezése:

Dolgozzatok az előzőleg létrehozott csapatokban. Mutassátok be 
eredményeiteket.

Eljárás:

1) Töltsétek ki a 63. munkalapon található listát.
2) Szenteljetek elegendő időt ennek a feladatnak, találjatok 

megoldásokat, legyetek kreatívak!
3) A rajztanárral közösen összeállíthatnátok egy kiállítást rajzokból 

vagy festményekből. Használjatok kiegészítő lapokat, ha 
szükséges.

Anyagok:

- 63. Munkalap: Különböző tipusú megközelítés. Pótfeladat az 
érdekelt diákok számára. Megfigyelés vagy felfedezés, 

- Újságok, színes festékek, olló, rajzlap
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73. feladat: 
 A kutatások előkészítése

Feladat: 

Készítsetek egy tervet azokra a napokra, amikor a vállalatokat 
látogatjátok.

Az osztály megszervezése:

Dolgozzatok a már megalkotott csapatokban. 

Eljárás:

1 ) Megtanuljátok a felfedezés szakaszait:
 a. Megfigyelés
 b. Kommunikálás
 c. Gyűjtés
 d. Együttműködés
2 ) Próbáljátok megérteni melyik felelne meg annak a vállalatnak  

 amelyet megfogtok látogatni. 
3 ) Használjátok a 64. munkalapon található táblázatokat,  

 hogy tisztább legyen a kép.

Anyagok:

- 64. Munkalap: A felfedezés négy szakasza  
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19.  
A tervtől a kivitelezésig.
A felfedezés eszköze: a hatodik rész

Ha van egy terved, az még nem elég. Ha azt akarod, hogy működjön is, 
cselekedned kell. Másfelől a cselekvéseket nagyon jól meg kell tervezni. Tehát a 
terv és a cselekvés szorosan egybefonódik.
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74. feladat: 
A hatodik rész legfontosabb információi 

Feladat: 

Fedezd fel a hatodik rész szerkezetét és, hogy hogyan tudod ezt 
használni.

Az osztály megszervezése:

Alkossatok egy nagy kört a tanárotokkal együtt. Legyen nálatok a  
hatodik rész és a 70-77. munkalapok.

Eljárás:

1) Olvasd el a hatodik részt. (kb. 20 perc). A 65.munkalap – A 
látogatás naplója” segíteni fog a véleményalkotásban. 

2) A következőket kell megbeszélni az osztályban:
 a.  Vigyétek magatokkal a hatodik részt és a munkalapokat a 

vállalatlátogatásra. 
      Hogyan fogjátok felhasználni?
 b.  Miért új, különleges, érdekes ez a hatodik rész.?
 c.  Lapozzátok át együtt a hatodik részt. Milyen kérdéseitek 
              vannak?

Anyagok:

- Hatodik rész. A felderítő látogatás
- 65. Munkalap: A felderítő látogatás
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X

X

75. feladat:
Értsük meg jobban a hatodik részt.   

Feladat: 

Értsd meg jobban a hatodik részt, és elemezd a társaddal együtt.  

Az osztály megszervezése:

Párban dolgoztok.

Eljárás:

1) Nézzétek át a hatodik részt és a hozzá tartozó munkalapokat, 
felhasználva a 66. munkalapot.

2) Bizonyosodjatok meg, hogy értetek minden feladatot.

Anyagok:

- 66. Munkalap: A felfedező látogatás - mi fontos számunkra? 
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X
(45’)

X
(45’)

76. feladat:
A látogatási terv vázlatának az elkészítése 

Feladat: 

Készítsétek el a látogatások tervét, és mutassátok be az 
osztálytársaitoknak.

Az osztály megszervezése:

Kettesével dolgoztok. Győződjetek meg, hogy az osztály 
elrendezése megfelel a későbbi tevékenységeknek is.

Az osztály berendezéséről a tanár dönt.

Eljárás:

1) Felhasználva a 67. munkalapon található listát, írjátok össze az 
ötleteiteket. Ezért kéne ismerjétek valamennyire a vállalatot, 
amelyet szeretnétek meglátogatni.

2) Osszátok szét egymás közt a feladatokat, amelyeket az első 4 
nap alatt szeretnétek elvégezni. Tartsátok észben: ez a terv csak 
egy vázlat, lehet még javítani rajta.

3) Mutassátok be a tervet az osztálynak. Hallgassátok figyelemmel 
társaitok hozzászólásait, megjegyzéseit. Lehetnek jó, 
felhasználható ötleteik!

Anyagok:

- 67. Munkalap: Első látogatási terv
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20. 
A felfedező látogatás 
részletes megtervezése
A csapatok minden napra előkészítik a tervet, így az 
elkövetkező periódusban mindig tudni fogják, mi a 
tennivalójuk.

Felkészülés/Tervezés
A felkészülés/tervezés az előrelátás egy módja. Mi kell kész legyen? Mikor kell 
kész legyen? Mi történhet? Mire lehet szükségünk?
Amikor kirándulni indulsz, ennivalót pakolsz magadnak és rétegesen öltözöl, 
valamint megfelelő lábbelit választasz. Fontos tudni, hogy mennyit fog tartani 
a kirándulás. Felkészülni a látogatásra egy kicsit nehezebb ennél. De a lényeg: 
minél felkészültebb vagy, annál jobban fogod élvezni.
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X
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77. feladat:
A napi tervek kidolgozása

Feladat: 

Részletesen írjatok le minden napot.

Az osztály megszervezése:

Dolgozzatok párban. Négyes asztaloknál foglaljatok helyet, így a 
csapatok segíthetnek egymásnak szükség esetén.  

Ha szükségesnek találjátok, látogassatok meg más csapatokat, 
osszátok meg velük ötleteiteket és gyűjtsetek társaitoktól új 
gondolatokat, ötleteket. 

Eljárás:

1)     Az utolsó feladat (76) jegyzetei, valamint az osztálytársaitok 
ötletei alapján próbáljátok minél részletesebben leírni a napi 
terveket.

2) A látogatások közben lehet, hogy két, három, vagy éppen négy 
feladat megoldására is lesz időtök.

3) Próbáljátok ki a felfedezés négy szakaszát (megfigyelés, 
kommunikáció, gyűjtés, együttműködés).

4) Elbeszélgethetnétek valakivel a vállalattól, hogy minél reálisabb 
képet kapjatok a valóságról. Ha lehet, látogassatok el még 
máskor is a helyszínre, és érdeklődjetek, informálódjatok.

Anyagok: 

- A 76. feladat jegyzetei valamint a 67. munkalapon talalható 
táblázat

- A 68. Munkalap: 1-4 látogatási napok
- A 73. feladat jegyzetei, 64. Munkalap: A felfedezés négy szakasza
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X 

X

78. feladat:
A felkészülés folyamatának a bemutatása

Feladat: 

Mutassátok be társaitoknak párban, hogyan készültetek a 
látogatásra.

Az osztály megszervezése:

Minden csapat kikészíti a padra az információs anyagokat és a 
kitöltött táblázatokat a látogatási tervvel úgy, hogy a tanár és az 
osztálytársak szemügyre vehessék azokat.

Eljárás:

1) Rendezzétek át a padokat, a rajtuk található összes anyaggal, 
mintha a piacon lennétek.

2) Sétáltok egyik csoporttól a másikig, beszélgettek, tanultok 
egymástól. (nézzétek át újból az 15. feladatot, A poszter 
bemutatásának a próbái, stb)

Anyagok:

- Ötödik rész. A felfedező látogatás előkészítése és minden jegyzet 
- Fényképezőgép, diktafon, rajzfelszerelés stb.
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X
Feladat: 

Összegezd az ötödik részt.

Az osztály megszervezése:

Az első lépés az, hogy maradjatok a padjaitokban. A második lépés 
az, hogy körbe ültök az osztályban.  

Eljárás:

1) Nézzétek át a kisegítő kérdéseket.
2) Hogy válaszolni tudjatok a kérdésekre, olvassátok át mindazt, 

amit írtatok és minden jegyzetet, amit készítettetek.
3) Miután kitöltöttétek a kérdőívet, rendezzétek a székeket kör 

alakba. Beszéljétek meg a válaszokat az egész osztállyal. A tanár 
vezeti a beszélgetést.

Anyagok:

- Ötödik rész. A felfedező látogatás előkészítése 
- Jegyzeteitek
- Más írott anyagok
- 69. Munkalap: A kiértékelésre szánt kérdések

79. feladat:
Az ötödik rész kiértékelése 



A JOBS-nak ez a része amely a te látogatásodnak van szánva.
A hatodik rész kizárólagosan a 70-77. munkalapokból áll amely megtalálható a www.jobsproject.ro  

címen is. Az alábbiakban felsorolt munkalapok segítenek téged a látogatás előkészülésében,  
negtervezésében, a dokumentációban és a kiértékelésben. 

- A 70. Munkalap: Az én adataim. Itt a te legfontosabb adataidat kell beírd éspedig: név, cím, 
elérhetőség stb.

- A 71. Munkalap: A meglátogatandó vállalat rövid ismertetése. Itt leírod a kiválasztott cég 
legfontosabb jellemzőit. 

- 72. Munkalap: A látogatás ideje alatti viselkedés.  Ide kell feljegyezni azt is, hogy mit lehet csinálni
- 73. Munkalap: A látogatás terve. Segíteni fog a megtervezésben.
- 74. Munkalap: Jelentés a látogatásról. Segít rendszerezni az adatokat amelyeket a látogatás során 

szereztél. 
- 75. Munkalap: Látogatás ideje alatti rendszabályzat. 
- 76. Munkalap: Szakma. A kérdőív segít megválaszolni nagyon sok kérdést. 
- 77. Munkalap: A hatodik rész kiértékelése. Segít objektiv módon kiértékelni a vállalatnál tett 

látogatást.
 
Használd ki a lehetőségeket és örülj az életnek!

Hatodik rész.
Felderítő látogatás





Hetedik rész.
A felderítő látogatás eredményei

  Bevezető: Használati utasítás a hetedik részhez 

  21. A felderítő látogatás során szerzett tapasztalatok 
80. feladat:  Röviden a felderítő látogatásról   130
81. feladat:  Köszönőlevél és meghívó a kiállításra   131
82. feladat:  Kompetencia diagram   132
 
  22. A látogatás eredményeinek különböző módszerekkel 
          való bemutatása    
 
  23. A JOBS-kiállítás előkészítése   
83.Feladat: Előkészületek párokban   158
84.Feladat: Előkészületek csoportban   159
85.Feladat: A hetedik rész kiértékelése   163





Munkahelyeket, gyárakat, vállalatokat látogattatok meg.
Információkat, fényképeket, anyagokat gyűjtöttetek.
Válaszokat kaptatok, interjúkat készítettetek, és elgondolkodtatok 

jövendőbeli szakmátok kapcsán.
Most dolgozzátok fel a hatodik részben feljegyzett információkat, 

fényképeket és más anyagokat, majd készítsétek elő a kiállítást!

21. A felderítő látogatás során szerzett tapasztalatok 
Ebben a részben három feladatotok van, amelyek segítenek a tapasztalatok 

összegzésében. Ahogy az elmúlt hónapok tapasztalata mutatja, nem mindig 
egyszerű a dolgokon elmélkedni és megjegyzéseket megfogalmazni. A 
tapasztalatok viszont akkor válnak igazán értékessé, ha következtetéseket 
vonunk le belőlük.

22.  A látogatás eredményeinek különböző módszerekkel való 
bemutatása

Állítsatok elő minél több szemléltető eszközt a társatokkal.

23. A JOBS-kiállítás előkészítése
Válasszátok ki a meghívottakat, készüljetek fel a munkátok bemutatására, 

és legfőképp, legyetek büszkék az eredményre. Ez a kiállítás az első lépés a 
jövőbeli szakmai életetek felé.

Használati utasítás a hetedik részhez.
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21. 
A felderítő látogatás során 
szerzett tapasztalatok
Adatfeldolgozás
Az információ feldolgozása több lépésben valósul meg. Ezek a következők: az 
információ megszerzése, rögzítése és felhasználása. Az emberi agy érzékszervi 
receptorai észlelik a külső környezetből érkező információkat. Ezek nagy része 
nem tudatosul bennünk, csak akkor, ha külön odafigyelünk rájuk. Amikor 
összpontosítjuk figyelmünket, ezeket az információkat dolgozzuk fel.
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X

80. feladat:
 Röviden a felderítő látogatásról

Feladat: 

Jegyezd le a felderítő látogatás során szerzett tapasztalataidat!

Osztály megszervezése:

Egyéni feladat.

Eljárás:

1) Olvasd újra a látogatás alatt készített jegyzeteidet!
2) Olvasd el a vállalat képviselőjétől kapott visszajelzést!
3) Ha szükséges, egészítsd ki a hatodik részt jegyzetekkel, 

emlékekkel!
4) Gondolkodj el a látogatás tapasztalatain és jegyezd le 

gondolataidat a munkalapra.

Anyagok:

- Hatodik rész
- Jegyzeteid 
- 78. Munkalap: A látogatás leírása
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X

81. feladat: 
Köszönőlevél és meghívó a kiállításra

Feladat: 

Írjatok köszönőlevelet a meglátogatott vállalat számára, és küldjetek 
meghívót is nekik a JOBS kiállításra!

Osztály megszervezése:

Párosával dolgoztok.

Eljárás:

1) Osszátok meg tapasztalataitokat a társatokkal (80. feladat)!
2) Közösen döntsétek el, hogy mi kerüljön a köszönőlevélbe.
3) ĺrjatok egy hivatalos köszönőlevelet, amelyben meghívjátok a 

vállalat személyzetét a JOBS-kiállítására! A levelet postázzátok, 
vagy kézbesítsétek személyesen. Döntsétek el, hogy kinek 
címezitek a levelet (küldhettek levelet több személynek is)!

Anyagok:

- Hatodik rész. A felderítő látogatás és a jegyzeteid
- 79. Munkalap: Mit írjunk a köszönőlevélbe és a meghívóba? - 

brainstorming
- A 80. feladatnál készített jegyzetek

X
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82. feladat: 
Kompetencia diagram

Feladat: 

Most, hogy többet megtudtál a készségeidről, vizsgáld felül a 
kompetencia diagramodat! 

Osztály megszervezése:

Egyéni munka.

Eljárás:

1) Nézd át a 17.feladat, 6.munkalapján készített kompetencia 
diagramodat!

2) Beszélj a diagramról, majd készítsd el újból a 80. munkalapra. 
Van eltérés a kettő között?

Anyagok:

- Második rész. 17. Feladat, 6. munkalap
- 80. Munkalap: A kompetencia diagramom - a vállalat 

meglátogatása előtt és utána
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22.
A látogatás eredményeinek 
különböző módszerekkel 
való bemutatása 
A kiállítás általában jól megválogatott művek szervezett bemutatása. 
Gyakorlatban ezeket a kiállításokat múzeumok, galériák és különböző vásárok 
szervezik.
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1. termék: Kollázs

Rövid leírás:
A vállalat meglátogatásakor sokféle anyagot gyűjtöttetek össze és fényképeket is készítettetek. 

De újságokban, folyóiratokban is kereshettek a vállalat profiljához passzoló képeket.
A kollázs egy művészi alkotás. Meghatározása a következő: a kollázs  (a „coller” francia szóból 

ered, ami ragasztást jelent) egy olyan alkotás, amely valamilyen felületen több dolog (fénykép, 
újságcikk, levél, egyéb tárgyak stb.) csoportos felragasztásából áll.

Hogyan készül:
A kollázs, mint fentebb említettük, magába foglalhat képeket/újságkivágásokat, színes 

papírdarabkákat, más műalkotásokból kivágott darabokat, szövegrészeket, fényképeket vagy más 
tárgyakat, amelyeket összerendezünk és ráragasztunk egy papírlapra vagy vászonra.

   (példák)

Anyagok:
- Hatodik rész
- Olló
- Ragasztó
- Papír
- Türelem
- Jókedv
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2. termék: Újságcikk

Rövid leírás:
Az újságcikk aktuális híreket (pl. napilapok) vagy egy bizonyos területre jellemző információkat 

(politikai, gazdasági lapok, technológiai újdonságok site-ja, klubok magazinja) közöl. A cikk 
tartalmazhatja az eseményen résztvevő szemtanúk meglátásait is. Tartalmazhat fényképeket, 
beszámolókat, statisztikákat, grafikonokat, interjúkat vagy a témához kapcsolódó vitákat stb. Olyan 
alcímeket kell kitalálni, amelyekkel felhívjuk az olvasó figyelmét a cikk bizonyos részeire. A szerző 
tényeket és információkat közöl a cikkben a következő alapkérdésekre válaszolva: Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért? Hogyan?

Hogyan készül:

A cím:
A cím mindenképp figyelemfelkeltő kell legyen. Legyen rövid, tömör, de hatásos. Használjatok 

„aktív” mondatokat, mint például: „ A vállalat a szükségesnél több gépkocsit gyárt” vagy „A 
bukaresti vállalatok kommunikációs eszköze a skype”.

A szöveg: 
Győződjetek meg arról, hogy fontos, érdekes dolgokról írtok. Próbáljátok csak a szükséges 

információkat leírni. Fontos, hogy a cikkek tárgyilagosak legyenek, ugyanakkor a szerző álláspontját 
is tükrözzék. Kerüljétek az olyan egyszerű és üres minősítő kifejezéseket, mint a jó vagy a rossz.

Fényképek, rajzok, diagramok:
A látogatás során készített képanyagokat is beépíthetitek a szövegbe. Csak arra kell vigyázni, 

hogy magyarázatot is csatoljatok mindegyikhez.

Anyagok:
- Hatodik rész
- Fényképek
- Diagramok
- Rajzok
- Anyagok a vállalattól

Példa újságcikkre
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3. termék: Interjú

Rövid leírás:
Az interjú egy két személy (riporter és alany) közötti beszélgetés, amely során a riporter 

információszerzés céljából kérdéseket tesz fel az alanynak.

Hogyan készül:
A látogatás során megkérdeztétek a vállalatok személyzetét. Szakmai meglátásaikról, 

ismereteikről érdeklődtetek. 

1.  Cél és célkitűzések 
-  Mi a mi témánk? Mit szeretnénk megtudni? Az interjú után: Mi volt az interjú témája?
-  Hogyan kell kinézzen egy jól elkészített interjú?

2.  Magyarázatok
- Ki volt meginterjúvolva? Hány személy? Játszott valamilyen szerepet a koruk és a nemük? 
- Hogyan választottátok ki a megfelelő személyt?
- Mikor zajlott le az interjú?
- Hogyan zajlott le? 
- Kinek jelentettétek be/kitől kértetek engedélyt az interjúhoz?
- A válaszokat hogyan rögzítettétek? (diktafon, kérdőív, írásban)

3.  A kérdések
- Hány kérdést tettetek fel? Mennyi idő állt a rendelkezésetekre?
-  Mindent nézzetek át és írjatok le!

4.  Az interjú  
- Hogyan kezdtétek el az interjút?
- Hogyan fejeztétek be az interjút?

5.  Az értékelés
- Ha egy szakemberrel beszélgettetek, gondoljátok át még egyszer, melyek voltak a 

legfontosabb kérdéskörök, és húzzátok alá ezeket!
- Ha több személyt is megkérdeztetek ugyanarról a témáról, és azt szeretnétek tudni, hányan 

válaszoltak hasonlóan, akkor rendezzétek a válaszokat ennek megfelelően.
 

6.  A bemutatás
Az interjút bemutathatjátok a következőképpen:
- Előadás az osztályban
-  Újságcikk (lásd 2. termék)
-  Poszter

Anyagok:
- Hatodik rész
- Írott jegyzetek vagy hangfelvétel 
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4. termék: Keresztrejtvény 

Rövid leírás:
A keresztrejtvény egy szókirakós játék, amelynek rácsformája van,  amiben fekete és üres 

négyzetek találhatók. A játék célja az, hogy a fehér négyzeteket kitöltsük betűkkel. Ebben 
különböző kérdések segítenek. A fekete négyzetek elválasztják egymástól a szavakat illetve a 
mondatokat.

Azok a négyzetek, amelyekbe a helyes szó első betűje kerül, általában meg vannak számozva. 
A meghatározásokat a számok és az irány függvényében kell megadni, például vízszintes 4 vagy 
függőleges 20. A meghatározás végén néha megadják a betűk számát is. Vannak olyan rácsok, 
amelyek megadják a választ képező szavak számát is, ha több megoldás is létezik.

Hogyan készül:

Gyűjtés
Először össze kell gyűjteni a meglátogatott vállalattal kapcsolatos szavakat. Ezután válasszátok 

ki közülük a legmegfelelőbbeket. Ezek lehetnek olyanok, amelyek direkt kötődnek a vállalathoz (pl. 
vállalati kocsi,nyomtatási szolgáltatások) vagy olyanok, amelyek leírják, körülírják a vállalatot (pl. 
nagy, férfias, nőies, reklám).

Ajánlások:
Úgy kell megmagyarázni a szavakat, hogy az olvasó megtalálja a helyes választ. Például: 
Vízszintes 1: Ez a vállalat tevékenységi köre.  
Válasz: Sport 
VAGY
Függőleges 4: A cégnél külön munkahelyeket létesítenek ezeknek a személyeknek.
Válasz: Nemlátóknak.

A rács:
Próbáljátok behelyezni a válaszokat a rácsba. Bizonyosodjatok meg arról, hogy ezek fedik 

egymást, és az olvasót a már beírt betűk segíthetik a megoldásban. Rajzoljátok meg a rácsot a 
betűk köré, és számozzátok meg a kockákat vízszintesen és függőlegesen. Most töröljétek ki a 
megoldásokat, és adjátok oda a keresztrejtvényt valakinek, hogy oldja meg!

Anyagok:
- Hatodik rész
- A látogatáskor készített jegyzetek  
- Vonalzó
- Ceruza
- Radír

Példák
keresztrejtvényre: 



Hetedik rész. 22 – A látogatás eredményeinek különböző módszerekkel való bemutatása                 139

5. termék: Kártyajáték (Memory)

Rövid leírás:
A Memory egy olyan kártyajáték, amelyben minden kártyalap az asztalon van leborítva, és 

mindig kettőt fordítanak fel egyszerre. A játék célja az, hogy megtalálják a kártyapárokat. Ezt a 
játékot játszhatják nagyon sokan, de egyedül is. Gyerekek számára kiváló, de a felnőtteknek is 
jelenthet kihívást. Nagyon sokszor használják versenyeken, és tanítási eszközként is remek.

Hogyan készül:
A látogatás során különböző anyagokat gyűjtöttetek össze: tájékoztatókat, illusztrációkat, 

szórólapokat. Lehet, készítettetek fényképeket is. Ezek segítségével tudtok egy Memory játékot 
készíteni.

Válasszátok ki a legsikerültebb fényképeket, és nyomtassátok ki őket két példányban. Ezek a fotók 
jellemzőek kell legyenek a vállalat tevékenységére. Ragasszátok rá őket egy kemény, de nem túl vastag 
kartonlapra. Bizonyosodjatok meg arról, hogy minden kartonlap hátsó oldala tökéletesen egyforma 
(ugyanaz a szín, pecsét nélkül stb.). Ha nem, akkor könnyen meg lehet jegyezni, milyen kép van a 
másik oldalon.

Legkevesebb 20 pár képet kell készítenetek, másképp túl könnyű lesz a játék.

Példa kártyajátékra

Anyagok:
- Hatodik rész
- Képek (legkevesebb 20 pár)
- Karton
- Olló
- Ragasztó 
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6. termék: Egy új játék

Rövid leírás:
A játékok bizonyos szabályok szerint működnek. Minden játékban kell legyen valami kellemes és 

szórakoztató. A játéknak nagyon sok fajtája van. Most elkészíthetitek a saját játékotokat, például egy 
asztali játékot, amelyben a játékelemek vagy a dobókockák előre meghatározott szabályok szerint 
mozognak a bejelölt helyen.

Hogyan készül:
Gondoljatok ismét a látogatásra, és idézzetek fel mindent, amit láttatok, hallottatok, éreztetek és 

tapasztaltatok. El tudtok képzelni egy olyan játékot, ami ezekből a tapasztalatokból ihletődik?

Néhány ötlet:
-  Szerepjáték, vagyis különböző pozíciókat kell betöltenetek a vállalaton belül. Ez asztali játéknak 

is remek.
-  Karriered egy bizonyos vállalatnál. Egyszerű munkásként kezded, és a végén vezetői 

beosztásba kerrülsz. Ki lesz az ügyvezető igazgató a cégnél?
-  Mentsd meg a vállalatodat: a válságot minden cég megérzi. A tiédnek viszont túl kell élnie!

Dolgozzatok ki saját koncepciókat!
Tartsatok előbb egy ötletbörzét, térképezzétek fel a játék struktúráját és a szabályokat. Utána 

készítsétek elő a szükséges dolgokat: a megrajzolt táblákat a játéknak vagy kártyalapokat. Ne 
feledjétek, egy cégről van szó, és a cél az, hogy a játékosok tanuljanak játék közben.

Példa egy asztali játékra
Anyagok:

- A látogatáskor készített jegyzetek 
- Hatodik rész
- Olló
- Ragasztó 
- Karton 
- Színes ceruza, festékek 
- Játék elemek
- Dobókockák
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7. termék: Aki tud, az nyer

Rövid leírás:
A kvízverseny egy olyan játékforma, amelyben a játékosok (egyénileg vagy csoportosan) 

különböző kérdésekre próbálnak helyesen válaszolni. A jó feleletekre általában pontokat adnak, és 
az nyer, aki a legtöbb pontot szerzi.

Hogyan készül:
Gondoljátok át ismét a cégnél tett látogatásotokat, és olvassátok el a jegyzeteiteket! Keressetek 

olyan érdekes kérdéseket, amelyeket felhasználhattok a verseny során. Ne feledjétek, a kérdésekre 
válaszolniuk kell a játékosoknak, tehát ne legyenek túl nehezek!

Mindig legyen három válaszlehetőség, amelyekből egyik a helyes. Mindegyik kérdést írjátok rá 
egy kartondarabra, így könnyebben tudtok áttérni egyikről a másikra.

Találjátok ki, hány pontot lehet nyerni egy helyes válasszal, és mivel tudnátok díjazni a nyertest a 
játék végén. Lehet, adtak nektek a cégnél valami ajándékot, ezt most felajánlhatjátok a nyertesnek.

Példa egy nagyon híres versenyre

Anyagok:
- Hatodik rész
- Jegyzetek
- Kartondarabok
- Filctollak
- Díj 



142                 Hetedik rész. 22 – A látogatás eredményeinek különböző módszerekkel való bemutatása

8. termék: Kreatív feladatok 

Rövid leírás:
A feladat akkor kreatív, ha valami újat hozunk létre. Például egy festményt, egy szobrot, egy dalt, 

egy verset stb.  

Hogyan készül:
Gondoljátok át ismét a vállalatnál tett látogatást, és olvassátok el újból a jegyzeteiteket! Van 

olyan dolog, ami nagyon megérintett vagy nagyon meglepett benneteket?  
Sok anyagot kaptatok a cégtől? Hoztatok el valamilyen tárgyat? Van elképzelésetek arról, hogy 

hogyan tudnátok hasznosítani ezt a tárgyat?
Elkészíthettek bármit, amit eszetekbe jut.

Anyagok:
- Bármi, amit a látogatás alkalmával elhoztatok a cégtől.
- Hatodik rész
- Ötletek
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9. termék: Poszter 

Rövid leírás:
Egy poszterre ráírhatod a látogatáskor készített jegyzeteidet, és bemutathatod őket az 

osztálytársaidnak. Fontos úgy megtervezni a posztert, hogy az felkeltse az emberek figyelmét.

Hogyan készül:
Vizsgáljátok meg kis csoportokban, melyek azok az elemek, amelyek elősegítik egy poszter 

sikerét.
Ha már elkészítettétek a saját posztereteket, felhasználhatjátok ezeket az elemeket egy későbbi 

poszternél.

A cím: rövid, érdekes és távolról is jól látható. 

Az írás: elég nagy és olvasható. Ha a számítógépen készítitek a posztert, akkor ne használjatok 
sokfajta betűtípust. Írjatok rövid mondatokat.

Rajzok, fényképek, grafikonok: Ezek támasztják alá a poszter mondanivalóját és teszik érdekessé. 
Csak néhányat használjatok belőlük.

Szerkesztés: Hová helyezzük a címeket, fényképeket vagy a rajzokat? Készítsétek el a poszter 
tervét!

Elrendezés: Nagy odafigyeléssel tegytek mindent a helyére. Ki kell tölteni a választott formát 
anélkül, hogy zsúfolt lenne a poszter.

Anyagok:
- Flipchart papír
- Ceruzák, markerek
- Olló, ragasztó
- Fényképek, diagramok
- Hatodik rész 
- Jegyzetek
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10. termék: Jelentés 

Rövid leírás:
Jelentést információátadás és összegzés céljából szoktak készíteni. Például kutatások, kísérletek 

eredményeit is jelentésekben szokták bemutatni. A jelentést be lehet mutatni nyilvánosan vagy 
magánmeghallgatáson is. A jelentéseket a politika, az üzleti szféra és a tudományok területén 
használják.

Hogyan készül:
Milyen információkat szeretnétek átadni az osztálytársaitoknak a meglátogatott vállalat 

kapcsán? Mi érdekelheti őket?
Gyűjtsetek össze minden információt, és próbáljátok meg csoportosítani őket! Ez segíteni fog a 

jelentés megírásában.
Határozzátok meg a fejezeteket, és írjatok rövid bevezetőt mindegyikhez.
Bizonyosodjatok meg arról, hogy mindig tárgyilagosak vagytok, és nem szubjektíven mutatjátok 

be a dolgokat.
Ha valaminek alá szeretnétek támasztani a fontosságát, mellékeljetek hozzá ábrát vagy 

diagramot.
Jelentésetek nem haladhatja meg egy A4-es lap méretét!

Példa jelentésre

Anyagok:
- Papír, ceruza 
- Jegyzetek
- Hatodik rész
- Diagramok, fényképek 
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11. termék: Egy termék előállításának folyamata

Rövid leírás:
Amikor egy folyamatot írsz le, akkor nem arra összpontosítasz, hogy mit láttál, hallottál, hanem 

inkább arra, hogy hogyan tetted, amit tettél. A folyamat leírásához használhatsz folyamatábrát, 
amelyre felvázolsz minden lépést, amit a kívánt eredményt eléréséért megteszel.

Hogyan készül:
Milyen lépéseket tettél annak érdekében, hogy eljuss a vállalathoz? És ott mit csináltál? 

Megfigyelted a különböző munkaszakaszokat? Hogyan sikerült mindezt elérned?
A folyamatábra elkészítéséhez szükségetek van egy nagy papírlapra. Minden lépést írjatok be 

egy kockába vagy az általatok kiválasztott bármilyen formába. Kössétek össze nyilakkal ezeket 
úgy, hogy mindenkinek nyilvánvaló legyen a végigjárt út! A legfontosabb lépéseket kiemelheted 
színessel.

Példa egy folyamat leírására

Anyagok:
- Egy nagy papírlap, ceruzák  
- Jegyzetek
- Hatodik rész 

 

 

 

 

Reducere % grăsimi 
și aciditate  

 

Pasteurizare 
și răcire 

Recepționare materie 
primă (smântână) 

Dezodorizare 

 

Inoculare fermenți 
lactici și maturare 

Batere/separare 
și scurgere 

Întărire/  
Porționare 

Ambalare 

Nyersanyag recepciója 
(tejföl) 

Zsiradék % szabályozása 
és savasság csökkentése 

Pasztőrözés 
és hűtés 

Verés/elválasztás 
és szűrés

Megkötés/szárí-
tás és adagolás 

Beoltás tejsav enzi-
mekkel és érlelés 

Szagtalanítás 

Csomag 
olás
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12. termék: Naplójegyzet

Rövid leírás:
Napló formájában is készíthetsz feljegyzéseket a látogatásról. Ez annyit jelent, hogy leírod a 

személyes véleményedet, és leginkább arra térsz ki, ami számodra a legfontosabb.

Hogyan készül:
Aprólékosan gondold át még egyszer a látogatási napodat. Igyekezz újra átélni minden 

pillanatát.
Készíthetsz egy táblázatot is. Lehet, így könnyebben eszedbe fognak jutni a dolgok.
A táblázatba nemcsak azt írhatod be, hogy mit csináltál, hogyan töltötted az időt, hanem azt is, 

hogy milyen tapasztalatokra tettél szert.
Noha szabadon leírhatod a véleményed, ne feledd, hogy a napló ki lesz állítva, és elolvashatja 

bármelyik osztálytársad vagy a meglátogatott vállalat képviselője is.

Óra Mi? Hogyan?
8:00 – 9:00 A személyzeti részlegről várt egy 

személy. 
Kellemes, barátságos légkör. Kíváncsian 
vártam, hogy mi fog történni. 

9:00 – 10:00 A főkönyvelővel beszélgettem a cég 
feladatairól és általánosan a cégről. 

Nehéz volt jegyzetelni. Azt hiszem sok 
mindenről megfeledkeztem. 

10:00 – 11:00 Fél órát kávéztam két személlyel a 
könyvelőségről, majd egy másik fél 
órát az archívumban töltöttem az 
egyik könyvelővel. 

Sok információt kaptam arról, hogy mi-
lyen ennél a vállalatnál dolgozni. 

11:00 – 12:00 … …

Példa egy napló formájában leírt folyamatra.

Anyagok:
- Papír, ceruza 
- Jegyzetek
- Hatodik rész
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13. termék: Szórólap, tájékoztató egy szakmáról

Rövid leírás:
Ha szórólapot vagy tájékoztatót szeretnél készíteni egy szakmáról, akkor azt úgy csináld, 

mintha reklámozni szeretnéd az adott szakmát. A szórólap ráfér egy A4-es lapra, a tájékoztató 
füzetecskéhez viszont több összehajtogatott lapra lesz szükséged.

Hogyan készül:
Kivel beszéltél a vállalatnál? Kit interjúvoltál meg? Létezik olyan szakma, amely nagyon felkeltette 

az érdeklődésed?
Válassz ki egy olyan szakmát, amelyet szívesen bemutatnál az osztálytársaidnak. Gyűjts 

össze minden információt, és döntsd el, hogyan szeretnéd megszerkeszteni a szórólapot 
vagytájékoztatót.

Javaslat:
A szakma neve:
Leírás: Mit csinál a személy, akinek ez a foglalkozása?
A szükséges minősítések: Milyen iskolát kell elvégeznie?
Szükséges képesség: Mit kell tudni, hogy ezt a szakmát gyakorolhasd?
Különleges előírások: Vannak a szakmának speciális elvárásai, mint például: ne legyen 

tériszonyod, utazhass sokat stb. ...?
Kereset: Tudod, mennyi pénzt keresnek ebben a szakmában?
Stb. 

Próbáld meg az információkat esztétikusan elrendezni a szórólapon illetve a tájékoztatón. 
Csatolj a szakmával kapcsolatos képeket is. Ne feledd, a szórólapnak vonzónak kell lennie,, és fel kell 
keltenie az olvasó figyelmét.

              Példa szórólapra
Anyagok:

- Lapok, színes ceruzák 
- Számítógép, nyomtató (ha lehetséges)  
- Jegyzetek
- Hatodik rész



148                 Hetedik rész. 22 – A látogatás eredményeinek különböző módszerekkel való bemutatása

14. termék: A kiállítási tárgyak doboza

Rövid leírás:
A betűtárakat a digitális nyomtatás előtt használták a nyomdákban. Sok rekeszes dobozok voltak, 

és minden betűtípusnak, karakternek saját rekesze volt. Ahhoz, hogy egy oldalt kinyomtassanak, 
a nyomdásznak (szedőnek) be kellet helyeznie a betűket egy speciális formába. Nyomtatás után 
a betűk  visszakerültek a rekeszekbe. A kiállítási tárgyak doboza hasonló a nyomdai szedőtárhoz. 
Ha úgy döntesz, hogy készítesz egy ilyen dobozt, akkor az összegyűjtött tárgyakat helyezd el a 
rekeszekben.

Hogyan készül:
Gyűjtsd össze a vállalattól elhozott tárgyakat!
Próbáld sorrendbe helyezni őket (kronológiai sorrend vagy téma szerinti csoportosítás). Tervezz 

meg fából egy kiállítódobozt! Az összeszerelésénél szükséged lehet a szüleid vagy az osztálytársak 
segítségére.

Helyezd a tárgyakat a dobozba, és címkézd őket fel úgy, hogy a nézők tudják, mit ábrázolnak, 
vagy mire használják!

Állítsd ki a dobozod!

 

  

Példák kiállító dobozokra

Anyagok:
- A látogatás alkalmával gyűjtött tárgyak
- Címkék
- Ceruzák, filctollak 
- Ragasztó vagy öntapadó lap, olló
- Fa, ragasztóanyag
- Jegyzetek
- Hatodik rész
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15. termék: Blog bejegyzés

Rövid leírás:
A blog egy olyan periodikusan újabb bejegyzésekkel bővülő weboldal, amely ezek sorozatából 

áll, függetlenül attól, hogy mi az oldal témája, formája és hogy nyilvánosan elérhető-e. A 
bejegyzések leggyakrabban – de nem szükségszerűen – fordított időrendi sorrendben vannak. A 
blogok többsége nyilvános weblapként működik bármely internethasználó által elérhetően. 

Ha úgy gondolod, hogy a vállalat meglátogatásával kapcsolatos véleményedet meg szeretnéd 
osztani, írj a JOBS-projekt hivatalos oldalára.

Hogyan készül:
Írd le, milyen volt a látogatás. Az lenne a legjobb, ha időrendi sorrendet követnél, de 

csoportosíthatsz témák szerint is különböző alcímek alatt.
Ne feledd el, a JOBS weblapja mindenki számára nyitott. Arra viszont ügyelj, hogy ne írj negatív 

bírálatot semmiről és senkiről!
Ha nincs számítógéped, amin megmutathatnád a szöveget, nyomtasd ki!

 

Példa egy blog-ra

Anyagok:
- Számítógép (internet hozzáféréssel)
- Jegyzetek
- Hatodik rész
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16. termék: Bemutató a Facebookon

Rövid leírás:
Ha úgy döntesz, hogy a látogatással kapcsolatos véleményedet a Facebookra írod ki, akkor a 

barátaiddal fogod online megosztani a tapasztalataidat. Csak akkor tedd ezt, ha értesz hozzá, és van 
már Facebookod!

Hogyan készül:
Lépj be a saját Facebookodra. Gondolj a látogatásra és az ott szerzett tapasztalatokra! Írd be 

a szöveget! Beleírhatsz mindent, amivel foglalkoztál, minden feladatot, amit kaptál, és minden 
információt, amit szereztél.

Feltölthetsz fotókat is. Ne feledd, a Facebook nyilvános közeg, és lehet, hogy nem mindenki 
szeretné ott látni a fényképét. Tehát  ha más személy képét szeretnéd feltölteni,  kérj tőle engedélyt!

Ha a kiállításon nincs számítógép, nyomtasd ki a bejegyzésed!

Példa egy Facebook-bejegyzésre

Anyagok:
- Számítógép (internethozzáféréssel)
- Jegyzetek 
- Hatodik rész
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17. termék : Szerepjáték

Rövid leírás:
A szerepjáték az, amit a neve takar: valaki más bőrébe bújunk, vagy önként öltünk magunkra 

bizonyos viselkedési formákat, hogy megfeleljünk egyes társadalmi normáknak. 

Hogyan készül:
Kikkel beszélgettél a látogatás során és miről? Milyen volt a hangulat? Jól érezted magadat? Mit 

mondott a főnök? Megtudtad, hogy mik az elvárások a dolgozókkal szemben?
Miután összeszedted gondolataidat, képzeld el, hogy egy állásinterjún vagy. Most viszont a 

helyzet megváltozott. Te vagy a saját céged főnöke. Tedd fel a következő kérdéseket magadnak:
-  Mit vársz el a beosztottaktól?
-  Mit kell tudjanak megcsinálni?
-  Mit nem néznél el a beosztottaknak?
-  Főnökként mi a legfontosabb számodra?

Írd le a kérdéseket és válaszokat párbeszéd formájában! Tedd ki a párbeszédet a falra! Posztert is 
készíthetsz.

 

Interjún készített fénykép

Anyagok:
- Hatodik rész
- Ceruzák, papír
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18. termék: Táblázat – egy szakma követelményei

Rövid leírás:
A táblázatokat az információk általános bemutatására használják. A táblázat tömör, és sok 

szöveg elolvasásától kímél meg. A táblázat bizonyos számú sorból és oszlopból áll. Ezek együtt egy 
rácsot alkotnak.

Hogyan készül:
Emlékezz vissza a vállalatnál tett látogatásodra! Válassz ki egy szakmát vagy egy munkahelyet, 

amelyet szeretnél alaposan elemezni!
Vegyél egy nagy papírlapot! Ha van számítógéped, akkor készíts táblázatot Word-ban.

Minta:

A szakma elnevezése ? ? ? ?

A szakma leírása – 
Milyen munkát végeznek?
Minősítés – Milyen képzéssel 
kell rendelkezzek?
Kompetenciák/fő készsé-
gek – Milyen kompetenciák 
és készségek szükségesek a 
szakmához?
Munkaidő – Mikor és hány 
órát kell dolgoznod?
Fizetés – Mennyit kereshetsz 
ebben a szakmában?

Anyagok:
- Hatodik rész 
- Ceruzák, papír
- Flipchart-lapok (A3)
- Számítógép
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19. termék: Kirándulásszervezés 

Rövid leírás:
A kirándulás egy embercsoport szervezett megmozdulása kikapcsolódás vagy tanulás céljából. 

Hogyan készül:
Képzeld el, hogy visszatérsz a meglátogatott vállalathoz. Ezúttal viszont magaddal viszel 

egy csoportot is. Hogyan szervezed meg a látogatást? Mit szeretnél megmutatni nekik? Kivel 
beszélgethetnének? Van valami különleges, amit mindenképp érdemes látniuk a csoport tagjainak?

Készítsd el a tervet, és oszd be jól az idődet!
Írd le a tervet egy lapra, és oszd fel fejezetekre, ahogy az alábbi példában:

 1. A kirándulás előkészítése:
  Szerveznivalók (telefonhívások, e-mail-ek írása, stb.)
  Vásárolnivalók (szállítás, belépők, stb.)

 2. Találkozási hely:

 3. Program: 
  8:00   Találkozás a bejáratnál az ügyfélszolgálat vezetőjével
  9:00   A kommunikációért felelős személy rövid bemutatója a cégről
  9:30   Az igazgatónak szóló kérdések
  10:00 Kávészünet
  10:30 Találkozás . . . . . . ., aki végigvezet és bemutatja a céget.

 4.  Következtetések:

Anyagok:
- Hatodik rész
- Ceruzák, papír 
- Számítógép 
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20. termék: Ideális munkakörülmények

Rövid leírás:
A munkakörnyezetben található meg mindaz, ami kapcsolatos a szakmáddal. Ez magába foglalja 

a munkatársaidat, a munkavégzés helyszínét, az általános hőmérsékletet, a zajt, stb. 

Hogyan készül:
Képzelj el egy számodra ideális munkahelyet! Milyen lenne ez?
Nagyon sok lehetőséged van. Gondolataidat lejegyezheted, lerajzolhatod, vagy előadhatod őket 

bármilyen más módszert használva. Ez a te választásod!

 

Példa ideális munkakörülményekre

Anyagok:
- Hatodik rész
- Ceruzák, papír
- Színek, festékek
- Olló, ragasztó 
- Számítógép
- Bármi egyéb, ami szükséges
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21. termék: Mondjátok el a véleményeteket:
Érvek és ellenérvek
(Jó vagy rossz itt dolgozni?)

Rövid leírás:
Amikor érveket és ellenérveket hozunk fel egy téma kapcsán, akkor az adott téma negatív illetve 

pozitív aspektusait is megvizsgáljuk.

Hogyan készül:
Gondolj mindarra, amit a vállalatlátogatáskor láttál! Mit gondolsz, miért lenne jó és miért lenne 

rossz ott dolgozni? Gondolj a munkakörnyezetre, a fizetésre, a karrierlehetőségekre stb. A te 
szempontodból melyek az érvek és ellenérvek? ĺrd be őket az alábbi táblázatba!

 

Anyagok:
- Hatodik rész 
- Jegyzetek
- Golyóstoll, papír

ÉRVEK ELLENÉRVEK
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22. termék: Reklám (promóciós hirdetés) 

Rövid leírás:
A reklám célja az, hogy rábírja az embereket bizonyos termékek fogyasztására, vagy hogy 

megváltoztassa a véleményüket. A reklámok mindenhol jelen vannak: újságokban, utcai 
hirdetőtáblákon, a televízióban, a rádióban, az Interneten stb.

Hogyan készül:
Képzeld el, hogy reklámot kell készíts a meglátogatott vállalatnak. Mit mutatnál be? Mit írnál? 

Milyen képeket használnál? Képzeld el, hogy a reklámot a televízióban vagy az interneten kell 
bemutatni!

Készítsd el egy nagy papírra a reklám vázlatát! Használj fel bármit, amiről úgy hiszed, hogy 
felkeltheti az emberek érdeklődését, és meggyőzi őket a vásárlásról. Rajzolhatsz, vagy használhatsz 
általad készített fényképeket is!

Egy régi reklám

Anyagok:
- Hatodik rész 
- Jegyzetek
- Ceruza, papír
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23.
A JOBS-kiállítás előkészítése

Ebben a feladatban az összes JOBS osztálynak részt kell vennie. A 
munkafolyamat koordinálására a tanárok egy szervező csapatot neveznek ki.

A csapat feladata összegyűjteni az összes információt a kiállítandó 
tárgyakról. Hány asztalra, hirdetőtáblára, vetítőre stb. lesz szükség? Hol kerül 
megrendezésre a kiállítás? Egy osztályban? A tornateremben? Kiket hívjanak 
meg? Stb.

Ebben a részben, szervezéssel kapcsolatos tanácsokat találtok.
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83. feladat:
Előkészületek párokban

Hogyan járultok hozzá a kiállítás megvalósításához? Miért szükséges, hogy megvalósítsátok 
elképzeléseiteket?

-  Rajzoljátok le, hogyan szeretnétek elhelyezni a munkáitokat a kiállításon.
-  Készítsetek egy listát a szükséges eszközökkel. (pl. ragasztószalag, rajzszegek, tűk, asztalok, 

flipchart, fények, kiállítótáblák a folyosókra stb.)
-  A kiállítás megvalósításához milyen technikai segítségre van szükségetek? 

Ezek az információk a szervező csapat számára nagyon fontosak. Töltsétek ki a 81. munkalapon 
található kérdőívet, és adjatok egy másolatot a szervező csapatnak is!
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1. lépés: Általános tudnivalók a kiállítás megszervezéséhez 

Használjátok a 10. eszközt (Kiállítások szervezése), és tájékozódjatok arról, hogy hogyan kell 
előkészíteni egy ilyen eseményt.

2. lépés: A szervezésre vonatkozó kérdések tisztázása

Alkossatok négyes csoportokat, és beszéljétek meg a szervezési lehetőségeket! Az alábbi 
kérdések segíteni fognak. Fogalmazzátok meg a válaszokat, és írjátok fel ezeket egy-egy lapra.

A következő kérdéseket kell tisztázni: 

1) Mi lehetne a kiállítás címe? Gyűjtsétek össze az összes lehetséges címet. Pl. JOBS: ...
2) Kit kell értesíteni, kivel kell megbeszélni a terveinket? (Osztályfőnök, az iskola vezetősége, 

karbantartó stb.)
3) Véleményetek szerint hol kellene megszervezni a kiállítást? Vegyétek számba az összes 

lehetőséget: osztályok, folyosók, bejárat, iskolán kívüli helyek. Gondoljátok végig, 
célotoknak melyik felelne meg a legjobban!

4 )  Kit hívtok meg a kiállításra? Állítsatok össze egy listát a meghívottakkal! 
5 )  Hogyan készítitek a meghívókat? 
6) Ki fog együttműködni az alább bemutatott (3-10) lépések megszervezésében? 

Most ismételjétek át az osztállyal az ötleteket, és beszéljétek meg az eljárásokat. A tanár a 
közvetítő szerepét játssza. Minden kérdésre válaszoljatok, hogy mindenki láthassa a válaszokat.

1. kérdés 2. kérdés 3. kérdés  …

 
 - Válassz egy ideiglenes címet (1. kérdés).
 - Mielőtt végleg döntenétek a kiállítás szervezéséről, vegyétek figyelembe társaitok meglátásait, 
sőt a tanár és igazgatóság véleményét is.

84. feladat:
Előkészületek csoportban
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3. lépés: A szervezőbizottság megalakítása

Alakítsatok egy bizottságot, aminek tagjai megtervezik a kiállítást, és megteszik a szükséges 
előkészületeket. A bizottság legyen négytagú (2 fiú és 2 lány). A bizottság a tanárokkal együtt 
tisztázza a következő kérdéseket:

-  Mettől meddig lesz nyitva a kiállítás?
-  Mikor lesz a tárlat?
-  A kiállítás helyének pontos meghatározása. 
-  A bizottság beszámolója a szervezés menetéről.

4. lépés: A kiállítás meghívóinak elkészítése és elküldése 

A meghívás a szülőknek, a vállalatok képviselőinek, közéleti személyiségeknek, a sajtónak stb. 
szól. A meghívók megszerkesztése és kézbesítése során a következőképpen járjatok el:

-  ĺrjatok egy listát az összes meghívott vállalattal és azokkal a tanulókkal, akik meghívták a őket!
-  Több javaslatot hallgassatok meg, hogy a meghívó jól sikerüljön!
-  Beszéljétek meg, ki írja alá a meghívót. A meghívás a tanulók feladata, az iskola csak támogatja 

ezt.
-  Hogyan fognak a meghívók a címzettekhez eljutni? Személyesen adjátok át, vagy postázzátok 

őket?
A meghívók kiküldésénél figyeljetek, hogy senkit se hagyjatok ki. Egy fontos vállalat kihagyása 

problémákat okozhat a következő év JOBS tanulóinak.

5. lépés: A rendezvény reklámozása (1)
       (Szórólapok osztogatása/ plakátok ragasztása)
 Fontos tájékoztatni az eseményről a nyilvánosságot. A rendezvényt népszerűsíthetitek 
szórólapok segítségével vagy plakátok kiragasztásával. Gondolkozzatok el azon, hogy hogyan 
fogjátok népszerűsíteni a kiállítást az iskolában.

A szórólapok, plakátok lehetséges tartalma:
-  Térkép, avagy hol szervezik a kiállítást?
-  A kiállítás fő célkitűzése – hogyan jött létre?
-  Mit mutat be a kiállítás? Mi a célja?
-  Ki vesz részt a kiállításon?
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6. lépés: A rendezvény reklámozása (2)
       (Sajtó/ helyi rádió / weboldal)

A sajtó tökéletes csatorna a népszerűsítésre. Hívjátok meg a rádió és az írott sajtó képviselőit, és 
közöljétek velük a fontos információkat! 

Ha lehetséges, készítsetek egy weboldalt, ahol a kiállítással kapcsolatos fontos információkat 
teszitek közzé.

7. lépés: A kiállítás megszervezése 
 

Megszervezni egy kiállítást kihívást jelent. De ne feledjük, egy közös projektről van szó, amely 
együttműködésen, egymás segítésén és az összes résztvevő személy odaadásán alapszik.  

8. lépés: Tárlat (nyitórendezvény) 
 

A kiállítás megnyitója a meghívottak fogadásával kezdődik. Köszönteni kell a vendégeket, majd 
pár mondatban elmondani, hogyan jött létre a kiállítás, mi a célkitűzése. A következő pontokat 
feltétlenül érinteni kell:

-  Köszöntsétek a vendégeket!
-  Említsétek meg a fontosabb meghívottakat!
-  Magyarázzátok meg, hogyan valósulhatott meg a kiállítás!
-  Emeljétek ki a kiállítás célkitűzéseit!
-  Mondjatok köszönetet a vállalatoknak!
-  Említsétek meg, hogy minden tanuló készen áll a vendégek kérdéseire felelni!
-  Kívánjatok mindenkinek jó szórakozást.
Ne feledjétek, beszéljétek meg az osztályban a dresszkódot (elegáns, hétköznapi stb).
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9. lépés: A kiállítás megtekintése

Ha más osztályok is meglátogatják a kiállítást, akkor fontos, hogy fogadjátok őket, és 
információkat adjatok arról, hogy hogyan érdemes a kiállítást megtekinteni. Egy lehetséges mód 
erre az, hogy a vendégeknek adjatok egy lapot, amelyen egy kérdés található, amelyre válaszolniuk 
kell a látogatás során. Megjutalmazhatjátok egy-egy csekély ajándékkal a legjobb válaszokat.

Figyeljetek oda a következőkre:
-  A vendégek üdvözlése és a bevezető
-  Említsétek meg a versenyt, ami a kiállítás alatt zajlik!
-  A versenyre készítsétek elő a papírlapokat a kérdésekkel!
-  Következtetések, a kérdésekre kapott válaszok kiértékelése
-  Beszélgetések
-  A távozó vendégektől való elköszönés
 

10. lépés:  A kiállítás bezárása

A kölcsönkért eszközöket (hirdetőtáblák, projektor) vigyétek vissza a helyükre. Az 
osztálytársaitok is vissza kell kapják a munkáikat. Lehetnek olyan tárgyak is, amelyeket a 
vállalkozásokhoz kell visszajuttatni.
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Gondolj a kiállítás előkészítése és bemutatása alatt szerzett tapasztalatokra! Gondolj a látogatók 
reakcióira és a tőlük kapott visszajelzésekre!

1) Milyen foglalkozás kapcsán készítetted a kiállítást?
2) Sok hozzászólás volt a munkáid kapcsán? Ha igen, mik voltak azok?
3) Meg vagy elégedve a munkáddal?

A válaszokat írd be a füzetedbe vagy használd a 82.munkalapot - Kérdések a kiértékeléshez.

85. feladat:
A hetedik rész kiértékelése
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1. eszköz: 
A tanulási folyamat megszervezése

• Célkitűzéseim a következő fejezetre/modulra/napra stb.

• Ma ezekkel a témákkal foglalkozom: . . . . . . . . .

• Különösen érdekel a(z): . . . . . . . . .

• Néhány nehézségem van a(z): . . . . . . . . .

• Ez a tervem: (Mit fogok először csinálni? Mivel folytatom? Hol fogok tanulni? Mit fogok 

 ezt követően csinálni? Mikor tartok szünetet? Mikorra tervezem befejezni a munkát?)

• Vele vitatom meg a tervem, tőle kérek tanácsot: . . . . . . . . .

• Elégedett leszek, ha sikerül teljesíteni a következő célkitűzéseket: . . . . . . . . .

• A következő forrásanyagokat szerzem be: . . . . . . . . .

• Hogy zavartalanul dolgozhassak, a következő intézkedeseket teszem: . . . . . . . . .

• Hogy hatékonyabb legyen a tanulási folyamat, a következő osztálytársaimtól fogok 

 segítséget kérni: . . . . . . . . .

• Ha elfáradok, így fogok kikapcsolódni: . . . . . . . . .

• Ha már nincs erőm tanulni, akkor: . . . . . . . . .
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2. eszköz: 
A tanulási folyamat értékelése

• Mivel kezdtem a tanulási folyamatot?

• Melyek voltak a következő lépések?

• Mikor tartottam szünetet?

• Mennyi ideig dolgoztam egyedül?

• Mennyi ideig dolgoztam közösen egy osztálytársammal?

• Mennyi ideig dolgoztam csoportban?

• Jól ment a csoportmunka?

• Sikerült betartanom a tanulási tervemet?

• Sikerült odafigyelnem a feladatokra anélkül, hogy bármi megzavarta volna a 

 koncentrációmat? Volt bármilyen zavaró tényező, ami elvonta a figyelmemet? Meg kell 

 tanulnom jobbban összpontosítani?

• Hatékonyan dolgoztam?

• Unatkoztam tanulás közben?

• Lekes voltam tanulás közben?

• Mikor élveztem a tanulást?

• Munka közben biztos voltam magamban, hogy meg tudom csinálni? (A saját 

 képességeimbe vetett bizalom)

• Hogyan vált egy téma érdekessé számomra, és hogyan kezdett élvezetes lenni a tanulás?

• Milyen tanulási stratégiákat és technikákat alkalmaztam?

• Hatékonyan dolgoztam? Mit csináltam jól, és mit rosszul?

• Mi okozott nehézséget? Hogyan oldhatom meg ezeket?

• Gyorsabban vagy lassabban kellene dolgoznom?

• Van valami, amin változtatnom kéne?

• Hogyan javíthatnék az életvitelemen?

• Legközelebb, amikor tanulni fogok, megpróbálok…
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3. eszköz: 
Az eredmény megbeszélése

• Mit tanultam?

• Tényleg sikerült fejlődnöm, előrelépést tettem?

• Tisztán megértettem mindent, amit tanultam? Átlátom az összefüggéseket?

• Vajon képes leszek alkalmazni új ismereteimet, ha a helyzet úgy hozza?

• Hol és mikor használhatom fel a tanultakat?

• Én, személy szerint elégedett vagyok azzal, amit elértem?

• Van valami, amiben jobban elszeretnék mélyülni, vagy hatékonyabban szeretném

 felhasználni?

• Teljesítettem a céljaimat?

• Mit kell még elsajátítanom?

• Legközelebb milyen tanulási célokat tűzök ki magam elé?
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4. eszköz: 
Kutatás a könyvtárban

A könyvtárban rengeteg olyan információ található, amire szükséged lehet egy bizonyos téma 
tanulmányozásakor. Ahhoz, hogy ezeket hatékonyan fel tudd használni, ki kell tudnod szűrni 
belőlük a lényeget. Az alábbi lista segítségedre lesz az információk gyűjtésében és feldolgozásában.

1. Mi a célom?
– Mit kell megvalósítanom? Milyen kéne legyen a végtermék? Bemutató lesz?
 Jelentés? Plakát?
– Attól függően, hogy mi a célod, különböző információkat kell keresned.
 Egy plakát elkészítéséhez illusztrációkra, grafikus elemekre lesz szükséged,
 egy jelentéshez pedig pontos adatokat kell találnod az adott témában.

2. Milyen információkra van szükségem?
– Írj le mindent, amit tudsz az adott témáról (egy mentális  térkép a segítségedre lehet).
– Írj le mindent, amit szeretnél tudni az adott témáról (húzd alá ezeket a szempontokat 

a mentális térképen). Határozd meg pontosan azokat a dolgokat, amelyek a legjobban 
érdekelnek. Ennek függvényében lehetséges, hogy több kutatási szempontot kell majd 
meghatároznod, vagy lehet, hogy csak egy párat.

3. Hogyan keressek információkat és hogyan rendszerezzem őket?
– Kutass a könyvtári könyvekben, folyóiratokban, filmekben, és döntsd el, hogy a bennük 

található információk választ adnak-e a kérdéseidre. A névmutatók és tartalomjegyzékek 
böngészése nagy segítségedre lehet.

– Egy külön lapra jegyezd le a könyv címét és az oldalszámot, ahol az információt találtad. 
Ugyanakkor a könyvben is bejelölheted egy könyvjelzővel vagy papírdarabbal az oldalt.

– Sok esetben hasznos lehet, ha lefénymásolod az oldalt. Ne felejtsd el felírni a lap hátára a 
könyv címét.

– Keress képeket/illusztrációkat a folyóiratokban. A folyóiratokkal is ugyanúgy járj el, mint 
a könyvekkel.

– Ha egy filmből informálódsz, állítsd meg, valahányszor olyasmit látsz, ami érdekel.
– Gyűjtsd össze az összes anyagot, és tedd be egy mappába.
– Húzd alá a legfontosabb információkat.
– Kivonatold egy lapra a saját szavaiddal a legfontosabb információkat.
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4. Hogyan mutassam be az információt?
Példák:
– készíthetsz egy plakátot
– rendezhetsz kiállítást
– tarthatsz szóbeli beszámolót
– készíthetsz diafilmeket 
– írhatsz egy újságcikket
– készíthetsz videót 

5. Hogyan mérem fel, mennyire volt sikeres a kutatásom?
– Tanultál valami újat?
– Találtál elegendő hasznos információt?
– A kutatás mely szakaszai mentek jól? Mi okozott nehézséget?
– Legközelebb mit csinálnál másképp?
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Bármi jusson eszedbe, az interneten felbecsülhetetlen mennyiségű információ van róla. Gondold 
végig, hogyan kell eljárnod, hogy a legrelevánsabb és legmegbízatóbb információkat találd meg a 
témáddal kapcsolatosan.

 1. Információk keresése
Jegyezd le egy lapra a témával kapcsolatos kulcsszavakat. Gondold végig, mit 

szeretnél megtudni az adott témáról.
Példák:
– kisebbség
– demokrácia
– …
Kombináld a keresési kifejezéseket, mint például: „középkori városok piacterei ”. 

Használj idézőjeleket!
– Melyik szókombináció segítene neked, hogy megtaláld a témáddal kapcsolatos 

legrelevánsabb információkat? Jegyezd le!
.

 2. Az információ ellenőrzése
Bárki, akinek van internetje, szabadon oszthat meg információkat a világhálón, ezért 

fontos, hogy kétszer is ellenőrizd azt, amit találtál, mielőtt felhasználnád.
Figyelj oda az alábbi szempontokra:
– Megtalálható ez az információ más weboldalakon is?
– Ki publikálta ezt az információt?
– Milyen érdeke lehet annak a személynek vagy szervezetnek, aki nyilvánosságra 

hozta az információt?
– Megbízható az illető személy vagy szervezet?
Hasonlítsd össze az internetről származó információt más forrásokkal is:
– Szerepel ugyanaz az információ könyvekben, interjúkban, folyóiratokban? Ha 

vannak releváns tapasztalataid, megegyezik velük? Vagy eltér?
– Az internetről származó információ frissebb, részletesebb, mint az, ami más 

forrásokból származik?
– A talált információk közül melyik felel meg legjobban a céljaidnak?

5. eszköz: 
Internetes kutatás



172                  Nyolcadik rész. Tanulók eszköztára

 3. Az információ mentése
Miután megtaláltad azokat az internetes oldalakat, amelyekre még vissza szeretnél 

térni a továbbiakban, készíts egy listát róluk:
– Nyiss egy külön dokumentumot.
– Jelöld ki a címet (URL).
– Másold a címet úgy, hogy egyszerre lenyomod a CTRL és C billentyűket.
– Illeszd be a címet (URL) a dokumentumba. ( CTRL+V )
– Mentsd el a dokumentumot, „weblist_téma” név alatt, pl. „weblist_demokrácia”.
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Emberektől is szerezhetünk információkat egy bizonyos téma kapcsán. Nem kell egyebet 
tennünk, mint hogy megkérdezzük őket, vagy kikérjük a véleményüket.

Meginterjúvolhatsz:
– szakértőket,  ha valami pontosat és biztosat akarsz megtudni az adott témáról
– olyan embereket, akiknek nincs releváns szaktudásuk az adott témában, de érdekesek lehetnek 

a meglátásaik.
Interjúzni kis csoportban együttműködve lehet a legjobban. Így segíthetitek egymást a 

kérdésfeltevésben és a válaszok lejegyzésében.
Kövesd az alábbi listán szereplő útbaigazításokat:
– Jegyezz le mindenik kérdésre egy rövid választ.
– Jelöld meg a kérdéseket, amelyekre nem sikerült választ találnod.
– Beszéld meg ezeket a kérdéseket az osztályban.

Lépések:

1 .  A cél
– Mi a témánk? Mit akarunk megtudni?
– Hogyan kellene a végeredménynek kinéznie?

2 . Előkészítés
– Kit fogunk megkérdezni? Hány személyt? Számít a koruk és a nemük?
– Hogyan válasszuk ki a megfelelő személyeket?
– Mikor lehet sort keríteni az interjúra?
– Hogyan kell lebonyolítani?
– Kit kell az interjúról informálni, vagy kitől kell engedélyt kérni?
– Hogyan fogjuk rögzíteni a válaszokat (hangfelvétellel, jegyzetelve, kérdőívekkel)?

3 . Kérdések
– Milyen kérdéseket fogunk feltenni?
– Hány kérdést tudunk feltenni? Mennyi idő áll a rendelkezésünkre?
– Gyűjtsétek össze, és rendszerezzétek a kérdéseket! Hagyjatok helyet az interjú közben 
 eszetekbe jutó kérdéseknek is!

6A. eszköz:
Interjúk készítése
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Javasolt kérdések egy bizonyos szakmával kapcsolatosan:
Írjátok le pár szóban, mit tudtok a szakmáról.
Jegyezzetek le néhány kérdést annak kapcsán, amiről többet szeretnétek megtudni. 

A kérdéseket írjátok kis papírdarabokra, hogy könnyebben lehessen őket rendszerezni. 
Úgy tegyétek fel a kérdéseket, hogy azokra ne lehessen egyszerűen igennel vagy 
nemmel válaszolni.

A következő kérdőszavak segíthetnek:
– Mi?
– Miért?
– Minek?
– Hogyan?
– Ki?
– Hol?
– Mikor?

Megkérdezheted az alanyt a következőkről is:
– a szakmához tartozó feladatok és funkciók
– hogyan választotta ki a szakmáját?
– a munkakörnyezet
– a legfontosabb tennivalók
– szakmai követelmények (Mi az, amit feltétlenül tudni KELL?)
– szükséges iskolai végzettség
– a szakma jelenlegi helyzete
– a szakma jövőbeli kilátásai
– pro és kontra érvek

 4. Az interjú  lebonyolítása
– Hogyan kezdjük feltenni a kérdéseket?
– Külön-külön mi a szerepe a csoport minden egyes tagjának? (ki kérdez, ki jegyzi le a 

válaszokat, ki indítja/állítja le a hangfelvevőt).
– Hogyan zárjuk le az interjút?
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 5.  Értékelés
– Ha egy szakértőt interjúvoltatok meg, gondoljatok a legfontosabb dolgokra, amiket 
mondott, és húzzátok alá azokat.
– Ha különböző személyeket kérdeztetek ugyanarról a témáról, és szeretnétek 
megtudni, hányan válaszoltak hasonlóan, akkor rendszerezzétek a válaszokat ennek 
megfelelően.

 6.  Bemutatás
Döntsétek el, mire akarjátok felhasználni az eredményeket:
– az osztályban egy bemutatóra
– egy  újságcikk megírására
– egy plakát elkészítésére
– valami másra

Egy minőségi interjú kritériumai

Döntsétek el, kinek mi lesz a feladata az interjú készítésében. Egyikőtök felteszi a kérdéseket, míg 
a másik lejegyzi a válaszokat.

– Beszéljetek nyíltan és barátságosan az alannyal.
– Tiszteljétek az alany érzéseit.
– Ha valaki nem szeretne egy kérdésre válaszolni, tartsátok tiszteletben ezt.
– Nézzetek az alany szemébe. Mindig mosolyogjatok.
– Ha nem értetek tisztán valamit, ismételjétek meg a kérdést.
– Ha az alany nem ért valamit, fogalmazzátok újra a kérdést, vagy próbáljatok meg tisztábban 
artikulálni.
– Ne aggódjatok, ha nem sikerül minden szót vagy mondatot rögzíteni. Az interjú végére úgyis 
elegendő anyagotok lesz.

Miután befejezted a mintainterjút, tarts szünetet, majd válaszolj a következő kérdésekre:
– Hogy érezted magad interjúkészítés közben? Milyen volt kérdezőnek lenni? Hát kérdezettnek?
– Melyik kérdések voltak szerinted a legjobbak? Hát a leggyengébbek?
– Mit gondolsz, kéne valamin változtatnod? Miben van a hiba? A kérdésekben? Vagy abban, 
ahogy kérdezel?
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6B. eszköz: 
Felmérések készítése

Egy témáról, embereket megkérdezve, szerezhetsz információkat: mit tudnak vagy mi a 
véleményük az illető témáról. A felméréseket azért készítik, hogy megismerjék egy nagyobb 
csoport véleményét, meglátásait egy bizonyos témával kapcsolatban. A felmérések rövid interjúk 
vagy kérdőívek segítségével készülnek. A JOBS keretén belül a felméréseket rövid interjúkkal 
fogjátok megoldani.

Megkérdezhetsz:
– Olyan személyeket, akiknek nincs szaktudásuk a témáról, de érdekel, hogy mit gondolnak.
– Olyan személyeket, akiknek szaktudásuk van, tehát szakértők az adott témában.
A felmérések esetében leginkább párban dolgoztok. 
Így segíteni tudjátok egymást a kérdésfeltevésben és a válaszok lejegyzésében.
Kövesd az alábbi listán szereplő útmutatásokat:
– Jegyezz le mindenik kérdésre egy rövid választ.
– Jelöld meg a kérdéseket, amelyekre nem sikerült választ találnod.
– Beszéld meg ezeket a kérdéseket az osztályban.

Lépések:

 1. A cél
– Mi a témánk? Mit akarunk megtudni?
– Hogyan kellene a végeredménynek kinéznie?
– Hogyan tervezünk hozzájutni az információhoz? Hogyan fogjuk felhasználni az 
 eredményeket?

2. Előkészítés
– Kit fogunk megkérdezni? Hány személyt? Számít a koruk és a nemük?
– Hogyan válasszuk ki a megfelelő alanyokat?
– Mikor kerül sor a felmérésre?
– Hogyan rögzítjük a válaszokat (hangfelvételen, jegyzetelve, kérdőívekkel)?

3. A kérdések
– Milyen kérdéseket fogunk feltenni?
– Hány kérdést fogunk feltenni? Mennyi idő áll a rendelkezésünkre?
– Gyűjtsétek össze a kérdéseket, és készítsetek egy felmérést. Ha egy utcai felmérést 
 készítetek, akkor csak nagyon kevés kérdést tehettek fel az alanyoknak (maximum hármat).
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4. A felmérés megvalósítása
– Hogyan tesszük fel a kérdéseket?
– Mit csinálnak a csoport tagjai? (ki kérdez, ki jegyzi le a válaszokat, ki indítja/állítja meg a
 reportofont?)
– Hogyan zárjuk le az interjút? (köszönetnyilvánítás stb.)

5. Értékelés
– Ha ugyanazt kérdeztétek több személytől, akkor kialakítottatok magatoknak egy általános 
 képet a témáról. (Hányan adtak egy bizonyos választ? Hányan a feleltek másképp? stb.)
– A kapott válaszokat akkor is csoportosíthatjátok, ha a különböző alanyok más szavakat 
 használtak, de ugyanazon a véleményen voltak.

6. Bemutatás
 Döntsétek el, mire akarjátok felhasználni az eredményeket:
– bemutató tartására az osztályban
– egy újságcikk megírására
– egy plakát elkészítésére
– másra
 Ha felmérést készítettetek, akkor érdemes az eredményeket táblázatba vagy diagramba 
rendezni.

7. Az eredmények értelmezése
 A felmérés eredményeinek értelmezése több mint egy egyszerű eredménytáblázat. 
Következtetéseket kell levonni. Mi az eredmények jelentősége? Mi az oka annak, hogy ezeket 
az eredményeket kaptuk? Nem árt, ha az eredményeket nem egyedül, hanem párosával, 
esetleg csoportosan próbáljátok értelmezni.
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7. eszköz: 
Képek értelmezése

Ahogy a szövegek, úgy a képek is számtalan információt tartalmaznak. Az alábbi tanácsok a 
képek elemzésében segítenek.

Nyerj információt a képből:
– Milyen színek dominálnak a képben?
– Hol találhatók azok a formák, minták és vonalak, amelyek leginkább megragadják a figyelmet?
– Mi nagyobb vagy kisebb a megszokottnál?
– Mekkorák a valóságban a képeken található tárgyak/emberek?
– Milyen időszakot (múltat, jelent, jövőt) és az év vagy nap melyik részét mutatja be a kép?
– Milyen nézőpontból látod a kép tárgyát: alulró, a magasból vagy a megszokott emberi 
szemszögből?
– Mit ismersz fel a képről?
– Milyen típusú a képanyag (fénykép, plakát, festmény, fametszet, grafikon, kollázs, portré, 
tájkép, karikatúra stb.)?
– Mi tűnik eltúlzottnak vagy hangsúlyozottnak a képen (világosság/sötétség, arányok, előtér/

háttér, színek, mozgás/mozdulatlanság, gesztusok, arckifejezés)?

Elemezd a képet:
– Mit tartasz fontosnak megemlíteni a képről?
– Mi tetszik a képen?
– Mi a legfőbb jellemzője a képnek?
– Milyen érzelmeket vált ki belőled a kép?
– Melyik része a képnek vonzza leginkább a tekinteted?
– Mi jut eszedbe a képről? Milyen érzelmeket vált ki belőled?

Beszélj az osztálytársaiddal a képről:
–  Írd le szóban a képet, mesélj róla.
–  Mondjátok el egymásnak, mit tartotok fontosnak vagy meglepőnek a képen.
–  Tegyetek fel egymásnak a képpel kapcsolatos kérdéseket.
–  Adjatok egymásnak feladatokat: keresd meg, mutasd meg, magyarázd meg…
–  Vitassatok meg néhány szempontot: Miért ezeket a képeket válaszottátok? Melyik kép egészíti 

ki legjobban a hozzá tartozó szöveget? Melyik kép nem talál a szöveghez?
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Dolgozz a képekkel:
– Válassz egy képet, és játszd el, hogy te is a képen látható jelenet szereplője vagy.
– Beszélj a képen látható személyekről.
– Módosítsd a képeket és magyarázd el, hogy miben áll a változás.
– Hasonlítsd össze a módosított képet az eredetivel.
– Magyarázd meg, mi lett volna kevésbé érthető, ha nem áll módotokban képeket felhasználni.
– Keresd meg azokat a képeket, amelyek a lehető legjobban kiegészítik a szöveget.
– Hasonlítsd össze a képeket, és kommentáld őket. Tetszenek? Ha nem, miért?
– Készíts egy leírást az egyik képről.
– Gondold el, mi történhetett a szereplők közt a kép elkészülte előtt.
– Gondold el, mi történne, ha a kép életre kelne.
– Írj egy pár kommentárt a kép alá.
– Írd le a hangokat és illatokat, amelyek a képről eszedbe jutnak.
– Gyűjts hasonló képeket.

Értelmezd a képet:
– Te milyen címet adtál volna a képnek?
– Hol fényképezték/festették/rajzolták a képet?
– Mit akart a fényképész/festő mondani a képpel?
– Miért fényképezték/festették/rajzolták a képet?
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8. eszköz: 
Mentális térkép készítése

A mentális térkép arra jó, hogy segítségével rendszerezd a gondolataidat. Ez a szószerinti 
értemle a kifejezésnek. A mentális térképet számtalan esetben használhatjuk: segít összeszedni a 
gondolatainkat egy bemutató elkészítéséhez, egy projekt lebonyolításához stb.

Figyeld meg a következő oldalon található mentális térképet:
– Melyik dobozok a főbb kategóriák? Melyek az alkategóriák?
– Hozzáadnál újabb dobozokat? Ha igen, hová?

Utasítások a mentális térkép elkészítéséhez
– Írd a lap közepére a fő témádat, és rajzolj egy kört vagy négyzetet köréje. Lehetőleg minél 
nagyobb lapot használj.
– A  kört kösd össze kisebb körökkel, ezekbe kerülnek az altémák vagy alkategóriák.
– Az alkategóriákhoz is hozzárendelhetsz különböző fogalmakat, gondolatokat.
– Próbálj meg minél több fogalmat találni, és a megfelelő kategóriába besorolni őket. 
Használhatsz különböző színeket, betűméreteket, szimbólumokat.

Hasonlítsd össze a saját mentális térképedet az osztálytársadéval!
– Mi az, ami elsőre szembeötlik?
– Miben hasonlítanak a mentális térképeitek?
– Miben különböznek?
– Melyek a legfontosabb fogalmak?
– Hogyan vannak elrendezve az alkategóriák?
– Hiányzik valami fontos?
– Legközelebb mit csinálnál másképp?
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9. eszköz: 
Plakát készítése

Egy plakát arra jó, hogy segítségével kivonatold és bemutasd társaidnak a munkádat. Nagyon 
fontos úgy megtervezni a plakátot, hogy fel tudd vele kelteni társaid érdeklődését és figyelmét. 
Fontos, hogy a szemlélő, ha ránéz, rögtön akarjon többet megtudni.

Alkossatok egy kislétszámú munkacsoportot, és beszéljétek meg, szerintetek milyen kell legyen 
egy igazán jó plakát. Ezen irányelveket a saját plakátotoknál is felhasználhatjátok.

Ha már elkészültél a saját plakátoddal, akkor felhasználhatod a megbeszélt irányelveket a 
többiek plakátjainak véleményezésénél.

 Egy jó plakát ismérvei (ellenőrző lista)

 Cím: rövid, figyelemfelkeltő és távolról is látható

Az írott rész: Tömör legyen, érthető és olvasható. Ha számítógépen készíted a plakátot, ne 
használj többfajta betűtípust. Igyekezz rövid mondatokat írni.

Ábrázolások, képek, grafikonok: Ezek alátámasztják a mondanivalódat, és látványossá 
teszik a plakátot. Használd a lehető legfigyelemfelkeltőbb látványelemeket.

Külalak: Hová kell elhelyezni a címet, a fejlécet, az ábrákat, a szövegdobozokat, a képeket, a 
grafikonokat? Tervezd meg kicsiben a plakátot, mielőtt nekikezdenél az elkészítésének.

Figyelj oda! A plakátnak rá kell férnie az adott felületre, ugyanakkor nem lehet túlzsúfolt 
sem.
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10. eszköz: 
Kiállítások szervezése

Egy kiállítás segítségével a tanulócsoport bemutathatja a munkáját a tágabb közönség 
előtt is. A meghívottak vagy az osztálytársak így véleményt alkothatnak a csoport munkájáról, 
tevékenységéről. A következő lista segít a kiállítás megszervezésében és lebonyolításában.

 Ellenőrző lista

1.  Mit szeretnénk érzékeltetni?
– Mi a kiállítás fő üzenete?
– Mi legyen a kiállítás címe?

2. Ki lesz a kiállítás célközönsége?
– Az iskola tanulói és tanárai?
– Szüleitek és testvéreitek?
– Egy turisztikai cég kliensei?

3. Hol lesz a kiállítás megrendezve?
– Az osztályban vagy az iskola egy másik helyiségében?
– Közterületen (pl. a polgármesteri hivatalban)?
– Elegendő lesz a hely, a fény?
– Biztosítva lesz a kellő infrastruktúra?

4. Hogyan tegyük emlékezetessé a kiállítást?
– Meg lehet érinteni a tárgyakat, a szemléltető eszközöket?
– Lesz lehetőség arra, hogy az emberek kipróbálják a szemléltető eszközöket, a különböző 
 tárgyakat?
– Érdemes aláfestő zenét használni, esetleg énekeltek ti?
– Van lehetőség büfét rögtönözni?
– Hívjunk valakit, aki körbevezeti a vendégeket a kiállításon, és elmagyaráz nekik ezt-azt?
– Készítsünk a kiállításról prospektust, szórólapot?
– Van lehetőség arra, hogy a kiállítás végén nyereményjátékot szervezzünk a résztvevők 
 között?
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5. Kiket kell előzetesen informálnunk?
– Az iskolánk tanárait?
– Az adminisztrációs/takarító személyzet?
– Iskolánk vezetőségének tagjait?
– Az iskola igazgatóját?
– Szakembereket, akik segítségünkre lehetnek?
– Meghívottakat?

6. Mi a tennivalónk?
– Készíteni egy listát a tennivalókról?
– Készíteni egy listát a szükséges nyersanyagokról?
– Készíteni egy munkatervet (kinek mit kell csinálnia és hogyan)?
– Mennyi pénz áll rendelkezésünkre, és mennyit költöttünk el?
– Készítsünk meghívót vagy szórólapot?
– Hirdessük meg a rendezvényt a helyi újságokban is?

7. Hogyan lesz értékelve a kiállítás?
– Melyek a legfontosabb kritériumok?
– Ki fogja értékelni a kiállítást (a tanárok, a társaink, a meghívottak)?
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11. eszköz: 
A bemutató megtervezése és előadása   

Az osztálytársak, a szülők vagy más iskolák tanulói előtt tarthatsz egy szóbeli bemutatót. Ehhez 
alaposan elő kell készítened a mondanivalódat. Az alábbi lista ebben fog segíteni.

A. A beszéd megtervezése

1. Ki a hallgatóság?
– Hol fogod tartani a bemutatót?

2. Ki fogja tartani a bemutatót?
– A bemutatót egyedül fogod tartani vagy   
 csoportban?
– Hogyan van megszervezve a csoport?

3. Mi a bemutató célja?
– Mit akarsz átadni a közönségnek ezzel a 
 bemutatóval?
– Szeretnél visszajelzést kapni a
 hallgatóságtól?

4. Mennyi idő áll a rendelkezésedre?
– Vajon szeretnének kérdéseket feltenni a 
 jelenlevők?
– Te szeretnél feedback-et, visszajelzést
 kapni a jelenlevőktől?

5. Milyen erőforrásokkal rendelkezel?
– Fekete/fehér tábla?
– Retroprojector?
– Számítógép és vetítő a PPT-bemutatók 
 számára?
– Plakát (flipchart)?
– Hangosítás?

6. Hogyan kezeld a hallgatóságot?
– Adj időt, hogy megfogalmazzák és feltegyék 
 kérdéseiket.
– Tegyél fel kvízkérdéseket, vagy rendezz 
 vetélkedőt. A nyerteseket jutalmazd kisebb 
 ajándékokkal.
– A szemléltető eszközök mindenkihez 
 jussanak el.

7. Mit szeretnél elmondani?
– Mondanivalód főbb támpontjait írt le külön 
 kártyákra.
– A kártyákon kulcsszavak is szerepeljenek.
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B. A szóbeli bemutató

Egy bemutatónak több része van: bevezető, tárgyalás, befejezés, következtetések. Alább találsz 
néhány ötletet, amelyek segíthetnek a bemutató megtartásában.

1. Bevezető
 –  A lehető legrelevánsabb adatok, képek bemutatásával kezdj.
 –   Ismertesd a fő témát.
 –   Vázold fel a bemutató szerkezetét.

2. A tartalom
 – Magyarázd el röviden a hallgatóságnak, miről fog szólni a bemutató.
 – A főbb gondolatokat tartalmazó kártyákat tedd sorrendbe.
 – A bemutatódat ezen támpontok mentén szervezd.
 – Mindenképp jelezd, ha új gondolatba kezdesz.
 – Minden főbb gondolat mellé mellékelj kép- vagy hanganyagot.
 – Hogyan fogod a képanyagokat a közönség elé tárni? Kézről kézre adogatják majd, 
  vetítőt használsz, esetleg plakátra nyomtatod, vagy más módszert alkalmazol?

3. Következtetések 
 –  Mondd el, mi volt számodra újdonság, mit fedeztél fel.
 –  Meséld el, milyen új ismereteket szereztél.
 –  Mutass egy záróképet.
 –  Kérd ki az osztálytársaid véleményét.
 –  Hagyj időt arra, hogy a közönség is kérdezzen.
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12. eszköz: 
Diapozitívok illetve
PowerPoint-bemutatók előkészítése

A PowerPoint-bemutatókat vagy a diavetítést bemutatóknál használják, és mindkét módszer 
esetében ugyanazok a szabályok érvényesek.

Amikor ppt-t vagy diát készítesz, figyelj oda a következőkre:
–  A betűtípus legyen jól kivehető, olvasható
–  Egy fajta betűtípust használj
–  Nagy betűkkel írj
–  A sorok között hagyj elegendő helyet
–  Az oldalak semmiképp se legyenek túlzsufoltak
–  A dia legyen tiszta, ne legyen rajta tintanyom
–  Használj minél több képanyagot
–  Ne használj túl sok különböző színt
–  Ne legyen túl sok dia

Melyik hasznosabb? Diavetítés vagy PowerPoint-bemutató?
Mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Az alábbi lista megkönnyíti a választást.
–  Melyik bemutatótípusra van szükséged?
–  A következő pontok segíthetnek a döntésben.

A diavetítés előnyösebb, ha:
–  öt oldalnál kevesebb a bemutatnivalód
–  valami különlegeset szeretnél megmutatni a diák vetítése közben
–  szeretnél írni a fóliára a bemutató közben
–  ugyanazt a képet szeretnéd bemutatni minden dián
–  szeretnéd egy kép bizonyos részeit eltakarni, majd megmutatni azt
–  a csoporton belül úgy akarod leosztani a tennivalókat, hogy mindenkinek egy diát kelljen 
kivetítenie

A PowerPoint-bemutató előnyösebb, ha:
–  sok a bemutatandó információ
–  nagyszámú diával kell dolgoznod
–  ugyanazon a dián több információt is szeretnél bemutatni egymás után
–  az internetet is szeretnéd a bemutatóhoz használni
–  videóklippet, digitális képet vagy számítógépre mentett adatot szeretnél beépíteni a 
bemutatóba
–  a képeket szeretnéd a továbbiakban is felhasználni, vagy másképp újrarendezni őket
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13. eszköz: 
Újságcikkek írása

Néha játszhatsz riportert, és írhatsz újságcikkeket is. A cikkírás egyik fontos célja az, hogy 
lehetőleg  olyan témával foglalkozzunk, amely közérdeklődésre tart számot. Így segíthetsz például 
a társadalmi igazságtalanságok feltárásában, vagy érdekes és értékes dolgokra irányíthatod az 
olvasóközönség figyelmét.

Egy újságcikknek több része van:
–  Cím: tömör, érthető és figyelemfelkeltő hogy legyen.
–  Bevezetés: néhány mondat arról, hogy miről lesz szó.
–  Szerző: ki írta a cikket?
–  A cikk tartalma: a tulajdonképpeni cikk.
–  Alcímek: felosztják a cikket alegységekre.
–  Kép: a cikk tartalmát alátámasztó kép.

Támpontok:
–  Hasonlítsd össze a mai újság egyik cikkét a fenti kritériumokkal. Meg tudod különböztetni a 
cikk részeit?
–  Húzd alá a cikk részeit különböző színekkel.
–  Figyelj a betűtípusra és a stílusra (vastagított, normális, dőlt).
–  Hasonlítsd össze a cikkedet az osztálytársaid cikkeivel. 
–  Használd a megadott támpontokat a saját cikked megírásánál.
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14. eszköz: 
Egy előadás megszervezése

Az emberek életét úgy a legkönnyebb bemutatni, ha bizonyos jeleneteket kiragadunk belőlük, 
és eljátsszuk őket. A jelenetek összeállításánál bármilyen multimédiás eszközt felhasználhattok. 
Nektek személy szerint az a feladatotok, hogy egy szerepet eljátsszatok. Ez azt jelenti, hogy meg 
kell próbálnotok egy bizonyos személy érzéseit és jellemvonásait átvenni, majd  előadni azokat 
a színpadon. Az előadást követően, mindenki elgondolkodhat azon, hogy az előadás mely részei 
tűntek valósnak vagy képzeletbelinek.

Improvizált előadás
–  Írjátok le az előadással kapcsolatos kulcsszavakat.
–  Döntsétek el, ki milyen szerepet játszik, és mi a lényege mindenik szerepnek.
–  Gyűjtsétek össze a szükséges nyersanyagokat.
–  Próbáljátok el többször az előadást.
–  Készítsétek elő a színpadot.
–  Élvezzétek a játékot, legyetek szabadok.
–  Utána tartsatok megbeszélést a következő kérdések alapján:

 •  mit láttatok?
 •  érthető volt, amit csináltatok?
 •  mi volt jó benne?
 •  min lehetne javítani?
 •  estetek túlzásokba?
 •  vannak kérdéseitek, amik az előadás közben foglamazódtak meg bennetek?

„Rögzített” színdarab
Készítsetek forgatókönyvet, és előre képzeljétek el a különböző jeleneteket:
–  Ki vett részt benne? Hol történt?
–  Hogyan viselkedtek az adott helyzetben az emberek? Mit mondtak?
–  Hogyan reagáltak a többiek?
–  Mi lett a történet vége?
–  Határozzátok meg, hány felvonása lesz a darabnak.
–  Ki milyen szerepet fog játszani? Milyen jelmezekre lesz szükségetek?
–  Próbáljátok el a darabot.
–  Értékeljétek a színdarabot közösen a társaitokkal.
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 Színdarabot képből

–  Keressetek egy olyan képet, amely a színdarab alapjául szolgálhat.
–  Képzeljétek bele önmagatokat a képbe.
–  Ötleteljetek: Hogyan élnek/éltek a képen látható emberek? Miért boldogok? Miért 
boldogtalanok?
–  Állítsatok össze egy színdarabot a kép alapján, és jegyezzétek le minden jelenetnek a 
kulcsszavait.
–  Döntsétek el, hány felvonásos lesz az előadás.
–  Ki, milyen szerepet fog játszani, és mi az adott szerep lényege?
–  Próbáljátok el az előadást, és szerezzétek be a szükséges kellékeket.
–  Készítsétek elő a színpadot, és hívjátok meg a közönséget.
–  Értékeljétek ki közösen az előadást.
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15. eszköz: 
Érvelés

A vita arra jó, hogy különböző véleményeket tudjunk meg egy adott témáról, illetve az 
egymással ellentétes nézőpontokat ütköztessük. Ahhoz, hogy vita alakulhasson ki, egy olyan kérdés 
felvetése szükséges, amelyre lehet igennel vagy nemmel felelni. A demokráciában mindig helye van 
több megoldásnak, véleménynek.

Két vélemény – egy vita

Eljárás:
–  Osszátok fel az osztály tanulóit két csoportra: egyik csoport a vita  témája mellett, a másik 
pedig ellene foglal állást.
–  Mindkét csoportnak érvekre van szüksége, hogy alátámassza véleményét. Ugyanakkor 
olyan érvekkel is kell rendelkezniük, amelyekkel a másik csoport érveit megdöntik.
–  Jegyezzétek le az érveket kulcsszavakban.
–  Mindkét csoport kinevez két érvelőt.
–  A vitának három része van: kezdő forduló, nyílt vita, befejező forduló.
–  Kezdő forduló: Minden érvelő röviden előterjeszti saját érveit. Egyaránt felvonultatja a 
csoport érveit és ellenérveit.
–  Vita: A beszélők reagálnak a másik csoport érveire, és megpróbálják cáfolni azokat.
–  Befejező forduló: A szabályok ugyanazok, mint a kezdő fordulóban. Mindkét érvelő 
összefoglalja a saját és csoportja meglátásait.
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 Az idő számontartása
Válasszatok ki valakit az osztályból, aki számon tartja a vita folyamán az időt.
–  A kezdő forduló nem tart többet, mint nyolc perc (a csoportok minden tagja maximum 
két percet beszélhet).
–  A tulajdonképpeni vita nem tarthat többet hat percnél.
–  A befejező forduló maximum négy percet tart (egy perc/személy).
–  Ha valaki többet beszél a megengedettnél, akkor figyelmeztetik (megszólal a csengő).

 A megfigyelők
Azok a tanulók, akik nem vesznek részt a vitában, megfigyelik, hogy mi történik a vita 

során. Ezután elmondják észrevételeiket az alábbi vázlat alapján:
–  Milyen érveket hoztak fel a vitatkozó felek?
–  Kinek mi volt a feladata?
–  Sikerült mindenkinek végigmondania a mondanivalóját, vagy félbeszakították?
–  Mennyire voltak meggyőzők a beszélők?
–  Melyek voltak a legmeggyőzőbb érvek?
–  Melyek voltak a leglényegesebb érvek?
–  Melyik kifejezések fordultak elő a leggyakrabban?
–  Milyen volt a beszélők előadásmódja (használták a testbeszéd elemeit, érthetően 
beszéltek)?
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16. eszköz: 
Feedback/Visszajelzés

Miért fontos a visszajelzés?
A feedback/visszajelzés a kommunikációs folyamatok létfontosságú része. Nélküle sose tudnánk 

meg, mi a véleménye másoknak arról, amit mondtunk, képtelenek lennénk felmérni szavaink 
hatását.

Pozitívan vagy semlegesen reagálni valamire sokkal könnyebb, mint kritikusan viszonyulni 
hozzá. Mégis, meg kell tanulnunk építő jellegő kritikát megfogalmazni, mert ezzel gyümölcsözőbbé 
tehetjük a  tanulási folyamatot.

Feedback lépésről lépésre
A következő támpontok segítségedre lesznek a visszajelzések nyújtásában:

 1) Bátorítsd a véleménynyilvánítást, és kérdezd meg a társad, mit gondol az előadásról:
  a.  Terv szerint ment minden? Ha nem, miért?
  b.  Ha újból bemutatót kéne tartanod, mit csinálnál ugyanúgy, és mit másképp? Miért?
  c.  Hogy érezted magad előadás közben?

 2) Készen állsz a visszajelzésre?
  Kérdezd meg a beszélőt, készen áll-e a többiek véleményének meghallgatására?
  Csak akkor mondjatok véleményt, ha a személy készen áll ennek meghallgatására.

 3) A visszajelzésed legyen egyértelmű
  Próbáld meg leírni a lehető legobjektívebben azt, amit láttál és hallottál. Kerüld a durva 
 bírálatot. Példa: „Sokat járkáltál fel és alá” ahelyett, hogy „Szörnyűséges volt, ahogy fel és alá  
 járkáltál”.
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 4) Csak a saját nevedben beszélj, amikor visszajelzést nyújtasz:
  Saját véleményed megfogalmazásánál használd az ÉN szót. Más személy ugyanazt a 
 dolgot teljesen másképp láthatja és ítélheti meg.
  Példa: Nekem személy szerint nem tetszett az, hogy fel-alá járkáltál, mert zavart.

 5) Légy tömör. Egyaránt nyújts pozitív és negatív visszajelzést is. Fejtsd ki őket.

 6) Légy egyenes, ne kerülgesd a forró kását. Őszintén, de civilizáltan mondj véleményt. 

 7) Összpontosíts a pozitív aspektusokra. A vélemény legyen mindig építő jellegű. Ha 
 negatív véleményt fogalmazol meg, akkor tégy javaslatot arra vonatkozóan is, hogy hogy 
 lehetne javítani. 

 8) Jegyzetelj! Akkor hiteles a véleményed, ha bemutató közben jegyzeteket készítettél.

A következő lista segíthet gondolataid rendszerezésében, amikor társaid bemutatójának 
kiértékelésére készülsz:
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Tartalom

1)  Bevezetés                                                                             
 Megnyerte a hallgatóság figyelmét.

2)  Szerkezet
 A bemutatónak logikus volt a szerkezete.
  
3) Magyarázatok
 Az elhangzottak releváns példákkal voltak alátámasztva.
   
4)  Konklúziók
 A legfontosabb gondolatok tisztán össze voltak foglalva.
   
5)  Alkalmazkodás a hallgatósághoz
 A bemutató tartalma megfelelt a hallgatóság elvárásainak 
  és ismeretszintjének.
   
6 ) Időkeret betartása
 A bemutató belefért az előírt időkeretbe.

   

7)  Kommunikáció                                                                                     
 Az előadó mindvégig szemkontaktusban volt a hallgatósággal. 
   
8)   Érthetőség
 A hallgatóság könnyedén követte az előadott gondolatmenetet. 
 
  
9)  Módszerek változatossága
 A beszélő különböző bemutatási módszereket alkalmazott,
 például vetítés, képek, stb.
   
10)   A verbális kommunikáció minősége
 A beszélő megfelelően hangsúlyozott, jól váltogatta a  
 beszédritmust stb.
  
11)  Hangulat
 A beszélőnek sikerült kellemes légkört kialakítania, és kérdések 
 feltevésére bátorította hallgatóságát.

12)  Testbeszéd
 A beszélő tudatosan alkalmazta a testbeszédet mondanivalójának 
 közvetítésére.
   
13)  Személyesség
 A beszélő saját tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal, és 
 kifejtette saját véleményét is.

egyáltalán 
nem 

nagyon

A bemutató utáni véleményalkotásban figyelembe  
vehető szempontok

Bemutatás






