
A JOBS Program Első rész – 1: JOBS – A program leírása 

1. Munkalap
2. Feladat

JOBS – Öt-tíz kulcsszóban

Ami nekem különösen tetszik ebben a projektben

Mit fogok tanulni

Kinek a segítségére lesz majd szükségem

Más fontos szempontok 

Bemutató űrlap



2. Munkalap
9. Feladat

A JOBS Program Első rész – 2: Az interjú előkészítése

Kérdőív 

Kérdező neve:

A megkérdezett személy neve:                                       Szakmája:

Kategória/kérdések:

Kategória/kérdések:

Kategória/kérdések:

Kategória/kérdések:

Kategória/kérdések:



3. Munkalap
11. Feladat

A JOBS Program Első rész – 3: Az interjú kiértékelése

Az interjú kiértékelése:

Az interjú előtti elvárások:

Az interjú utáni benyomások:

Legfontosabb tanulságok:

1)

2)

3)



3. Munkalap
11. Feladat

A JOBS Program Első rész – 3: Az interjú kiértékelése

Idézetek (amelyek szerintetek fontosak voltak) 

Címötletek: (több változat) 

Önértékelés: Mit csináltam jól? Mit csinálhatnék jobban?



4. Munkalap
16. Feladat

A JOBS Program Első rész – 4: Kiállítás

Írd le röviden a véleményedet két kérdéssel kapcsolatban:
 a)   Mi a legfontosabb, amit megtanultál?
 b)   Hogyan tanultál?

Az alábbiakban kérdések következnek, de nem kell mindenikre felelned, csak azokra, amelyekre 
szeretnél.

A szakmák világa

- Mit tanultál a szakmák világáról?
- Mi hatott rád a legjobban? Miért?
- Ki hatott rád a legjobban? Miért?
- Írd le azt, ami fontossá vált számodra.
- Mi lepett meg?
- Mivel vagy megelégedve?
- Mit gondolsz, hol vannak hiányosságok, problémák?

Értékelő kérdések



4. Munkalap
16. Feladat

A JOBS Program Első rész – 4: Kiállítás

Te mint tanuló

- Mit tanultál a különböző munkamódszerekről?
- Melyik módszernél teljesítettél jól, és melyik az, amelyet még gyakorolnod kell?
- A JOBS-órák keretén belül melyek voltak azok a helyzetek, amik elősegítették számodra a 
 tanulást?
- Melyik feladat volt a legegyszerűbb számodra, és melyikből tanultál a legtöbbet?
- A jövőben mi fog segíteni legjobban a tanulásban?
- Mi lepett meg?
- Mivel vagy megelégedve?
- Mi a véleményed, mik a hiányosságaid, milyen területeken kell még fejlődnöd?

A tanár megjegyzései:

A tanár aláírása és dátum:



5. Munkalap
17. Feladat

A JOBS Program Második rész – 5: Kompetenciáim

A nyolc kompetencia

Kompetencia Kulcskérdések
1) Feladatokra való összpontosítás - Képes vagyok ugyanarra a feladatra sok ideig 
   koncentrálni?
  - El tudok ismételni hallás után egy egyszerű  
   dallamot valamilyen hangszeren?
  - Könnyen félresiklik a figyelmem?
2) Műszaki kompetenciák  -   
 (berendezések, számítógépek stb.)    
    
  -   
     
     
    
3) Mások segítése -  
  -   
    
4) Feladatmegoldás -   
    
5) Számolás -       
    

6) Tervezés, szervezés -  
    

7) Művészetek: rajz, festészet, szobrászat, tánc -   
    

8) Kommunikáció  -   
     
 

Tudom használni az új számítógépes
programokat? Tudok segíteni ezek 
megértésében másoknak is?
Tudom működtetni az elektromos 
berendezéseket? Meg tudom javítani otthon a 
meghibásodott készülékeket? Vagy legalább 
megpróbálom megjavítani őket?
Segítőkész vagyok?
Segítek az ismeretleneknek is (csomagcipelés, 
útbaigazítás stb.)?
Jó vagyok a feladatmegoldásban?
Van türelmem a nehezebb feladatokhoz is?
Pontosan számolok? Szeretem tisztán látni
a kiadásokat és megtakarításokat? Képes 
vagyok egyedül vezetni a nyilvántartásaimat?
Szeretek különböző rendezvényeket, 
szabadidős tevékenységeket, kirándulásokat 
szervezni?
Boldog  vagyok, amikor rajzolok, táncolok 
stb.? Érzelmeim kifejezésére a művészetet 
használom?
Szeretek beszélgetni az emberekkel? Vagy
inkább szerény, visszahúzódó vagyok?



6. Munkalap
17. Feladat

A JOBS Program Második rész – 5: Kompetenciáim

Saját profilom (pókháló-diagram)

Feladatokra való 
összpontosítás – Példa

Számolás – 
Példa:

Tervezés,  
szervezés –
Példa:

Művészetek
Példa:

Mások
segítése –
Példa: 

Feladatmegoldás –
Példa:

Kommunikáció –
Példa:

Név:

Műszaki  
kompetenciák –
Példa:



7. Munkalap
17. Feladat

A JOBS Program Második rész – 5: Kompetenciáim

Milyennek látom a társamat? 

Név: ................................................

Segítség a feedback-hez (lásd a 16. számú eszköz: Reakció/Visszajelzés)

Feladatokra való 
összpontosítás – Példa

Számolás – 
Példa:

Tervezés,  
szervezés –
Példa:

Művészetek
Példa:

Mások
segítése –
Példa: 

Feladatmegoldás –
Példa:

Kommunikáció –
Példa:

Név:

Műszaki  
kompetenciák –
Példa:



8. Munkalap
19. Feladat

A JOBS Program Második rész – 5: Kompetenciáim

Erősségeim mentális térképe

Megtanultam magamról, hogy…



9. Munkalap
20. Feladat

A JOBS Program Második rész – 5: Kompetenciáim

Kilenc érdeklődési kör 

Érdeklődési kör Leírás
 1)  Természet  
 
 
 

 
   
2)  Sport            
             
    
3)  Háztartás és főzés              
    
4)  Művészet           
            
    
5)  Dekoráció              
 és bütykölés           
        
6) Technika,            
 kísérletezés           
            
         
7)  Vásárlás, eladás            
 különböző tárgyak           
 gyűjtése  
8)  Olvasás,        
 informálódás     
    
    
   
9)  Közösség és      
 csoportok   

 Forrás: Egloff, Erwin/Jungo, Daniel (2009). Berufswahltagebuch, Arbeitsheft. Bern: Schulverlag plus

ÁLLATOK
Kutyákkal, macskákkal, házinyulakkal, hörcsögökkel, egerekkel, 
papagájokkal, tengerimalacokkal, halakkal, madarakkal, teknősökkel, 
tehenekkel, lovakkal, kecskékkel foglalkozni.
NÖVÉNYEK
Minden érdekel, ami zöld, szeretsz a természetben járni, és foglalkoztat a 
környezetvédelem is
Úszás, búvárkodás, szörfözés, vitorlázás, kajak-kenu, kocogás, korcsolyázás, 
balett, túrázás, teniszezés, lovaglás, tollaslabda, torna, hegymászás, síelés, 
snowboard, cselgáncs, röplabda, kosárlabda, labdarúgás, jégkorong stb.
Bevásárlás, asztal megterítése, konyhapénz kezelése, rendrakás, takarítás, 
mosogatás, varrás stb.
Rajz, festészet, szobrászat, fényképezés, filmezés, ruhakészítés, agyagozás, 
papír, ceruzák, számítógépes dizájn, hangszeren való játszás, éneklés, 
színészkedés, tánc, levélírás, meseírás, költészet stb.
Belső díszítés és javítás (szobák, házak, lakások, garázsok), bútorok javítása, 
ékszerek, fatárgyak, fémtárgyak készítése, papír, karton, szalma, textil, 
gyapjú, ragasztó meg festék segítségével  különböző tárgyak készítése stb.
Technikai játékok, felszerelések összerakása vagy megjavítása; fa, fém, 
ragasztó, forrasztópisztoly segítségével történő barkácsolás; szerszámok, 
kocsik, zenegépek, elektronikus felszerelések, számítógépek használata. 
Technikai, kémiai, fizikai kísérletek végzése.
Árak és kínálatok összehasonlítása, üzletekben való keresgélés, 
segítségnyújtás eladási akciókban, bélyegek, képeslapok, fényképek,
térképek, könyvek, rajzok, pénzérmék, ásványok, kövületek gyűjtése stb.
Újságok, magazinok, könyvek olvasása, rádióhallgatás, TV-adások, videók 
vagy DVD-k nézése, internetezés, politikai hírekről, háborúkról, közéletről, 
gazdaságról, utazásról, kalandokról, szerelmi történetekről, földrajzról, 
technikáról, művészetekről, zenéről, vallásról, divatról,
szórakozásról, reklámról való informálódás.
Közösség és csoport tagjának lenni, szomszédoknak segíteni, gyerekekre  
vigyázni, látogatóba menni, bevásárolni mások számára, együtt lenni 
ismerősökkel



A JOBS Program Második rész – 5: Kompetenciáim

10. Munkalap
20. Feladat

Kedvenc tevékenységeim:

Sz. Dolgok, amiket szeretek csinálni

1 Szabad levegőn lenni
 Állatokra, növényekre vigyázni 
 Tisztán tartani őket
 Felnevelni őket 
 Megfigyelni őket 
 Felfedezni, hogyan élnek
 Természetvédelemmel foglalkozni
2 A testemet edzeni
 Odafigyelni a testemre
 Kísérletezni és új dolgokat kipróbálni
 Másokkal versenyezni 
 Egyedül edzeni 
 Csapatsportot gyakorolni
 Fizikai munkát végezni
3 Élelmet és a háztartásban szükséges dolgokat vásárolni 
 A rám kirótt feladatokat elvégezni
 Segédkezni a háztartásban 
 Valami jót tenni
 Díszíteni
 Takarítani 
 Szervezni
 Odahaza ülni
4 Valamit létrehozni
 Tervezni 
 Mázolni/festeni 
 Zenélni
 Kifejezni az érzelmeimet
 Megvalósítani a kreatív ötleteimet
 A munkámat megmutatni másoknak
 Mozogni
5 Kézimunkázni 
 Valamit megjavítani 
 Valamit összerakni
 Saját ötleteimet kivitelezni 
 Pontosan dolgozni 
 Másoknak örömet szerezni
 Kézműves műhelyben dolgozni 
 Tervezni és méricskélni



A JOBS Program Második rész – 5: Kompetenciáim

10. Munkalap
20. Feladat

Sz. Dolgok, amiket szeretek csinálni

6 Berendezéseket javítani 
 Berendezéseket összeszerelni 
 Elmélyülni a különböző számítógépes programokban 
 Programozni a számítógépen 
 Valamit megvizsgálni 
 Kísérletezni
 Pontosan dolgozni
7 Emberekkel beszélgetni
 Ismerni és összehasonlítani árajánlatokat 
 Pénzt kezelni
 Drága holmikat birtokolni
 Cserélgetni dolgokat (cserekereskedelem) 
 Tárgyakat rendezgetni (osztályozni)
 Színeket és szép formákat nézni
8 Gondolkodni 
 Gazdagítani a tudásomat 
 Informáltnak lenni 
 Szellemi munkát végezni 
 Egyedül lenni
 Új ötleteket kitalálni
9 Új embereket megismerni 
 Másokkal együtt lenni 
 Vitákban részt venni 
 Eseményeket szervezni
 Másokon segíteni 
 Másokat irányítani
 Tanulni
 Felelősséget vállalni 
 Részese lenni valaminek



A JOBS Program Második rész – 5: Kompetenciáim

Kedvenc tevékenységeid és érdeklődési köreid

1)  Jegyezz le 20 tevékenységet és 3 érdeklődési kört.
2)  Kösd össze nyilakkal a kiválasztott tevékenységeket a megfelelő érdeklődési körrel.

20 kedvenc tevékenység:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

3 érdeklődési kör

 1

 2

 3

11. Munkalap
20. Feladat



A JOBS Program Második rész – 6: Érdeklődési köreim

12. Munkalap
21. Feladat

Kilenc érdeklődési kör (a táblára felírva)

1. Természet 2. Sportok 3. Háztartás, főzés  

4. Művészet 5. Díszítések, javítások,  6. Technika, kísérletezés
     saját termékek készítése  

7. Vásárlás-eladás,  8. Olvasás, informálódás  9. Közösség és 
 tárgyak gyűjtése     csoportok



A JOBS Program Második rész – 6: Érdeklődési köreim

Az én oszlopdiagramom 

Cím: ................................................

Megjegyzések, gondolatok:

13. Munkalap
22. Feladat



A JOBS Program Második rész – 6: Érdeklődési köreim

14. Munkalap
23. Feladat

Életem egy napja mint…

Cím: ................................................

A történet:



A JOBS Program Második rész – 6: Érdeklődési köreim

14. Munkalap
23. Feladat



A JOBS Program Második rész – 7: Az én személyiségem

Iskolai tantárgyak

Tantárgy  Miért szeretem\utálom?

Melyik tantárgyak érdekelnek? Melyek azok, amelyek untatnak?
Írd be az órarendben szereplő tantárgyaidat az alábbi táblázatba. Satírozd be a tantárgyak fölötti 

részt aszerint, hogy mennyire szereted őket.

Francia, Angol, Német, Latin, Matematika, Mértan, Történelem, Gazdaságtan, Földrajz, Biológia, 
Fizika, Kémia, Hittan, Művészetek, Kézimunka, Sport, Technológia, Ének, Hangszerek stb.

Melyik a három kedvenc tantárgyad? Miért?
Miben vagy jó? Milyen tantárgyakat törölnél ki az órarendből?

rendkivűl 
nagyon
közepesen
nem nagyon
alig
Érdeklődési   
szint

         Tantárgy
 

Ro
m

án

15. Munkalap
25. Feladat



A JOBS Program Második rész – 7: Az én személyiségem

16. Munkalap
25. Feladat

Jellemzőim:

A következő jellemvonások nagyon fontosak bármelyik ember számára bármelyik szakmában. 
Melyekkel rendelkezel már? Melyek a legfontosabbak számodra?

Gondolj a szabadidődre és az iskolai tevékenységedre. Hogyan viselkedsz, milyen vagy? Próbálj 
különbséget tenni aközött, amilyen szeretnél lenni, és aközött, amilyen vagy. Ez nem egy teszt amin 
jó eredményt kell elérned: itt az a cél, hogy minél reálisabban mérd fel önmagadat.

Összefoglaló:
Nézd át újra a listát! Mik az erősségeid? Ez egy nagyon fontos lépés a reális önértékelésben.

  Az alábbi kijelentések rám vonatkozóan 
 Jellemvonás Nagyon  Igazak is   Nem    
  igazak meg nem is nagyon  
     igazak
1 Szorgalom:
 Törekszem arra, hogy feladataimat elvégezzem,  
  mindenért keményen megdolgozok.
2 Lelkiismeretesség:
 Lehet rám számítani, a feladataimat lelkiismeretesen  
 elvégzem.
3 Pontosság:
 Pontosan érkezem a találkozókra, és betartom a határidőket.
4 Rend:
 Munka közben minden anyagot, papírt és iratot rendben  
 tartok. 
5 Együttműködés:
 Jól dolgozom másokkal közösen.
6 Tisztaság:
 Munkahelyemen mindent tisztán tartok.
7 Helyesség:
 Pontosan és alaposan elvégzem a feladataimat.
8 Viszonyom az emberekkel:
 Mindenkivel barátságos vagyok, kellemes a kisugárzásom.
9 Önállóság:
 Jól tudok dolgozni útbaigazítás és utasítások nélkül.  
  Általában tudom, mi a tennivalóm.
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17. Munkalap
25. Feladat

Képességeim és készségeim

Minden szakmához szükségesek bizonyos képességek és készségek. Tanuld meg őket 
kiértékelni. Ez a munkalap segíteni fog ebben.

Először olvasd el a különböző tehetségek és képességek leírását! Hogyan használod ezeket az 
iskolában, otthon és a szabadidődben? Jelöld be a mezőket a jobboldali oszlopban aszerint,  hogy 
mit gondolsz magadról. Ezután hasonlítsd össze a saját eredményedet az osztálytársaid vagy más, 
veled egykorú fiatalok eredményeivel.

Próbáld megtalálni magadban azokat a készségeket, amikkel jól vagy nagyon jól állsz. Legalább 
három ilyent kéne találnod. Ezek nagyon fontosak. De ugyanilyen fontos az is, hogy felismerd 
azokat a tehetségeket és készségeket, amelyekkel nem rendelkezel.  Tudsz javítani a helyzeten? 
Hogyan? Van szükséged segítségre?

  Ezen a területen, én…
Képességek és készségek leírása  Egyáltalán Nem   Közepes  Jó  Nagyon 
  nem vagyok  vagyok vagyok jó 
  vagyok jó túl jó      vagyok

1 Kézügyesség
 Pontos és precíz kézimunkát végzek.
 Szabadidőmben vagy az iskolában kézzel készítek
 különböző tárgyakat.
 Jól és gyorsan végzek kézi javításokat.
2 Fizikum és egészség
 Jól bírom a fizikai megerőltetést; kemény és ellenálló
 vagyok, sportolok vagy sokat mozgok a szabad
 levegőn, könnyen alkalmazkodom az időjárás
 viszontagságaihoz.
3 Koncentráció: 
 Képes vagyok olyan feladatokra is összpontosítani,
 amelyek nem nagyon, vagy egyáltalán nem érdekelnek.
4 Memorizálás:
 Memóriám megbízható a szavak, szövegek, számok vagy
 feladatok terén.   
5 Vizuális memória
 Nagyon jól észben tartom a színeket, formákat, tárgyakat
 és arcokat.
6 Fantázia és kreativitás 
 Nagyon jó ötleteim vannak íráskor, rajzoláskor, vagy ha
 gyakorlati feladatokat kell megoldanom.
7 Írás, olvasás
 Könnyen, jól és gyorsan olvasok és értelmezek szövegeket,
 megértem a használati útmutatókat és a történeteket,
 gyorsan észreveszem a hibákat egy szövegben;
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17. Munkalap
25. Feladat

  Ezen a területen, én…

Képességek és készségek leírása  Egyáltalán Nem   Közepes  Jó  Nagyon 
  nem vagyok  vagyok vagyok jó 
  vagyok jó túl jó      vagyok

8 Nyelv és beszéd 
 Könnyedén és helyesen beszélek, képes vagyok
 rendszerezni a gondolataimat és szóban előadni őket, a
 telefonos és internetes kommunikációban is jó vagyok.
9 Matematika 
 Könnyen és gyorsan megértem a matematika-, fizika- vagy 
 mértanfeladatokat, és minden mást, ami a számokhoz
 kapcsolódik.
10 Rajz és tervezés 
 Nagyon jól tudok rajzolni és tervezni.
11 Műszaki rajz 
 Jó vagyok és pontos a műszaki rajzban.
12 Technikai tehetség 
 Gyorsan és pontosan átlátom az ok-okozati összefüggéseket,
 megértem a berendezések és készülékek működését,
 értek a mechanikához.
13 Formaérzék
 Szép, harmonikus formájú tárgyakat rajzolok, tervezek
 vagy modellezek.
14 Vizuális gondolkodás 
 Könnyedén el tudom képzelni a tárgyakat rajzok, vázlatok 
 vagy térképek alapján, tisztán látom magam előtt őket 
 akár különböző szögekből nézve is.
15 Tervezés és szervezés
 Felelősen és tudatosan osztom be az időmet úgy, hogy 
 szórakozásra is, házi feladat-írásra is, iskolai tevékenységekre 
 is jusson. Amikor dolgozatot vagy tesztet kell írnom, 
 gondolataimat rendszerezem és átgondolom, melyek a 
 fontosabb pontok, melyek a következő lépések.
16 Elvont és logikus gondolkodás
 Könnyen, gyorsan és pontosan megértem az elméleti 
 problémákat, a szabályokat, a természeti törvényeket, 
 a logikai összefüggéseket, mint például: a nyelvtan, 
 a matematika, a fizika vagy az informatika kérdései, 
 de jól boldogulok a logikai játékokkal is.
17 Interperszonális készségek
 Tudok dolgozni és kommunikálni az emberekkel, megértem 
 őket és jól kijövök velük, kedvező benyomást keltek 
 bennük, barátságos vagyok.
18 Segítőkészség
 Szeretek segíteni vagy gondoskodni más emberekről, 
 támogatni a hátrányos helyzetűeket, valamit elmagyarázni, 
 megérteni mások ötleteit és érzéseit. Türelmes és 
 együttérző vagyok.



A JOBS Program Második rész – 7: Az én személyiségem

18. Munkalap
25. Feladat

Összefoglaló:

Most már jóval többet tudsz magadról, tehetségeidről és képességeidről. Írd le, miben vagy jó, 
és miben vagy  nagyon jó.

1. Én jó vagyok   

2. Nagyon jó vagyok   

Megírtad az önértékelésedet. Most kérj meg pár embert, aki jól ismer téged, hogy mondja el a 
véleményét rólad. Ezt a műveletet a saját és a külső értékelés összehasonlításának nevezzük.

A bemutatód előkészítése
Úgy készíted el a bemutatót, ahogy csak akarod. Mégis tanácsos lejegyezni pár dolgot, hogy 

teljes képed legyen a szükséges aspektusokról, és hogy nehogy kifelejts valamit:

1) A te profilod (pókháló-diagram)
2) Az érdeklődési körök és kedvenc tevékenységek mentális térképe
3) A három kedvenc iskolai tantárgy
4) A három legfontosabb jellemvonásod
5) Készségeid és képességeid



A JOBS Program Második rész – 8: Hogyan mutatkozom be?

19. Munkalap
26. Feladat

 2.  Érdeklődési köreim és képességeim

 1. Kompetenciáim diagramja
 
- feladatok megoldása: türelem – amikor órákig ásom a 
 virágágyást a szüleim kertjében
- tervezés és szervezés: ebben az évben megszerveztem 
 a testvérem szülinapját, amin több mint húsz személy 
 vett részt
- szemtől-szembeni kommunikáció: múlt héten 
 beszéltem az iskola pszihológusával a saját tanulási 
 igényeimről, és a beszélgetést én kezdeményeztem



20. Munkalap
29. Feladat

A JOBS Program Második rész – 8: Hogyan mutatkozom be?

Gondolkodj, és írj rövid kommentárokat a következő két szempont szerint:
 a)   mit tanultál 
 b)   hogyan tanultál.

Az alábbiakban kérdések következnek, de nem kell mindenikre felelned, csak azokra, amelyekre 
szeretnél. 

Én és erősségeim

- Mit tanultál magadról, erősségeidről, kompetenciáidról?
- A munkafolyamat melyik része hatott rád a leginkább? Miért?
- Mi lepett meg a leginkább? Miért?
- Mi az, ami fontos lett számodra?
- Melyek azok a dolgok, amikkel elégedett vagy önmagad kapcsán?
- Voltak-e nehézségeid?

Kérdések az értékeléshez



20. Munkalap
29. Feladat

A JOBS Program Második rész – 8: Hogyan mutatkozom be?

Te, mint tanuló:

- Mit tanultál a különböző munkamódszerekről?
- Melyik módszernél teljesítettél jól, és melyik az, amelyet még gyakorolnod kell?
- A JOBS-órák keretén belül melyek voltak azok a helyzetek, amik elősegítették számodra a 
 tanulási folyamatot?
- Melyik feladat volt a legegyszerűbb számodra, és melyikből tanultál a legtöbbet?
- A jövőben mi fog segíteni legjobban a tanulásban?
- Mi lepett meg?
- Mivel vagy megelégedve?
- Mi a véleményed, mik a hiányosságaid, milyen területeken kell még fejlődnöd?

A tanár megjegyzései:

Dátum, a tanár aláírása:



21. Munkalap
30. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 9: Mit jelent a munka? 

Bevezetés

Biztosan tudod a különbséget az iskolai és a családi élet között. Lehet, hogy a munka 
szempontjából is ismered a családot, amennyiben családodnak saját vállalkozása vagy farmja van.

Az sem kizárt, hogy megtapasztaltad, mit jelent a munka (segítettél a ház körül, gyerekekre 
vigyáztál, farmon dolgoztál stb.)

A világ számos országában muszáj dolgozniuk a fiataloknak, hogy segítsenek családjuknak, és 
saját megélhetésüket biztosítsák.

Hiába van az, hogy már gyerekkoruktól munkába kell állniuk, nagyon kevés esélyük van a 
megfelelő oktatásra és nevelésre.

Gondolkodj el a következő fényképeken. Szerinted milyen tevékenységek tekinthetőek 
szabadidősnek? Honnan kezdődik a komoly munka?



21. Munkalap
30. Feladat

Munka vagy szabadidő?

1-es fénykép Cím:

Munka                     1____2____3____4____5____6____7____8____9____10                       Szabadidő 

Főnevek        Igék            Melléknevek

Megjegyzéseim:

A JOBS Program Harmadik rész – 9: Mit jelent a munka? 



21. Munkalap
30. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 9: Mit jelent a munka? 

2-es fénykép  Cím:

Munka                     1____2____3____4____5____6____7____8____9____10                       Szabadidő 

Főnevek        Igék            Melléknevek

Megjegyzéseim:

Munka vagy szabadidő?



21. Munkalap
30. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 9: Mit jelent a munka? 

3-as fénykép Cím:

Munka                     1____2____3____4____5____6____7____8____9____10                       Szabadidő 

Főnevek        Igék            Melléknevek

Megjegyzéseim:

Munka vagy szabadidő?



21. Munkalap
30. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 9: Mit jelent a munka? 

Munka vagy szabadidő?

4-es fénykép  Cím:

Munka                     1____2____3____4____5____6____7____8____9____10                       Szabadidő 

Főnevek        Igék            Melléknevek

Megjegyzéseim:



21. Munkalap
30. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 9: Mit jelent a munka? 

Munka vagy szabadidő?

5-ös fénykép Cím:

Munka                     1____2____3____4____5____6____7____8____9____10                       Szabadidő 

Főnevek        Igék            Melléknevek

Megjegyzéseim:



21. Munkalap
30. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 9: Mit jelent a munka? 

Munka vagy szabadidő?

6-os fénykép  Cím:

Munka                     1____2____3____4____5____6____7____8____9____10                       Szabadidő 

Főnevek        Igék            Melléknevek

Megjegyzéseim:



22. Munkalap
31. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 9: Mit jelent a munka? 

A munka meghatározásai:

(Lehetséges megfogalmazások a meghatározáshoz: Munka az, amikor...; A munka azt jelenti, 
hogy...; Egy munkát elvégezni azt jelenti…)

Az én meghatározásom:

A csoportunk meghatározása:

A csoportunk tagjai:



23. Munkalap
32. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 9: Mit jelent a munka? 

Kedvenc tevékenységeim

Válassz ki legalább három tevékenységet, és készíts róluk vázlatrajzokat!
Töltsd ki a táblázatot!

 

Vázlatrajz         Ezt tudom csinálni          Mert ezzel a képességel  
                rendelkezem…

  

  

  

  

  

  

Egészítsd ki a mondatot: Ezek közül a tevékenységek közül azt hiszem, a/z  __________________  
illik hozzám a legjobban, mert __________________



24. Munkalap
33. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 9: Mit jelent a munka? 

Fénykép
vagy

rajz rólam

Mit csinálok anélkül, 
hogy valaki kérné: 

Mit kérnek tőlem a családom
tagjai, a tanárok stb.:



25. Munkalap
34. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 9: Mit jelent a munka? 

Saját benyomásaim:
(Meglep az a tény, hogy…; Felfedeztem magamról, hogy… stb.)

Időtartam: 
 mettől meddig? 

Tevékenység
 

Összesen hány óra:
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te
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tt
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em

te
ts
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tt
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t 
m
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cs
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Sz
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om

Nap és dátum (keltezés):

Egy nap a hetemből



25. Munkalap
34. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 9: Mit jelent a munka? 

Egyéni megjegyzések:

1) Mennyi szabadidőd van hetente?

2) Mit csinálsz a szabadidődben?

3) Mennyi időt dolgozol hetente?

4) Szerinted mi a különbség a munka és a szabadidő között?



26. Munkalap
37. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 10: Te hogyan dolgozol? 

Egy foglalkozás aspektusai

Ismered ezeket a kifejezéseket?

Alkalmazás: 

Szabadúszó: 

Funkció:

Teljes munkaidő:

Részmunkaidő:

Hírnév:

Státusz:

 



27. Munkalap
38. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 10: Te hogyan dolgozol? 

 a) Alkalmazott vagy szabadúszó:
Egy vállalatnak dolgozol, vagy saját vállalkozásod van? 

Alkalmazott Szabadúszó

b) Beosztás: Neked osztják ki a feladatokat, vagy te osztasz ki feladatokat másoknak? Felelős vagy 
egy bizonyos területért? Főnöke vagy valakiknek?

Főnök, aki megbízza az embereit Beosztott, aki elvégzi a feladatokat

 c) Munkaidő: Teljes munkaidőben dolgozol vagy részmunkaidőben? Csak télen/nyáron dolgozol? 
Váltásban dolgozol?

Teljes munkaidő Részmunkaidő

d) Bérezés: Mennyire vagy megfizetve munkádért? Jó a fizetésed? Vajon azok a személyek, akik ezt 
a munkát végzik, többet kellene keressenek? Meg lehet élni ennyi pénzből?

Magas fizetés Szerény fizetés

e) Hírnév és társadalmi státusz: Büszke vagy az állásodra? Jó hírneve van azoknak a 
személyeknek, akik ezt a munkát végzik? Magas társadalmi elismerésben részesülnek?

Magas társadalmi státusz Szerény társadalmi státusz

A foglalkozás aspektusai:

Egy foglalkozást sokféle sajátosság jellemez.
Adj példákat különböző foglalkozásokra és munkahelyekre!



28. Munkalap
39. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 10: Te hogyan dolgozol? 

Különböző szakmák

Példák:

 

            S
zolgáltatások:

    pincér/pincérnő

Szolgáltatások:

ügyvezető

         Szolgáltatások:

     könyvelő 
Szociális védelem:tanácsadó fiatalok számára

Szociális védelem:

tanácsadó

fiatal családok számára



28. Munkalap
39. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 10: Te hogyan dolgozol? 

Foglalkozási területek

Egy foglalkozást gyakran úgy a legkönnyebb leírni, ha megfigyeljük a konkrét munkafolyamatokat.
Az alábbi példák általános rálátást nyújtanak a hét foglalkozási területre. Nem ez az egyedüli 

osztályozási rendszer, de könnyen átlátható.

Szolgáltatás
Sorolj fel minden példát, amit az osztály 
összegyűjtött (a társad példáit húzd alá)

Ipar
Sorolj fel minden példát, amit az osztály 
összegyűjtött (a társad példáit húzd alá)

Oktatás 
Sorolj fel minden példát, amit az osztály 
összegyűjtött (a társad példáit húzd alá)

Egészségügy
Sorolj fel minden példát, amit az osztály 
összegyűjtött (a társad példáit húzd alá)



28. Munkalap
39. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 10: Te hogyan dolgozol? 

Kézművesség 
Sorolj fel minden példát, amit az osztály 
összegyűjtött (a társad példáit húzd alá)

Közigazgatás
Sorolj fel minden példát, amit az osztály 
összegyűjtött (a társad példáit húzd alá)

Szociális védelem
Sorolj fel minden példát, amit az osztály 
összegyűjtött (a társad példáit húzd alá)



29. Munkalap
40. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 10: Te hogyan dolgozol? 

Nagyon sok fiatal délutáni vagy esti munkával keres pénzt, esetleg a vakáció alatt szezonmunkát 
vállal. Lehet, te is csináltál már ilyesmit. Több ok van, amiért a fiatalok pénzt akarnak keresni.

Vajon melyek ezek az okok? Miért lehet szüksége egy iskolásnak pénzre?
Gondolj végig minden lehetséges választ, verziót. Mérlegeld alaposan az ötleteidet. Használd az 

alábbi sorokat gondolataid lejegyzésére. Ha van kedved, rajzolhatsz egy karikatúrát is.

Miért akarnak a fiatalok/tanulók pénzt keresni?

Miért akarnak a fiatalok pénzt keresni?



30. Munkalap
41. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 11: A pénz megszerzése 

Készíts rövid felmérést, adatgyűjtést az iskolában. Jegyzetelj! Jegyzeteidet később beteheted a 
saját mappádba.

Legalább 5 iskolatársaddal készíts rövid interjút.
1) Mikor keresel pénzt?
2) Hogyan keresel pénzt? Mit dolgozol?
3) Mikor kezdtél pénzt keresni? Ki segített a munkakeresésben?
4) Mire költöd az így keresett pénzt?
5) További lehetséges kérdések.

Az összes válasz az első kérdésre: Mikor keresel pénzt?

Az összes válasz a második kérdésre: Hogyan keresel pénzt? Mit dolgozol?

Egy felmérés összegzése:



30. Munkalap
41. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 11: A pénz megszerzése 

Az összes válasz a harmadik kérdésre: Mikor kezdtél pénzt keresni? Ki segített a munkakeresésben?

Az összes válasz a negyedik kérdésre: Mire költöd az így keresett pénzt?

Az összes válasz a pótkérdésekre:



31. Munkalap
42. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 11: A pénz megszerzése 

Miért akarok pénzt keresni:

 A pénzemből szeretnék…

Ne a mások tetszését próbáld megnyerni azzal, amit írsz! Légy őszinte önmagadhoz! Gondolj a 
terveidre, az ötleteidre, a jövődre!

Gondold végig a jelenlegi anyagi helyzetedet. Szeretnél most pénzt keresni? Függetlenül attól, 
hogy mikor dolgozolnál, délután, este vagy vakációban, írd le, hogy mire költenéd a pénzt. Ha nem 
szeretnél egyelőre dolgozni, akkor is. Vegyél elő egy papírt és írd rá a címet:



32. Munkalap
43. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 11: A pénz megszerzése 

A fizetés összetevői

Az emberek a munkájukért általában fizetést kapnak. Ez legtöbbször a hónap végén történik 
meg.

Egyes foglalkozási területeken órabérben is szoktak fizetni.
Más fizetési formák:
- a legyártott darabszám szerint
- a társaság profitjából juttatott kiegészítő fizetés (jutalék)
- termékben való juttatás (például a csokigyárban csokit vihetnek haza az alkalmazottak)
Azt az összeget, amit hónap végén egy alkalmazott kap, szerződés rögzíti. Ezt a szerződést mind 

az alkalmazott, mind a munkaadó aláírja.
A hónap végén az alkalmazott által kapott bér mégis kisebb, mint a szerződésben szereplő 

összeg. Miért?
A kérdésre a következő gyakorlatban kapsz választ.



32. Munkalap
43. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 11: A pénz megszerzése 

A bérszámfejtési adatlap összetevői

Bérszámfejtés* (számítási példa):
A számítás 

elemei
Lej Megjegyzés

Alapfizetés
23 nap 

(184 óra)
995

Fizetés / óra = 995 lej : 184 óra = 5,4 
lej/óra

Éjjeli munkáért járó pótlék (25%) 32 óra éjjel + 43 = Fizetés / óra x éjjeli óra sz. x 25%
Bruttó fizetés 1038 = bruttó fizetés + pótlékok

Hozzájárulás a 
társadalombiztosítási 

költségvetéshez:
Levonandók a bruttó fizetésből

CASS –Egészségbiztosítási 
hozzájárulás

5,5% - 57 = bruttó fizetés x 5,5%

CAS –Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás 10,5% - 109 = bruttó fizetés x 10,5%
Hozzájárulás a munkanélküliségi 

biztosításhoz
0,5% - 5 = bruttó fizetés x 0,5%

Személyi juttatások 2 gyerek - 450

Ezeket a megadózott fizetésből 
vonják le, és a háztartásban szereplő 
személyek létszámától függően 
számítják ki.

Adó 16% - 67
= (Bruttó fizetés - Egészségbiztosítás
- Nyugdíjbiztosítás - Munkanélküliségi 
biztosítás - Személyi juttatások) x 16%

Nettó fizetés 800
= Bruttó fizetés - Egészségbiztosítás - 
Nyugdíjbiztosítás - Munkanélküliségi 
biztosítás - Adó

* A hozzájárulások a társadalombiztosítási költségvetéshez és a jövedelemre kirótt adóhoz megfe-
lelnek a 2013-ban meghatározott jogszabályoknak.

Mit jelentenek a hozzájárulások?

Miért van nyugdíjbiztosítás?

Miért van egészségügyi biztosítás?

Miért van munkanélküliségi biztosítás?



32. Munkalap
43. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 11: A pénz megszerzése 

Miért fizetünk jövedelemi adót?

„Az állampolgárok kötelesek hozzájárulni adókon és illetékeken keresztül az állami kiadásokhoz." 
(Alkotmány, 56. cikk, 1. bek.) Ezek az adók finanszírozzák az államháztartási kiadásokat és a 
közszolgáltatásokat.

Adj néhány példát közszolgáltatásra! Ki részesül ezekből?

Magyarázd meg, mi a különbség a jövedelemre kirótt adó és a fentebb említett 
társadalombiztosítási hozzájárulások között?

Különbségek, szerintem:



32. Munkalap
43. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 11: A pénz megszerzése 

Feketemunka

Ahogyan a fenti példából láttad, az alkalmazott által kapott fizetés, vagyis a nettó bér úgy 
alakul ki, hogy a bruttó fizetésből levonják a kötelező egészségügyi, nyugdíj és munkanélküliségi 
hozzájárulásokat, valamint a jövedelemre kirótt adót. A munkavállalók által fizetett egyéni 
hozzájárulások mellett a munkaadók is kötelesek adózni az államnak minden egyes fizetés után. 
Ezek a következők: egészségügyi, nyugdíj, munkanélküliségi biztosítás, kockázati alap munkahelyi 
balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre.

 Hogy ezeket megússzák, egyes vállalatok meggyőzik vagy rákényszerítik az alkalmazottakat, 
hogy ne kössenek hivatalosan bejegyzett munkaszerződést, mert így nem kell kifizetni az államnak 
járó adókat és járulékokat. 

A feketemunka, vagyis a munkaszerződés nélküli alkalmazás illegális és mégis viszonylag 
gyakori jelenség Romániában. Azok a munkavállalók, akik kénytelenek hivatalosan bejegyzett 
munkaszerződés nélkül dolgozni, bejelenthetik a visszaélést a hatóságoknak, és ebben az esetben a 
munkaadókat bírsággal vagy akár szabadságvesztéssel is büntethetik.

Mik a feketemunka következményei a munkavállaló számára? Hát a társadalom számára? Elemezd 
és hasonlítsd össze, mit nyersz és mit veszítesz, ha illegálisan dolgozol.

Az osztályban történő beszélgetés során lehetséges, hogy a tanár meg akarja hallgatni a 
meglátásaitokat. Készüljetek fel véleményetek kifejtésére!



33. Munkalap
44. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 12: Milyen drága a megélhetés?

Vélemények a pénzről

Figyeld meg a következő kitűzőtáblát. A cetliken különböző gondolatok találhatók a pénzről. 
Melyiket tennéd a te tábládra? Másold le őket, és helyezd a következő oldalon található üres táblára.

Gyakran be-
szélek otthon 

a pénzről. Tu-
dom, hogy szü-

leim mennyit 
keresnek.

 

Főnökként 
elmondanám 
világosan, 
hogy ki 
mennyit 
keres.

Barátaimmal 
nem beszél-

ek a pénzről. 
Ez egy kel-

lemetlen téma. 

Gyakran beszélek  a 
pénzről a barátaim-
mal. Tudom, mennyi 
pénzük van minden 

hónapban.

Otthon sosem 
beszélünk a 
pézről. Nem 
tudom meny-

nyit keresnek 
szüleim.

Azt hiszem, 
elegendő 
pénzt kapok 
a szüleimtől. 
Majdnem

mindig 
boldogulok 

belőle.

Azt hiszem, nem 
kapok elegendő 

pénzt a szüleimtől. 
Többre lenne 
szükségem.
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Az én véleményem a pénzről 

Készítsd el a saját kitűzőtábládat, és mondd el, hogy miért választottad épp ezeket a cetliket. 
Van hely a táblán a  saját véleményednek is. Ha nincs öntapadós lapocskád, használd az alábbi 
nyomtatványt:



35. Munkalap
45. Feladat

A JOBS Program Harmadik rész – 12: Milyen drága a megélhetés?

Építészmérnökök
Gépjármű-

szerelők

Szakácsok

Autóbusz- és

villamos sofőrök

Könyvelők

Bányászok

és bányamunkások

Bírók

Pékek és cukrászok

Ácsok és asztalosok

Erdészek\favágók
Középiskolaitanárok

Szerszámgép-

üzemeltetők

Eladók üzletekben

Ápolók

Fodrászok

Szállodai recepciósok

Általános iskolai tanárok                                                                                                                

Pincérek

Kőművesek

Szakorvosok

Gyógyszerészek

Tűzoltók

Egészségügyi gondozók

Ki  keres a legjobban 
és ki a legkevésbé? 

Szoftverfejlesztők

Hivatalnokok

Gazdák és

szakmunkások
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A romániai fizetések összehasonlítása
A szakma egy végzettség, amelyet tanulmányok útján szerzünk. A foglalkozás egy bizonyos 

személy funkciója, amelyet egy adott időben jövedelem fejében gyakorol. Például egy 
gépészmérnöki végzettséggel rendelkező személy gépészmérnöki beosztást tölthet be (ebben az 
esetben a foglalkozás megnevezése megegyezik a szakmával), vagy lehet számos más beosztása 
is, mint például főmérnök, igazgató, szakiskolai tanár, tanfelügyelő, ellenőr különböző gazdasági 
területeken (ipar, kereskedelem/gépjárművek és motorkerékpárok javítása, közlekedés, oktatás, stb.).

Alább a különböző romániai foglalkozáscsoportok átlagjövedelme található. Figyeld meg a 
táblázatot. Mennyire egyeznek meg a jövedelmek a te becsléseiddel? Mi lepett meg?

Válassz ki két foglalkozást. Például egyet a táblázat elejéről és egyet a táblázat végéről. Miért 
vannak akkora különbségek? Létezik erre logikus magyarázat? Indokoltak ezek a különbségek? 
Jogos, hogy így legyen? Észrevettél más különbségeket is, amelyek megleptek a jövedelmek 
hierarchiájában? Mivel magyarázhatóak ezek?

Figyelem! Nincs helyes vagy téves válasz. Nagyon sok eltérő vélemény és álláspont létezhet!
Érvelj a saját véleményed mellett, de hallgasd meg a többieket is! Az is lehet, hogy megváltoznak 

a meglátásaid.

Ssz. Foglalkozási csoportok A bruttó átlagkereset
(lej / hónap) 

1. Bírók 8203
2. Szoftverfejlesztők 5767
3. Bányászok és bányamunkások 3489
4. Szakorvosok 3404
5. Építészmérnökök 3041
6. Gyógyszerészek 3013
7. Könyvelők 2582
8. Ápolók 2408
9. Autóbusz- és villamos sofőrök 2092

10. Szerszámgép-üzemeltetők 2064
11. Középiskolai tanárok                                                                                                               1927
12. Általános iskolai tanárok                                                                                                                1789
13. Hivatalnokok 1709
14. Tűzoltók 1702
15. Kőművesek 1701
16. Gépjármű-szerelők 1683
17. Óvodai oktatók 1602
18. Ácsok és asztalosok 1330
19. Egészségügyi gondozók 1305
20. Erdészek/favágók 1287
21. Szállodai recepciósok 1215
22. Gazdák és szakmunkások 1200
23. Szakácsok 1140
24. Eladók üzletekben 1102
25. Pékek és cukrászok 995
26. Fodrászok 706

Forrás: Országos Statisztikai Hivatal, A foglalkoztatottak felosztása jövedelemcsoportokra, 2012. október 
(megjelent 2013. májusában) – 10. Táblázatból kivont adatok (válogatás), 140.-202. oldal
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A romániai fizetések összehasonlítása

Kulcskérdések                                               1. Foglalkozás           2. Foglalkozás
       (foglalkozáscsoport)         (foglalkozáscsoport)

 Mi ennek a foglalkozásnak
a társadalmi haszna?
Mi történne, ha nem létezne?
  
Milyen tanulmányokra van 
szükség ehhez a 
foglalkozáshoz?
  
Mutasd be a foglalkozás 
társadalmi státuszát.  

Szerinted ez inkább női 
vagy férfiszakma? 

Tekintsd 100%-nak a 
legnagyobb jövedelmet. 
Számítsd ki, hány %-kal 
jár kevesebb az adott 
foglalkozásnak. 

Mi lepett meg téged? Mi a véleményed a különböző bérkülönbségekről?
Van magyarázat ezekre?
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Kategória  Becsült költség

Házbér
1-2 szobás lakásra (vízzel, fűtéssel, villannyal, stb.) 

Biztosítások
Baleset, egyebek 

Rádió és televízió 

Ruházat
Az átlagérték téli, nyári ruhára, sportruhára 
és fehérneműre.

Háztartás 
Bútor, berendezés, karbantartási költségek, a 
háztartásban szükséges tisztítószerek, 
egészségügyi és higiéniai  termékek

Étel  
Reggeli     _______ Lejx30 nap
Ebéd   _______ Lejx30 nap
Vacsora   _______ Lejx30 nap

                                                               ÖSSZESEN: _______ Lej

Hétvége 
 
Megtakarítás (takarékkönyv, bankszámlák, stb.) 

Szabadságra félretett pénz 

Oktatás és szórakozás  
CD-k, DVD-k, diszkó, film, koncert, buli, vendéglő, 
édesség, folyóirat, bérletek, ajándék stb. 
Vezetékes és mobiltelefon 

Közszállítás 

Kocsi
Adó, biztosítás, üzemanyag, javítás
 
Klubok 
Fitnesz, zene stb.

ÖSSZESEN 

A táblázat: Becsült értékek
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Kategória  Becsült költség

Házbér
1-2 szobás lakásra (vízzel, fűtéssel, villannyal, stb.) 

Biztosítások
Baleset, egyebek 

Rádió és televízió 

Ruházat
Az átlagérték téli, nyári ruhára, sportruhára 
és fehérneműre.

Háztartás 
Bútor, berendezés, karbantartási költségek, a 
háztartásban szükséges tisztítószerek, 
egészségügyi és higiéniai  termékek

Étel  
Reggeli     _______ Lejx30 nap
Ebéd   _______ Lejx30 nap
Vacsora   _______ Lejx30 nap

                                                               ÖSSZESEN: _______ Lej

Hétvége 
 
Megtakarítás (takarékkönyv, bankszámlák, stb.) 

Szabadságra félretett pénz 

Oktatás és szórakozás  
CD-k, DVD-k, diszkó, film, koncert, buli, vendéglő, 
édesség, folyóirat, bérletek, ajándék stb. 
Vezetékes és mobiltelefon 

Közszállítás 

Kocsi
Adó, biztosítás, üzemanyag, javítás
 
Klubok 
Fitnesz, zene stb.

ÖSSZESEN 

B táblázat: Valós értékek
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Gondolkodj, és írj rövid kommentárokat a következő két szempont szerint:
 a) mit tanultál 
 b) hogyan tanultál.

Az alábbiakban kérdések következnek, de nem kell mindenikre felelned, csak azokra, amelyekre 
szeretnél. 

A munkaerőpiac

- Mit tanultál a munkaerőpiacról?
- A munkafolyamat melyik része hatott rád a leginkább? Miért?
- Mi lepett meg a leginkább? Miért?
- Mi az, ami fontos lett számodra?
- Melyek azok a dolgok, amikkel elégedett vagy önmagad kapcsán?
- Voltak-e nehézségeid?

Kérdések az értékeléshez
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Te, mint tanuló:

   - Mit tanultál a különböző munkamódszerekről?
   - Melyik módszernél teljesítettél jól, és melyik az, amelyet még gyakorolnod kell?
   - A JOBS-órák keretén belül melyek voltak azok a helyzetek, amik elősegítették számodra a 
      tanulási folyamatot?
   - Melyik feladat volt a legegyszerűbb számodra, és melyikből tanultál a legtöbbet?
   - A jövőben mi fog segíteni legjobban a tanulásban?
   - Mi lepett meg?
   - Mivel vagy megelégedve?
   - Mit gondolsz, milyen orvosolandó hiányosságaid vannak?
     

Visszajelzés a tanártól:

Dátum, a tanár aláírása:
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A legtöbb országban a lakosság 48-53%-át 
nők alkotják. A nőknek és a férfiaknak elméletileg 
ugyanolyan jogaik kellene legyenek, de a valóság 
mást mutat. A nők még manapság is kevesebb 
hatalommal rendelkeznek, mint a férfiak. Gyakran 
nagyobb a felelősségük és többet dolgoznak, 
mégis kevesebbet keresnek. A legtöbb kormány, 
így Románia kormánya is kimondta a nők és férfiak 
közötti egyenlőséget, és ennek megfelelő törvényt 
fogadott el.

Mégis a világon 3 nő közül 2 analfabéta és 25%-a 
lányoknak nem jár iskolába (a fiúknak 16%).

A legtöbb országban a nők munkaidejének 
kétharmad része nincs megfizetve (amikor gyereket 
nevelnek és családjukról gondoskodnak), míg a 
férfiak munkaidejének csak egynegyed része nincs 
megfizetve. Általában a nem férjezett nők jobb 
szakmai pozíciókat foglalnak el, mint azok, akiknek 
családjuk van, de nincsenek gyermekeik. Ám azok 
a nők, akik férjezettek, de nincs gyermekük, még 
mindig jobb pozíciókat töltenek be, mint azok, 
akiknek gyerekeik vannak. A házas férfiak esetében 
ilyen akadály nem áll fenn, sőt, a házas férfiak 
magasabb funkciókat töltenek be, mint a nem 
házasok.

A férfiak és nők közti esélyegeynlőség biztosítása 
és az emberi jogok betartása Romániában is 
prioritásnak számít. A román jogszabályok és 
diszkrimináció elleni törvények állandóan frissítve 
vannak a nemzetközi előírások és szabályok alapján.

 

Románia Alkotmányának 16. Paragrafusa  
kimondja, hogy Románia polgárai egyenlők a 
törvény és a hatóságok előtt. Nem létezik előny vagy 
diszkrimináció. A nemek között nincs különbség, 
úgy ahogy azt az Alkotmány 4. Paragrafusa 
is kimondja számos nemzetközi jogszabály 
mellett. Ahogy más európai országokban, úgy 
Romániában is él az egyenjogúság törvénye. Az 
esélyegyenlőség kérdése viszont nem korlátozódik 
a jogszabályokra. A jogszabályok abban segítenek, 
hogy elkerüljük a direkt diszkriminációt (pl. 
fizetésbeli különbség ugyanarra a munkahelyre és 
szakmára).

A gyakorlatban sokszor találkozunk indirekt 
diszkriminációval, amit nehezebb észlelni és 
büntetni, ahogy a következő példákban is láthatjuk:

- A nők nehezebben jutnak jobban fizetett 
vezetői pozíciókhoz

- Lehetetlen ugyanakkora munkamennyiséget 
teljesíteniük a család iránti felelősség és főképp a 
gyermeknevelés miatt.

Az esélyegyenlőség kérdését országtól függően 
különbözőképen kezelik. Ez azért van így, mert 
a különböző nemzetek más hagyományokkal, 
kultúrával és nevelési rendszerrel rendelkeznek.

Esélyegyenlőség a nők és férfiak között 
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  Kérdés Válasz Különbségek
1 ) Miért van gyakran különbség 
 törvény és valóság között? Adj 

 példát a mindennapi életedből! 

2 ) A fenti cikk értelmében a 
 gyermekek milyen hatással 
 vannak a nő szakmai 
 előmenetelére?
 Mi a véleményed?

3 ) Lapozd fel Románia Alkotmányát 
 és olvasd el a 4. és 
 16. paragrafusokat. Használd az 
 internetet, ha lehetséges! 
 (http://tinyurl.com/Art4-16) 
 A szövegből kiderül, hogy 
 Románia egy jól 
 megfogalmazott jogi kerettel 
 büszkélkedhet, amely elvileg 
 megakadályozza a diszkriminációt. 
 Magyarázd meg ezt!

4 ) Magyarázd meg a nők és férfiak 
 által gyakorolt szakmák közötti 
 különbségeket és adj példát rájuk.

Az újságcikkhez kapcsolódó kérdések
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A fizetések közötti egyenlőtlenségek Romániában

A nemek közötti egyenlőtlenségről konkrét példát nyújt a nők és férfiak fizetése közötti 
különbség. Alább ugyanazt a táblázatot találod, amellyel a harmadik részben már találkoztál.

Egy számológép segítségével számítsd ki a százalékbeli különbségeket. Ezt követően készíts egy 
diagramot. Így grafikus ábrázolást fogsz kapni a különbségekről.

Rajzold le a következő oldalra a diagramot, úgy ahogy a második részben tanultad.

Foglalkozási csoportok

Bruttó  átlagkereset
(Lej / hónap)

Átlagkereset - FÉRFIAK - - NŐK - Százalékbeli különbsé-
gek, kinek a javára?

Bírók 8203 8302 8152

Szoftwarefejlesztők 5767 6039 5141

Bányászok és bányamunkások 3489 3518 3075

Szakorvosok 3404 3620 3313

Mérnökök 3041 3077 2942

Gyógyszerészek 3013 3156 2998

Könyvelők 2582 2886 2483

Ápolók 2408 2626 2383

Autóbusz- és villamosvezetők 2092 2084 2333

Szerszámgép-üzemeltetők 2064 2090 1978

Középiskolai tanárok 1927 1960 1912

Általános iskolai tanárok 1789 1778 1791

Hivatalnokok 1709 1858 1637

Tűzoltók 1702 1738 1090

Kőművesek 1701 1656 2166

Gépjármű-szerelők 1683 1686 1484

Óvodai pedagógusok 1602 1555 1605

Ácsok és asztalosok 1330 1341 1232

Egészségügyi gondozók 1305 1305 1304

Erdészek/favágók 1287 1294 1128

Szállodai recepciósok 1215 1235 1205

Mezőgazdasági gazdák 
és szakmunkások 1200 1224 1146

Szakácsok 1140 1246 1109

Kereskedelmi eladók 1102 1336 1049

Pékek és cukrászok 995 1005 991

Fodrászok 706 770 696

Forrás: Országos Statisztikai Hivatal, „A foglalkoztatottak felosztása jövedelemcsoportokra, október 2012” 
                (megjelent május 2013) – 10. Táblázatból kivont adatok (válogatás), 140-202 oldalak
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Nők és férfiak keresetkülönbségi diagramja
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A beszélgetés előkészítése az osztályban

Kisegítő kérdések:
- Hogyan vélekedik egy fiatal nő vagy férfi a fizetések közötti különbségről?
- Milyen ötletei vannak a helyzet változtatására?
- Mit mondana a férfi a nő érveire? Hogyan indokolná meg (vagy nem) a fizetések közötti 

különbségeket?

Használd   a következő oldalt a válasz megfogalmazására. A válasz nem muszáj találjon a te 
elképzeléseddel. Lehet egy olyan gondolat is, amit az utcán, a családban, az iskolában hallottál, 
vagy olvastad, esetleg a tévében láttad.
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Fontos gondolatok, amelyekkel alátámasztod a véleményed:
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A mi társadalmunkban nagyon fontos, hogy legyen munkahelyed. Álmaid megvalósulásához 
azonban nem elég egy akármilyen munkahely. Nagyon sok ember rá van kényszerülve, hogy a 
puszta megélhetésért dolgozzon. Nincs idejük arra, hogy elgondolkozzanak, vajon tetszik-e nekik 
vagy sem a munkájuk.

Ha van munkahelyed, még nem biztos, hogy védve vagy a szegénységtől. Erről beszél a történet 
szereplője is: egyes emberek hiába dolgoznak teljes munkaidőben, a kiadásaikat úgysem tudják 
fedezni.

Róbert története
„Róbert vagyok, harminchét éves, egyedül élek egy garzonlakásban. Az építőiparban dolgozom 

szakképzetlen munkásként. Sajnos az utóbbi időben a gazdasági helyzet annyira megromlott, 
hogy egyre kevesebb lakást építenek a cégek. 900 lejt keresek egy hónapban, de az utóbbi három 
hónapban nem kerestem semmit, mert a cég, aminek dolgozom, nem adott munkát nekünk. Én 
szeretem a munkám, és elkeserítő, hogy ez a helyzet. Több pénzre lenne szükségem. A havi 900 
lejből kifizetem a bért meg a rezsit és ennivalót veszek. De ezen kívül semmit se tudok vásárolni, 
még egy újságot se, hogy elolvassam a híreket. Ha a barátaimmal akarok találkozni, előre ki 
kell számolnom, hogy mennyit költhetek. Az utóbbi időben mindig valaki más fizetett nekem. 
Elmaradtam a telefon- és villanyszámlámmal is. Nem tudom elképzelni, hogyan képes valaki 
eltartani egy családot ennyi pénzből. Nagyon szeretnék én is legalább egyszer elmenni vakációzni. 
Nem számít, hová. Soha nem voltam még a tengeren. Az élet nagyon igazságtalan.”

Róbert története:
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Róbert története:

Adj címet Róbert történetének!
Ha az újságban jelent volna meg, vajon milyen címre figyeltek volna fel az olvasók?

Róbert jó munkásnak tűnik, mégsincs elég munkája. Miért?

Róbertnek olyan vágyai vannak, amiket nem tud megvalósítani. Melyek azok?

Hogyan javulhat Róbert helyzete?
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A JOBS Program Negyedik rész – 14: Teljes munkaidőt dolgozni majdnem semmiért?

A „Working poor”– egy új jelenség?

A “working poor” fogalma (munkahellyel rendelkező személyek, akik a szegénységi küszöb alatt 
élnek) az Amerikai Egyesült Államokból származik, és azt a társadalmi csoportot jelöli, amely egyre 
növekszik Európában is. A „working poor”-hoz tartozó emberek legkevesebb 30 órát dolgoznak 
hetente, és a romániai minimálbérnél is kisebb a fizetésük. Ez körülbelül 170 eurót jelent havonta.

Legtöbben azok vannak, akik egyik munkahelyet váltják a másik után, mert nincsen szakmai 
felkészültségük és végzettségük. De a képzett embereknek is gyakran kevés a fizetésük, és mások 
segítségére szorulnak. A legkiszolgáltatottabbak a fiatal, gyerekes családok, az elvált személyek 
és a szakképzetlen munkások, akik olyan helyen dolgoznak, ahol nincs megszervezve a munkások 
jogainak védelme. Ezért a „working poor” kategóriához tartozó személyek többségének igen 
szerény az életvitele. Sokan közülük szociális intézmények, helyi közösségek, a család vagy a barátok 
segítségére szorulnak.

Egyes országokban a szakszervezetek minimálbért határoznak meg a munkások számára. A 
szakszervezetek szerint a minimálbért úgy kell kiszámítani, hogy az fedezze annak a személynek 
a költségeit, aki teljes munkaidőben dolgozik, méghozzá úgy, hogy ez a személy ne szoruljon rá 
semmilyen más segítségre.

A cikkben található kulcsszavak:

 Melyik a legjobb módszer, amellyel megelőzhető a “working poor”? Hogyan lehet megelőzni a veled 
egykorú fiatalok esetében? Hát a te esetedben?
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Több ok létezik, ami miatt egy személy kevés pénzt keres, és ami miatt nem tud megélni a 
fizetéséből. Ismert tény, hogy egyes társadalmi csoportok arra vannak ítélve, hogy a „working poor”-
kategóriába tartozzanak.

A múlt héten egy hasonló feladaton dolgoztál, ami a nők és férfiak közötti különbségről szólt. 
Milyen sebezhető csoportok találhatók a mi társadalmunkban? Mit gondolsz, melyik az a csoport, 
amely leginkább beleillik a „working poor” kategóriába? Keretezd be a három legsebezhetőbb 
csoportot, és találd meg a kiszolgáltatottságuk okait. 

 

„Working poor”



A JOBS Program Negyedik rész – 14: Teljes munkaidőt dolgozni majdnem semmiért?

44. Munkalap
54. Feladat

„Working poor”

Szerinted melyek a legkiszolgáltatottabb csoportok? Sorolj fel először hármat, majd ha van időd, 
még néhányat!

Ki? Miért?
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A JOBS Program Negyedik rész – 14: Teljes munkaidőt dolgozni majdnem semmiért?

A médiában a következő címekkel találkozhatsz:

A LOTTÓZÁS A VESZTESEKÉ –
ÉN EGY ALAPOS KÉPZÉSBEN BÍZOK

Hagyd ott az iskolát, 
keress inkább 
munkahelyet!

Mászd meg a szakmai 
ranglétrát!

Milyen munkale-
hetőségeket nyújt a 

városom?

Címek a médiából
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A JOBS Program Negyedik rész – 14: Teljes munkaidőt dolgozni majdnem semmiért?

Rendszerezd a gondolataidat, és írj egy rövid esszét. Válassz címet az esszéd számára a fentiek 
közül, vagy te is kitalálhatsz egyet. Írj egy rövid, érdekes történetet. Légy alapos! Szentelj időt a 
munkára!

Cím:

Szöveg:

Az én esszém 
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A JOBS Program Negyedik rész – 15: Nincs mindenkinek munkahelye

Körülbelül egymilliárd munkanélküli van világszerte. Ez egyharmada a munkaképes lakosságnak. 
A munkanélküliség főképp a fiatalok körében magas. Európában a munkanélküliségi ráta 23%-os, 
Romániában ez évről évre változik a gazdaság növekedése vagy hanyatlása függvényében.

A www.romania-insider.com, www.indexmundi.com vagy www.tradingeconomics.com oldalakon 
megtalálhatóak a legfrissebb adatok. Bizonyos európai államokban minden harmadik 15 és 24 év 
közötti polgár munkanélküli. Míg egyes európai országokban a kormányok szociális támogatási 
rendszereket próbálnak bevezetni, addig más államokban a munkanélküliség a túlélésért való 
küzdelmet jelenti. A férfiak körében a munkanélküliség nagyobb, mint a nőknél.

A munkához való jog
 A jelenlegi helyzet nehéz, annak ellenére, hogy az államok közösen megegyeztek egy alapvető 

emberi jogban: a munkához való jogban. Ez szerepel az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatában, 
amelyet 1948-ban fogadott el az Egyesült Nemzetek Közgyűlése, és amelyet a világ majdnem minden 
állama aláírt. A dokumentum 23. cikkelye a következőket tartalmazza:

Kérdések:
- Véleményed szerint az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozata 23. cikkelyének előírásai ellenére 

miért van még mindig annyi munkanélküli?
- Egyesek szerint az állam kötelessége munkahelyeket létesíteni, míg mások szerint ez a 

magáncégek feladata. Mi a te véleményed erről? Hát az ismerőseidé?
- Jegyezd le a gondolataidat a következő oldalra, hogy majd később megbeszélhessétek őket.
- Beszéljétek meg meglátásaitokat a csoportokon belül!
- Döntsétek el, ki fogja bemutatni a csoport véleményét.

Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozata, 23. cikkely
1) Minden személynek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos 

és kielégítő munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez.
2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bérhez van 

joga.
3)     Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégítő fizetéshez van joga, amely számára 

és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő létet biztosít és amelyet megfelelő 
esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki.

4) Minden személynek joga van a pihenéshez, a szabad időhöz, nevezetesen a munka  
időtartamának ésszerű korlátozásához, valamint az időszakonkénti fizetett szabadsághoz.

A munkaképes lakosság egyharmada munkanélküli



46. Munkalap
56. Feladat

A JOBS Program Negyedik rész – 15: Nincs mindenkinek munkahelye

Megjegyzéseim:
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Milyen üzenetet viselnél a pólódon?

 1) A TE hibád, hogy munkanélküli vagy.

 2 ) Igazságtalan gazdaság = munkanélküliség.

 A … számú szlogent választom, mert …

Most találjatok ki saját szlogeneket! Humorosakat, kreatívakat, komolyakat. 
Példák:

 Dolgozom, tehát létezem.

 Dolgozni jó! (főleg másoknak)

 Az én munkám, az én váram.  

 Most vegyetek egy papírt, rajzoljatok rá egy pólót, írjátok rá a szlogent, majd válasszátok ki azt, 
amelyik a legjobb szlogent tartalmazza! Rendezhettek egy versenyt is. Találjatok egy szponzort, és 
nyomtassátok a pólókra a szlogent!
 

MOSOLYGOK
MERT FOGALMAM 

SINCS, HOGY

MI TÖRTÉNIK
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Különböző okai lehetnek annak, hogy az emberek elveszítik a munkahelyüket és  nem találnak 
mást. A társaddal jegyezzetek le legkevesebb 10 olyan okot, ami az egyéntől vagy a társadalomtól 
függ. Válasszatok ki közülük hármat és döntsétek el, hogyan lehetne ezeken változtatni.

Amikor befejeztétek a munkát, csatlakozzatok más csoportokhoz, és készítsetek egy posztert. Ti 
döntitek el, hogy mi lesz rajta.

ĺrhattok rá, rajzolhattok vagy felhasználhattok képeket. Bármilyen módon kifejezhetitek a 
gondolataitokat. Ne felejtsétek el, a munkanélküliség okait kell ábrázolni!

Megjegyzés: Bizonyosodjatok meg, hogy mindenki egyetért, és hogy mindenki részt vesz a 
poszter készítésében.

Döntsétek el a tanár segítségével, hogy hová teszitek ki a posztereket. Az osztályban, az iskola 
folyosóján, esetleg a tornateremben? 

Készítsetek egy fényképet a poszterről, és tegyétek a saját mappátokba!

     . A munkanélküliség okai

 1 

 2

 3

 4

 5 

 6

 7

 8 

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

      . Kulcsszó   Változtatási lehetőségek (egyén/társadalom/állam)

Munkanélküliség – okok és lehetőségek
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Olvasd újra a negyedik rész, 15. témájánál található meghatározást. 
A munkanélküliség mint jelenség hasonlít a szegénységhez. Melyek a munkanélküliség ördögi 

körének szakaszai?
Tipp: 1-estől kezdve számozd meg a következő mondatokat.

  Munkanélkülinek lenni sokszor azt jelenti, hogy nincs elegendő pénzed a megélhetésre.
  Az emberek azért munkanélküliek, mert nem elég képzettek, vagy nincs megfelelő 

képesítésük.
  Valószínűleg azért nincs elegendő pénzed, mert nincs lehetőséged megszerezni a megfelelő 

képesítést.
  Az emberek olyan családokból származnak, ahol nem engedhetik meg maguknak a 

képesítést vagy iskoláztatást.
  Ha nincs megfelelő képesítésed, nem találsz munkahelyet, és munkanélküli maradsz.

Kérdések:
1) Mik a munkanélküliség következményei?
a. Az egyén szintjén.
b. A társadalom szintjén.
2) Hogyan lehet megszakítani az ördögi kört?

A tanár egy osztályszintű beszélgetést szervez. Milyen ötleteid vannak? Fejtsd ki őket!
 

1. Ábra – A munkanélküliség ördögi köre

Mi az ördögi kör?
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Hogyan lehet megtörni a munkanélküliség ördögi körét?

ĺrj egy rövid újságcikket! Használd az eszköztár 13-as számú eszközét!
Kezdetnek rajzolj egy mentális térképet erre az oldalra, hogy jobban össze tudd szedni a 

gondolataidat! Találj olyan címet, ami felkelti az olvasó érdeklődését, és összefoglalja a cikk fő 
mondanivalóját. ĺrd meg az újságcikket, és jövő héten hozd el kinyomtatva. Tegyél egy példányt a 
saját mappádba is!

Mentális térkép az újságcikkhez:
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Az én magyarázatom a gazdasági ciklus szakaszaira

Szakaszok  A gazdasági ciklus szakaszainak magyarázata egyszerűen. 
   Fogalmazz egész mondatokban! Ne másold le a fenti szöveget!
1 szakasz

2 szakasz

3 szakasz

4 szakasz

- Dolgozzatok párban.
- Magyarázz meg egy fogalmat a társadnak, de úgy, hogy közbeszúrsz egy hibát is. Ezzel 

ellenőrizheted, mennyire figyel!
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Növekedés (boom) vagy krízis – mi történik?

Az alábbi táblázatban különböző kifejezéseket találsz. Próbáld beilleszteni ezeket a megfelelő 
gazdasági helyzetbe: a növekedéshez vagy a krízishez tartoznak?

Kifejezések:

 optimista hangulat  fizetések csökkenése  árak csökkenése
  az emberek egyre kevesebbet vásárolnak árak növekedése
    rossz légkör  az emberek egyre többet vásárolnak  magas termelékenység
 nő a kereslet  nincsenek befektetések  alacsony termelékenység
  a kereslet csökkenése       a fizetések növekedni kezdnek  befektetések történnek
 szinte egyáltalán nem alkalmaznak senkit  munkanélküliség
      mindenki alkalmazva van    az emberek nem takarítanak meg pénzt
  az emberek egyre többet takarítanak meg     az állam sok adót gyűjt be
 az adók alacsonyak   az állam deficites 

Hasonlítsd össze eredményeidet a többiek eredményeivel! Ha valami nem világos, nézz utána 
az interneten. Magyarázzátok el egymásnak a kifejezéseket saját szavaitokkal! Ez a lecke célja. 
Jegyezzétek meg az angol kifejezéseket is, mert gyakran előfordulnak azok is!

 BOOM KRÍZIS

Általános hangulat  

Fogyasztás/Kereslet

Termelés/Kínálat

Beruházások 

Árak

Fizetések/Nyereségek

Foglalkoztatottság

Megtakarítások

Állami költségvetés
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Románia gazdasági helyzete

Románia az elmúlt 25 évben egy átmeneti időszakaszon ment keresztül. Gazdasági helyzete és 
kapcsolatai akkor váltak fontossá, amikor az Európai Unió tagállama lett.

Milyen lesz Románia gazdasági helyzete a jövőben?
Hogyan látják a szakértők Románia jövőbeli gazdasági helyzetét?
Milyen információk vannak a neten Románia és szomszédai gazdasági helyzetéről?

Készíts listát a kutatáshoz a szükséges kulcsszavakkal! Jegyezd le az interneten talált anyagok 
forrását!

A kutatáshoz szükséges kulcsszavak 
(Például: marketing, piacgazdaság, átmenet, krízis) 
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Az interneten talált információk forrása és megjegyzéseim:

Link/Forrás

Megjegyzés

Link/Forrás

Megjegyzés

Link/Forrás

Megjegyzés

Link/Forrás

Megjegyzés

Link/Forrás

Megjegyzés

Link/Forrás

Megjegyzés
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Link/Forrás

Megjegyzés

Link/Forrás

Megjegyzés

Link/Forrás

Megjegyzés

Link/Forrás

Megjegyzés

Link/Forrás

Megjegyzés

Link/Forrás

Megjegyzés
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A JOBS Program Negyedik rész – 16: Szegény ország – gazdag ország

Az iskola felé vezető útvonalam vázlata

Rajzold le erre az oldalra az útvonalad! Jelöld be az összes céget, üzletet, vállalatot  ami utadba 
esik, és számozd meg őket. Az összes olyan helyet keresd meg, ahol emberek dolgoznak, és a 
munkájukért pénzt kapnak. Foglald táblázatba az információkat a következő oldalon. Írd be a cég 
sorszámát, nevét és üzleti tevékenységét.
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A JOBS Program Negyedik rész – 16: Szegény ország – gazdag ország

Cégek listája

Az otthonodtól az iskoláig vezető útvonalon található cégek, üzletek, vállalatok listája, 
kiegészítve azokkal az egységekkel, amelyeket meg akarsz említeni, még ha nem is ezen az 
útvonalon találhatóak.

Ssz. A cég neve    Üzleti tevékenysége 
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Írd le röviden a véleményed két dologról:
 a) mit tanultál?
 b) hogyan tanultál?

Az alábbiakban kérdések vannak, de nem kötelező mindenikre felelned. Ha szeretnéd, emeld ki 
azokat a kérdéseket, amikre van kedved válaszolni.

A munkaerőpiac

- Mit tanultál a munkaerő piacáról?
- Mi fogott meg a legjobban? Miért?
- Ki fogott meg a legjobban? Miért?
- Mi vált fontossá számodra?
- Mi az, ami meglepett?
- Mivel vagy megelégedve?
- Látsz valamilyen problémát?

Kiértékelő kérdések
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Te, mint tanuló:

- Mit tanultál a különböző munkamódszerekről?
- Melyik a legkényelmesebb számodra? Melyiket kell még gyakorolnod?
- Melyek voltak azok a helyzetek a JOBS-órák keretén belül, amelyek elősegítették tanulási 

folyamatot?
- Melyek voltak a legkönnyebb feladatok? Melyek voltak a leghasznosabbak?
- Milyen hiányosságokat kell pótolnod elkövetkezőkben?
- Mi lepett meg?
- Mivel voltál megelégedve?
- Még milyen problémáid vannak?

  

A tanár visszajelzése:

Dátum, a tanár aláírása:
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JOBS Program. Ötödik rész – 17: Tanulmányozható vállalat felkutatása

  • Szolgáltatások
  • Ipar
  • Oktatás
  • Egészségügy
  • Kézművesség
  • Közigazgatás
  • Szociális támogatás

Van más csoportosítási lehetőség is?

Beszéljétek meg az eredményeket
  - Beazonosíthatunk egy modellt?
  - Vajon az eredmény véletlen?
  - Ismerőseitek (szomszédok, rokonok, szülők):
   milyen szakterületen dolgoznak?  
  

Kérdések a beszélgetéshez

A munkahelyek több kategóriába sorolhatók. 
Jelöljétek be a térképen a talált vállalatokat, minden kategóriánál külön színt használva.
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Tandem alkotási szempontok

A párok, amelyeket alkottatok, együtt fognak dolgozni két hónapon keresztül.
Ti fogjátok:

 - A vállalat feltárását előkészíteni
 - A vállalat tényleges feltárását elvégezni
 - Kiállítást készíteni munkátok eredményeiből.

A csapatalkotás feladatát közösen fogjátok elvégezni tanárotokkal/tanáraitokkal. 
Ők segíteni, vagy bizonyos feltételeket, tudnak szabni nektek. 
 

Milyen egy jó
csapattárs

Tervezzétek 
meg a munkát

Segítsétek
a többieket

Bíráljatok 
építő jelleggel

Fogadjatok 
el bírálatokat 

Hallgassatok

Fogadjatok el más 
véleményeketTartsátok be 

amit fogadtatok 

Értékeljétek mások 
erős pontjait 

.......... 
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A csapat tagjai:

Együttműködésünk mottója:

Csapatunk jelképe:

Mind egyetértünk ezzel a csapattal:

Dátum, a csapat tagjainak és a tanárnak az aláírása. 

A mi csapatunk:
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   - Milyen távol van az otthonotoktól a vállalat?
   - Gyártanak, árulnak, szállítanak stb. ott olyasmit, amely tevékenységet láthatnám, felfedezném, 
    leírhatnám vagy bemutathatnám?
   - Lehetséges hogy kipróbálhassak valamilyen munkát ott?
   - Elengednének oda a szüleim?
   - Elegendő lenne a JOBS-füzet által előírt idő a vállalat felfedezéséhez?
   - Az idő amely rendelkezésemre áll az iskolában (a JOBS órák) megfelelőek a vállalkozás számára is?

A munkahelyek/vállalatok amelyeket szeretnék felfedezni.
Nézd meg a padlón található térképet, és a tanár kiegészítő listájának segítségével válassz ki 

legalább három vállalatot:
   

Szempontok egy vállalat kiválasztásához:

A vállalat neve Mit gyártanak/szállítanak/mivel foglalkoznak? 



60. Munkalap
69. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 17: Tanulmányozható vállalat felkutatása

A vállalatok amelyekkel kacsolatba szeretnénk lépni

Kedvenc vállalataink listája:

Vállalat neve

1

2

3

(4)

Ki viszi (küldi) el a levelet?

Mikor visszük el a levelet?

 Van szükség személyes találkozásra? Kivel?

Elutasító válasz esetén melyek a következő lépések?



61. Munkalap
69. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 17: Tanulmányozható vállalat felkutatása

Motivációs levél (szerkezet)

Feladó címe

A címzett címe

Hely és dátum

Levél címe: A vállalat felfedezésére kért engedély

Megszólítási forma (legyetek biztosak, hogy ismeritek a címzett nevét) 

 1 bekezdés:  
 A levél írásának a célja és a ti szándékotok (mit akartok tenni) 

 2 bekezdés: 
 A pillanatnyi iskolai eredményeitek, kedvenc tantárgyaitok stb. 

 3 bekezdés: 
 Miért érdekel titeket ez a munkahely, mivel töltitek a szabadidőtöket, mit tettetek annak  

 érdekében, hogy jobban megismerjétek ezt a szakmát.    

 4 bekezdés:  
 Milyen elvárásaitok vannak a látogatással kapcsolatban: céljaitok. 

 5 bekezdés: 
 Javaslatok, találkozásra alkalmas időpontok és egy befejező mondat. 

Befejezési forma és aláírás.



61. Munkalap
69. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 17: Tanulmányozható vállalat felkutatása

Feladó neve
Feladó címe
Város
Telefonszáma  

A vállalat elnevezése
A vállalat címe
Város

       20xx. március 16, Brassó

A vállalat meglátogatása érdekében írt levél

Tisztelt Popescu asszony, 

Szeretném köszönetemet kifejezni, a január tizedikei telefonbeszélgetésünk 
alkalmából adott, hasznos információkért. Ezt a levelet azért írom, mert hasznosnak 
tartanám az Önök vállalatát meglátogatni és megismerni.     

Pillanatnyilag, a . . . . . . . . . . gimnázium, . . . . . . . . . . osztályos tanulója vagyok. Kedvenc 
tantárgyaim a matematika és az idegen nyelvek.     

Azért választottam az Önök vállalatát, mert nagyon érdekel a divat és szeretek 
divatosan öltözni. Szeretek különböző mesterségű emberekkel barátkozni. Tanáraimtól 
sok információt szereztem az eladási igazgatói szakmáról. A JOBS órákon én is kerestem 
információkat erről a területről.     

Célom az, hogy a felderítő látogatásom ideje alatt, minél többet megtudjak ennek 
a területnek a mindennapi munkájáról. Szeretném konkrétan látni, hogyan működik a 
férfiruha részleg (női ruha részleg). 

A látogatásnak legmegfelelőbb dátumok számomra . . . . . . . . . . lennének. Remélem 
mihamarabb választ kapok Öntől. 

Tisztelettel, 

Motivációs levél (modell) 



62. Munkalap
70. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 18: Tanuljunk meg kutatóknak lenni

Milyen vállalatokkal léptetek kapcsolatba? Hogyan léptetek velük kapcsolatba?

Hogyan reagáltak?

Milyen segítségre van szükségetek?

Mitől féltetek?

Jelentés a vállalatokkal való kapcsolatfelvételt illetően



63. Munkalap
72. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 18: Tanuljunk meg kutatóknak lenni

Megfigyelés vagy felfedezés
A felfedező nem egy passzív fogyasztó aki meghallgat egy akárki által tartott akármilyen 

bemutatót.  
Egy aktív felfedező tudni és látni akar, információt akar szerezni.
Próbáljátok megérteni a két megközelítés közötti különbségeket:

  Megfigyelés Felfedezés

Milyen állat képviselné legjobban 
a két megközelítést? Rajzoljátok 
le vagy keressetek az újságban 
egy képet róla. Vágjátok ki és 
ragasszátok be ide. Nevezzétek 
meg az állatot. 

Találjatok legalább három olyan 
igét, amely leírja a két megközelítést.

Véleményetek szerint, milyen 
színek jelképezhetnék a két 
megközelítést?

Gondoljatok egy általatok látott 
filmre és nevezzétek meg az aktív 
és a passzív szereplőket.  

 

Írjatok egy rövid meghatározást, a ti szempontotokból. 

A felfedező egy olyan személy, aki…



63. Munkalap
72. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 18: Tanuljunk meg kutatóknak lenni

Szerezzetek olyan újságokat, magazinokat stb., amelyekben képek is vannak.
Válogassatok olyan képeket, amelyek az aktív vagy passzív kategóriákhoz tartoznak. Kereshettek 

állatfotókat, színeket, tájképeket, aktív vagy passzív arcokat. Ne feledjétek: a TI véleményetek 
számít. A döntés legyen mindig közös!

Pluszmunka az érdeklődők számára



64. Munkalap
73. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 18: Tanuljunk meg kutatóknak lenni

A felfedezés négy szakasza és mit tehettek ezek keretén belül
Gondoljatok arra a vállalatra amelyet meg fogtok látogat-
ni és próbáljátok elképzelni, hogy mit tehettek ti majd ott és 
töltsétek ki a listát!
 Megfigyelés

  - készítsetek vázlatot
  - rajzoljatok
  - fényképezzetek
  - filmezzetek
  - állítsatok össze listákat
  - írjatok szövegeket 
  - írjátok le a kezek mozdulatait, gesztusokat.
  - . . . . . . 
  - . . . . . . 
  - . . . . . . 
 
  Kommunikálás:
  - egyéni interjúk
  - interjúk bizonyos témákról 
   - . . . . . . 
  - . . . . . .
  - . . . . . .

 Gyűjtés:
  - termékek
  - reklám prospektusok/szórólapok 
  - nyersanyagok
  - vállalatokról szóló dokumentumok 
  - tények és számok 
  - . . . . . . 
  - . . . . . . 
  - . . . . . . 

   Együttműködés:
  - támogatás
  - segítség
  - utánozás
  - termelés
  - megszerzés
  - . . . . . . 
  - . . . . . . 
  - . . . . . . 



64. Munkalap
73. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 18: Tanuljunk meg kutatóknak lenni

   Kulcskérdések         Ötletek 
Megfigyelés Mit vagy kit tudnánk megfigyelni?
 Hol tartózkodhatnánk a vállalaton
 belül?
 Melyek az időhatárok vagy
 a nehézségek? 
 Mi érdekes? Készíthetünk
 fényképeket vagy filmezhetünk?
 Ha igen mit?
Kommunikálás Kivel beszélhetnénk? 
 Milyen szakmájuk van, milyen
 munkát végeznek?
 Léteznek korlátok, amiket
 figyelembe kell vennünk?
 Mi lehetne érdekes?
Gyűjtés Mit tudnánk gyűjteni
 és magunkkal vinni?
 Csak informáló anyagok vagy
 termékek, nyersanyagok stb.
 találhatók?
Együttműködés A vállalkozásra gondolva:
 Hol és mit tudnánk dolgozni?
 Kit kérdezzünk meg?
 Mit kell tudnunk ehhez?
 Veszélyes lehet?
 Milyen módon? 



65. Munkalap
74. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 19: A tervtől a cselekedetig

Hatodik rész – A felfedező látogatás  

Olvasd el a hatodik részt és jegyzetelj. Így készülsz fel az osztálybeli megbeszélésre.

 Miért új, különleges és érdekes ez a rész? 

 

Lapozzátok át együtt a hatodik részt. Milyen kérdéseitek vannak?

Oldalszám Megjegyzés vagy kérdés?

 



65. Munkalap
74. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 19: A tervtől a cselekedetig

3) Egyéni munka

Mi fontos számomra a hatodik részben?

Oldal Rövid megjegyzés, hozzászólás

 

4) Kettesével dolgoztok (Tandemben)

Mi fontos számunkra a hatodik részben?

Oldal Rövid megjegyzés, hozzászólás

 



66. Munkalap
75. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 19: A tervtől a cselekedetig

Hatodik rész. A felfedező látogatás – mi fontos számunkra?
 

Példák:

Oldalszám . Rövid megjegyzés

xy Ha interjút szeretnénk készíteni egy vállalatnál, lehetséges, hogy zajos lesz a  

 környezet. Találnunk kellene egy csendesebb helyet, esetleg egy irodát.

xy Meg kell tanulni használni a digitálsi fényképezőgépet, azért hogy minőségi  

 képeket tudjunk készíteni vele. El kell döntenünk, milyen fényképezőgépet  

 használunk, és hogyan nyomtatjuk ki a képeket.

Párban végzett felderítés
Mi érdekes a hatodik részben? Mit szeretnénk csinálni? 

Oldalszám Megjegyzés vagy kérdés



67. Munkalap
76. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 19: A tervtől a cselekedetig

Az első látogatás terve

Tervezzétek meg a látogatást. Nagyon fontos, hogy nem elég végigsétálni és szétnézni. Kell egy 
terv, amit teljesítetek minden látogatási napon.

 a. Megfigyelés:  Mit szeretnétek látni, figyelmesen megnézni, megvizsgálni?
 b. Kommunikáció: Kivel szeretnétek beszélni, kivel készítenétek interjút?
 c. Gyűjtés:  Milyen tájékoztató jellegű tárgyakat, anyagokat prospektusokat, 
    szórólapokat tudnátok összegyűjteni?
 d. Együttműködés: Milyen munkát tudnátok egyedül elvégezni? Miben tudnátok 
    segíteni?

Gondolj lehetséges tevékenységekre és töltsd ki a következő lapon található táblázatot.
 



67. Munkalap
76. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 19: A tervtől a cselekedetig

A látogatás megszervezéséhez szükséges nyomtatvány

Cég/vállalat

Első nap
Dátum:

Második nap
Dátum:

Harmadik nap
Dátum:

Negyedik nap
Dátum:



68. Munkalap
77. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 20: A látogatás részletei

1. látogatás (első nap)

Feladat (amit el fogunk 
végezni)

Körülbelül mennyi 
időbe kerülne 
elvégezni a feladatot?

Mit kell előkészíteni, mit kell magunkkal vinni, 
kivel kell a látogatás előtt beszélni?



68. Munkalap
77. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 20: A látogatás részletei

Feladat (amit el fogunk 
végezni)

Körülbelül mennyi 
időbe kerülne 
elvégezni a feladatot?

Mit kell előkészíteni, mit kell magunkkal vinni, 
kivel kell a látogatás előtt beszélni?

2. látogatás (második nap)



68. Munkalap
77. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 20: A látogatás részletei

Feladat (amit el fogunk 
végezni)

Körülbelül mennyi 
időbe kerülne 
elvégezni a feladatot?

Mit kell előkészíteni, mit kell magunkkal vinni, 
kivel kell a látogatás előtt beszélni?

3. látogatás (harmadik nap)



68. Munkalap
77. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 20: A látogatás részletei

Feladat (amit el fogunk 
végezni)

Körülbelül mennyi 
időbe kerülne 
elvégezni a feladatot?

Mit kell előkészíteni, mit kell magunkkal vinni, 
kivel kell a látogatás előtt beszélni?

4. látogatás (negyedik nap)



69. Munkalap
79. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 20: A látogatás részletei

A felfedező látogatás megtervezése. Gondolkodj, és írd le röviden a véleményedet a következő 
két aspektust illetően:

 a ) tartalom, mit tanultam;   
 b ) te, mint tanuló, hogyan tanultál.

Alább, két kérdéssorozat van, de neked nem kell mindenik kérdésre válaszolnod. Készíthetsz egy 
listát mielőtt válaszolnál.  

Tartalom: 
- Mit tanultál magadról, erős pontjaidról, érdeklődési köreidről, kompetenciáidról?
- Mi hatott rád a legjobban? Miért?
- Melyik visszajelzés lepett meg? Miért?
- Írd le, hogy mi lett fontos számodra.
- Mi lepett meg?
- Mivel vagy megelégedve?
- Hol gondolod, hogy van még probléma? 

Kisegítő kérdések a kiértékeléshez



69. Munkalap
79. Feladat

JOBS Program. Ötödik rész – 20: A látogatás részletei

Te, mint tanuló:

- Mit tanultál a különböző munkamódszerekről?
- Melyek tetszettek, melyeket kell még gyakorold? 
- A JOBS leckék keretén belül milyen helyzetek segítettek a tanulásban? 
- Melyik feladat volt a legkönnyebb, melyik volt a legösszetettebb? 
- Mi fog téged az elkövetkezőkben segíteni?
- Mi lepett meg?
- Mivel vagy megelégedve?
- Hol gondolod, hogy vannak még problémák?   

Visszajelzés a tanár részéről:

Dátum, a tanár aláírása:

A tanárok hozzászólásait elolvastam és megértettem.

Dátum, a tanuló aláírása:



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

70. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

Adataim:            
 

Lakcím:

 

Születési dátum: 

 

Telefon: 

 

 

Családorvos:

 

Az iskola címe:     

Telefon:      

Fax:    

E-mail:    

Kapcsolattartó személy az iskola részéről (tanár):  

Kapcsolattartó személy a vállalat részéről:



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

71. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

A vállalat neve:     

Cím:

  

Szakterület: 

 

A vállalat nagysága (alkalmazottak száma): 

 

Mi a vállalat fő profilja? Mit állítanak itt elő?

 

Hány éve működik a vállalat?

 

Inasok, gyakornokok, egyetemisták száma:     

   

Munkaprogram:  

Munkaszünetek:          

Mennyi idő alatt érsz a vállalathoz (közszállítással, gyalog):

A vállalat rövid bemutatása:



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

72. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

Viselkedési javaslatok a látogatás idejére
          

☑   Vendége vagy a vállalatnak. Tartsd be a vállalatnál érvényes szabályokat! Légy udvarias!

☑   Ha megbetegszel, és nem tudsz megjelenni, minél hamarabb értesítsd a vállalatot!

☑   Bármilyen kérdés esetén, fordulj a vállalat által kinevezett kapcsolattartó személyhez vagy a  
  tanárodhoz!  

☑   Ha valami nem érthető, kérdezz rá! Így jelzed, hogy érdeklődsz a téma iránt.

☑    Mindig kérj engedélyt a fényképezésre és az információs anyagok elvételére.

Milyen más szabályok fontosak a meglátogatott vállalat számára?

☑

☑

Tudomásul vettem a viselkedési szabályokat.

 Dátum/Aláírás



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

73. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

A látogatás terve: Első nap

 

A csapattagok neve:

A vállalat neve: 

Dátum/óra

Sorszám A feladat megnevezése   Szükséges anyagok 
 és rövid leírása  Szükséges idő 
 (mi majd …) Résztvevő személyek
  Kérdések



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

73. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

A látogatás terve: Második nap

 

A csapattagok neve:

A vállalat neve:

Dátum/óra

Sorszám A feladat megnevezése   Szükséges anyagok 
 és rövid leírása  Szükséges idő 
 (mi majd …) Résztvevő személyek
  Kérdések



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

73. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

A látogatás terve: Harmadik nap

 

A csapattagok neve:

A vállalat neve:

Dátum/óra

Sorszám A feladat megnevezése   Szükséges anyagok 
 és rövid leírása  Szükséges idő 
 (mi majd …) Résztvevő személyek
  Kérdések



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

73. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

A látogatás terve: Negyedik nap

 

A csapattagok neve:

A vállalat neve:

Dátum/óra

Sorszám A feladat megnevezése   Szükséges anyagok 
 és rövid leírása  Szükséges idő 
  Résztvevő személyek
  Kérdések



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

74. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

Sorszám A feladat megnevezése A vállalat képviselőjének aláírása

Rövid beszámoló erről a napról:

•  Megtanultam, hogy…
•  Találkoztam…
•  Szeretném tudni, hogyan …
•  …

Első nap: Látogatási napló – teljesített feladatok



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

74. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

Sorszám A feladat megnevezése A vállalat képviselőjének aláírása

Rövid beszámoló erről a napról:

•  Megtanultam, hogy…
•  Találkoztam…
•  Szeretném tudni, hogyan …
•  …

Második nap: Látogatási napló – 
teljesített feladatok



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

74. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

Sorszám A feladat megnevezése A vállalat képviselőjének aláírása

Rövid beszámoló erről a napról:

•  Megtanultam, hogy…
•  Találkoztam…
•  Szeretném tudni, hogyan …
•  …

Harmadik nap: Látogatási napló – 
teljesített feladatok



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

74. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

Sorszám A feladat megnevezése A vállalat képviselőjének aláírása

Rövid beszámoló a nap benyomásairól:

•  Megtanultam, hogy…
•  Találkoztam…
•  Szeretném tudni, hogyan …
•  …

Negyedik nap: Látogatási napló – 
teljesített feladatok



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

75. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

 

Munkavédelmi szabályok - I
(Jelöljétek be azokat, amelyek érvényben vannak a vállalatnál!)

Elsősegély Kötelező a 
kesztyűk 
használata 

Vészkijárat Kötelező a 
fülvédő 
használata

Találkozási hely 
vészhelyzetben

Kötelező a 
fejvédő sisak 
használata

Vészkijárat Kötelező a 
védőszemüveg 
használata 

Kötelező a 
védő csizma 
használata 



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

75. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

 

Munkavédelmi szabályok - II

Tilos a dohányzás Lézersugarak 

Tilos a nyílt 
láng használata 

Gyúlékony 
anyagok

Tilos vizet 
használni a 
tűz kioltására 

Robbanóanyagok 

Nem ivóvíz Mérgező 
anyagok 
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JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

76. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

1. szakma                                  

1. Mit tudsz erről a szakmáról? 

1.1 Mennyi időt vesznek fel az ehhez szükséges tanulmányok:

1.2 Rokon szakmák:

1.3 Feladatok és felelősségek: 

1.4 Kérd ki szakmabeliek véleményét a szakmáról, és jegyezd le, amit mondtak.

2. Milyen készségekre van szükség ehhez a szakmához? Jelöld őket:

2.1 Szellemi készségek   2.2 Fizikai készségek 2.3 Szociális készségek

☐ Pontosság és szorgalom ☐ Ellenálló képesség ☐ Felelősségtudat

☐ Íráskészség ☐ Állóképesség ☐ Bátorság

☐ Gyors reakciókészség ☐ Fizikai erő ☐ Önkontroll

☐ Számítási készségek ☐ Erős szagok tűrése ☐ Érezelmi intelligencia

☐ Rajzkészség ☐ Piszkos környezet tűrése ☐ Mások iránti tisztelet

☐ Képzelőerő ☐ Allergiamentesség ☐ Prezentációs készség

☐ Memorizálás ☐ Rossz idő és szél tűrése ☐ Társalgási készség 

☐ Tervezési készség ☐ Extrém hőmérséklet tűrése ☐ Barátságos viselkedés, jólneveltség 

☐ Helyesírás ☐ Zajtolerancia ☐ Csapatszellem 

☐ Kommunikációs készség ☐ A színek helyes megkülönböztetése ☐ Egyéni munkavégzés

☐ Megfigyelőkészség ☐ Gyakorlatiasság ☐ Empátia

☐ Technikai érzék ☐ Tériszony-mentesség ☐ Meggyőző erő

☐ Kreativitás ☐ Jó látás ☐ Érdeklődés

☐ Logikus gondolkodás ☐ Jó egészségi állapot ☐ A saját vélemény melletti kiállás

☐ Összpontosítás ☐ ☐
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76. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

Miután alaposan végiggondoltad, jelöld be a megfelelő oszlopot!

Szakma    Alap szint     Közép szint  Magas szint
Szellemi készségek 
Pontosság és szorgalom
Íráskészség
Gyors reakciókészség
Számítási készségek
Rajzkészség
Képzelőerő
Memorizációs készség
Formatervezési készség
Helyesírás
Kommunikációs készség
Megfigyelőképesség
Technikai érzék
Fizikai készségek
Ellenállóképesség
Állóképesség
Fizikai erő
Erős szagok tűrése
Piszkos környezet tűrése
Allergiamentesség
Rossz idő és szél tűrése
Extrém hőmérséklet tűrése
Zajtolerancia
A színek helyes megkülönböztetése
Gyakorlatiasság
Tériszony hiánya
Jó látás
Jó egészség
Szociális készségek
Felelősségtudat
Bátorság
Önkontroll
Érzelmi intelligencia
Mások iránti tisztelet
Bemutatókészség
Társalgási készség
Barátságos viselkedés, jólneveltség
Csapatszellem
Egyéni munkavégzés
Empátia
Meggyőzőerő
Érdeklődés
A saját vélemény melletti kiállás

Az egyik szakmának megfelelő elvárások
Készíts egy követelmény profilt az elemzett szakmák egyikéről.
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A következő oldalakat jegyzetek, interjúk, ábrák, rajzok, képek készítésére használhatod.
Készíts alapos és részletes jegyzeteket!
Szükség esetén beszéld meg jegyzeteidet a vállalatnál dolgozó személyekkel.
Mindig jegyezd le azoknak a nevét, akikkel beszélgetsz és akikről fényképet készítesz!

Jegyzetelésre, interjúkra, rajzolásra szánt lapok 
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(Mindig jegyezd le az időpontot, a feladatot, és az egyéb részleteket!)
 
 
                                              



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

77. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

A hatodik rész kiértékelése

A vállalat neve (Melyik vállalat számára válaszolsz a kérdésekre?)

Hasznos információkat gyűjtöttél a vállalatról?
  
 ☐ felülmúlta az elvárásokat   ☐ igen ☐ részben ☐ nem igazán, nem

Ha nem, mi volt ennek az oka? 

Miről szerettél volna többet megtudni? 

A látogatás megfelelt az elvárásaidnak?

 ☐ felülmúlta az elvárásokat   ☐ igen ☐ részben ☐ nem igazán, nem

Ha nem felelt meg vagy csak részben, mit gondolsz, mi volt az oka ennek?

 
Alaposan felkészültél az iskolában erre a látogatásra?

 ☐ igen  ☐ nem

Adj példákat az alapos felkészülésre és a nem megfelelő felkészülésre (ha volt ilyen):

Milyen hiányos ismereteket egészítettél ki a látogatás alatt?



JOBS program. Hatodik rész. A felderítő látogatás

77. Munkalap
Hatodik rész. A felderítő látogatás

Mit kellene még tanulnom?

Hogyan kéne javítanom a munkastílusomon? 

Hogyan kéne megváltoztatnom a viselkedésemet és a megjelenésemet?

    



78. Munkalap
80. Feladat

JOBS program. Hetedik rész. – 21: A felderítő látogatás során szerzett tapasztalatok

Melyek a legkellemesebb emlékeid a látogatásból?

A vállalatnál megismert személyek hogyan reagáltak a látogatásra? Példák:

Mit tanultál?

Röviden a felderítő látogatásról

Olvassátok újra a hatodik részt, majd jegyezzétek le a gondolataitokat:



79. Munkalap
81. Feladat

JOBS program. Hetedik rész. – 21: A felderítő látogatás során szerzett tapasztalatok

Köszönőlevél és meghívó a vállalatnak:

Kinek címezem a levelet? Mi a teljes neve, beosztása, címe?

Milyen tapasztalatokat akarunk megemlíteni? Mit szeretnénk megköszönni?

Milyen segítségre van szükségünk a levél megírásához?



80. Munkalap
82. Feladat

JOBS program. Hetedik rész. – 21: A felderítő látogatás során szerzett tapasztalatok

Az én kompetencia diagramom a látogatás előtt és utána

1. Másold ki a kompetencia diagramodat a második részből!

2. Gondolkodj!
 - Hogyan látod magadat?
 - Objektív voltál a második részben?
 - Mit látsz most másképp?
 - Mit tanultál magadról?

3. Rajzold a régi diagramra az újat!

4. Írj megjegyzéseket az eltérésekhez.

A régi és új diagram

A változásokkal kapcsolatos megjegyzések: 



81. Munkalap
83. Feladat

JOBS program. Hetedik rész. – 23: A JOBS kiállítás előkészítése

Tanulók neve:

Kiállítandó munkák. Lehetséges bemutatók, előadások.

Szükséges eszközök

Milyen technikai segítségre van szükségünk (pl. technikusok segítsége, az iskola személyzetének 
segítsége stb.)



82. Munkalap
85. Feladat

JOBS program. Hetedik rész. – 23: A JOBS kiállítás előkészítése

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?

Megjegyzéseim:

A tanár megjegyzései:

Dátum, a tanár aláírása:

Tudomásul vettem a tanár észrevételeit. 

Dátum, a tanuló aláírása:

A hetedik rész kiértékelése/Következtetések
  

 


