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Feladat megnevezése: Osztályfok: Megjegyzés: Rövid leírás: 
Foglalkozások gyűjtése 5. osztály  A tanuló által választott és 

lefotózott tárgyhoz 
szakma/szakmák gyűjtése. 
Cél: Pályaismeret bővítése. 

Szakma-eszköz 
párosítás 

5. osztály on-line 
tankocka 

Foglalkozások és ahhoz 
szükséges eszközök 
párosítása játékosan, 
tankocka segítségével. Cél: 
pályaismeret bővítése. 

Keresztrejtvény - 
foglalkozások 

5. osztály on-line 
tölthető 

Keresztrejtvény megfejtése 
szakmaleírásokból. Cél: 
pályaismeret bővítése. 

Családtagjaim 
foglalkozásai 

5.-6. osztály  A családban előforduló 
foglalkozások megismerése 
majd ismertetése esszé vagy 
interjú formájában. Cél: 
pályaismeret bővítése. 

Interjú készítés 5.-6. osztály  A tanuló által 
választott/közelebbről 
megismerni kívánt/ szakma 
kiválóságával interjú 
készítése. Cél: pályaismeret 
bővítése. 

Pályamontázs 6.-7. osztály  A tanuló által választott 
szakma vagy foglalkozás 
bemutatása, megjelenítése 
adott szempontok alapján 
plakát/montázs formájában. 
Cél: pályaismeret bővítése 

Foglalkozások 
kitalálása-anagramma 

6.-7. osztály on-line 
megoldható 

Foglalkozásnevek 
anagrammáit kell megoldani. 
Cél:pályaismeret bővítése, 
foglalkozás nevek 
megismerése 

Foglalkozás, szakma 
nevek - szókereső 

6.-7. osztály on-line 
megoldható 

Különböző 
szakmacsoportokból 
választott szakmaneveket kell 
megkeresni.  
Cél: szakképzés 
lehetőségeinek ismertetése a 
választható szakmai képzések 
alapján 
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Szakmabemutató 
kisfilmek 

7.-8. osztály Feladatlap 
mellékelve 

A tanuló által választott 
szakmabemutató kisfilm 
megtekintése, és feldolgozása 
megadott kérdések alapján. 
Cél: pályaismeret bővítése. 

Szakmák 
véleményezése 

7. osztály  A kortársak által készített 
szakmabemutató kisfilmek 
megtekintése és megadott 
szempontok alapján 
véleményezése. Cél: 
pályaismeret bővítés, kritikai 
gondolkodás fejlesztése. 

Milyen szakmát 
ajánlanál társadnak? 

7. osztály  Egy osztálytárs bemutatása és 
szakma ajánlása számára, 
indoklással. Cél: önismeret és 
pályaismeret fejlesztése. 
 

Virtuális 
üzemlátogatás 

7.-8. osztály  Szombathelyi cégek 
honlapjának áttekintése, majd 
adott kérdések alapján a 
szervezet bemutatása a tanuló 
által. Cél: információ 
feldolgozása, pályaismeret 
munkaerő-piaci ismeretek 
bővítése. 
 

Szófelhő készítés 7.-8. osztály wordart 
program 

A tanuló által választott 
foglalkozáshoz szófelhő 
készítése. Cél: pályaismeret 
bővítése, digitális 
kompetencia fejlesztése. 
 

Interjú készítés 7.-8. osztály  A tanuló által 
választott/közelebbről 
megismerni kívánt/ szakma 
kiválóságával interjú 
készítése. Cél: pályaismeret 
bővítése. 

Szakma-kvíz 13+1 
fiúknak 

7.-8. osztály feladatlap 3 szakmabemutató film 
megtekintése után egy toto-t 
kell a tanulóknak kitölteni. 
Szakmák: gépgyártás-
technológiai technikus, 
informatikai 
rendszerüzemeltető, 
kőműves. Cél: pályaismeret 
bővítése 



Szakma-kvíz 13+1 
lányoknak 

7.-8. osztály feladatlap 3 szakmabemutató film 
megtekintése után egy toto-t 
kell a tanulóknak kitölteni. 
Szakmák: számviteli 
ügyintéző, földmérő, cukrász. 
Cél: pályaismeret bővítése 
 

Szakma-kvíz 13+1 
fiúknak és lányoknak 
külön 

7.-8. osztály feladatlap Tájékoztató füzet az 
alapszakmákról kiadvány 
alapján készült kérdéssor, 
mely a pályaismeret bővítést 
szolgálja. A kiadvány 
interneten is elérhető, vagy az 
iskolákban megtalálható. 

Mi leszel, ha nagy 
leszel? – digitális 
pályamontázs 

7.-8. osztály  A tanuló által vágyott szakma 
megjelenítése adott 
szempontok alapján, digitális 
felületen. Cél: pályaismeret 
bővítése, kreativitás, digitális 
kompetencia fejlesztése. 

Műszaki gyakorlat 8. osztály Melléklet 
műszaki rajz 

Szélfogó készítése fém 
dobozból vagy papírból. Cél: 
kézügyesség, műszaki érzék 
fejlesztése. 

Információt keresünk 8. osztály Feladatlap 
mellékelve 

Interneten, újságokban 
hirdetések és vállalkozások 
keresése, feldolgozása. 
Kiajánlás osztálytársnak, 
természetesen indoklással. 
Cél: információ gyűjtés 
fejlesztése, pályaismeret-
önismeret fejlesztése. 

Tulajdonságaim 8. osztály  A tanuló bemutatja önmagát. 
Cél: Önismeret fejlesztése. 

Pályaérettség kérdőív 7-8. osztály on-line 
tölthető 

5 területet mérve ad 
visszajelzést a tanulónak, hogy 
tart saját pályaválasztásában, 
mely területeket kell még 
erősítenie. Tanulónként 
készül értékelés. 

Tanulási stílus kérdőív 5-8. osztály on-line 
tölthető 

Tanulási stílus felmérése, 
hasznos tanulástechnikai 
tanácsokkal kiegészítve. 

 
 


