HOGYAN TOVÁBB? – PÁLYAORIENTÁCIÓS FOGLALKOZÁSOK
A felső tagozatban 7. évfolyamon válik aktuálissá a pályaválasztás
kérdése. Ezt érdemes előkészíteni jól felépített foglalkozások formájában. A Balhási Istvánné kolléganő által beküldött, 5 foglalkozást
magában foglaló sorozat közzétételével szeretnénk segítséget nyújtani ehhez a nagy körültekintést igénylő feladathoz. Emellett az Apáczai Kiadó kiadványában, a Mi a pálya? című könyvből is válogattunk
feladatokat a foglalkozások témájához kapcsolódóan.

1. foglalkozás
Önértékelés, önnevelés
1. Önismereti teszt: Melyik állítás igazabb rád vonatkozólag?
2. Elefánt-zsiráf-gólya játék: megfelelő döntés, gyors, határozott cselekedet.
Az állatok megjelenítése mozdulatokkal történik. Akire a játékvezető rámutat, az megjeleníti a játékvezető által
megnevezett állatot, a mellette állók pedig a másik kettőt.
A folytatásban ugyanez szakmák megjelenítésével történik, amelyekhez a mozdulatsorokat a tanulók találják ki.
Pl: szakács, favágó, fodrász.
3. Képről kitalált történet: „A mi mesénk”. Mindenki 1-1
mondattal bővíti az előzőleg elhangzottakat. A történet
egy kamasz felnőtté válásáról szóljon! (Szókincsfejlesztés,
fantáziafejle sztés)
4. „Akasztófajáték”: mesterségekkel.
5. Érzelmek vonala: Minden tanuló a tanterem átlójában, a pozitív és negatív sarok között arra a helyre áll,
ahová a foglalkozás végén az érzelmei alapján tartozik.
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2. foglalkozás
Szakmaismeret
Gyakori és ritka szakmákat bemutató prospektusok tanulmányozása csoportmunkában.
Csoportfeladatok:
– Válaszd ki a kapott ismertetők alapján azt a szakmát,
amelyet jó szívvel ajánlanál társaidnak! Sorold fel a mellette szóló érveidet, s szabatosan, érhetően megfogalmazva mondd is el!
– Tedd meg ugyanezt egy olyan szakmával, amely valamiért nem szimpatikus számodra! Itt a hátrányait gyűjtsd
össze, s mondd el a többieknek!
– Ha a szövegben számodra ismeretlen kifejezéssel, fogalommal találkozol, keresd meg a könyvtárban található
szakkönyvekben a jelentését!
A hallott szakmák „sorba állítása” népszerűségük, gyakoriságuk, kereseti lehetőségeik alapján!

3. foglalkozás
Szakmabemutató videó vetítése
I. Videofilm megtekintése a szentgotthárdi OPEL GYÁRról és az ott folyó munkafolyamatokról, azok fázisairól.
II. A látottak megbeszélése, kielemzése.
1. Ki látott már élőben hasonló üzemet? Dolgozik-e rokonod, ismerősöd ilyen típusú munkahelyen? Mik a tapasztalatai?
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2. Ki melyik területen dolgozna, szívesen, és miért?
3. Melyik területet nem választanád, ha tehetnéd? Miért?
4. Van-e szerepe a tanultságnak a neked tetsző munkakör megszerzésében?
5. Ki készül hasonló pályára? Miért?

5. foglalkozás
„Mesterségem címere…”
1. Leválás a családról, az önállósodás kezdete
Kontaktusteremtő gyakorlat az érzelmek kifejezésére,
mozgásszimbólumokkal.
2. Játék: Másolat
A páros játék célja a kölcsönös megértés fejlesztése. A partnernek adott, pontosan megfogalmazott utasítás elengedhetetlen része az együttműködésnek. A játszó párok
egyike egy képet kap. A vele háttal ülő társának verbálisan el kell mondania a rajzon látható dolgokat, az pedig
a hallottak alapján rajzot készít. Végül összehasonlítják
az eredeti és az új alkotást!
3. Mérlegeljünk együtt!
A döntéshozás lépései, azok konkretizálása a pályavá lasztásra (helyzet-meghatározás, lehetőségek, háttérinformációk, előnyök és hátrányok, döntéshozás és a döntés értékelése).
4. Ki hol szeretne továbbtanulni, és miért?
5. A példaképek szerepe a pályaválasztásban (fotók, plakátok, ifjúsági magazinok „sztárjai”)
6. „Amerikából jöttem…”

4. foglalkozás
A középiskolai életforma megismertetése
Előadás, tapasztalatcsere és vitafórum iskolánk volt tanulóival, akik jelenleg különböző intézményekben középiskolások.
A vitafórum résztvevői:
– 1 fő, aki a győri Bercsényi Középiskola rendészeti szakán tanul és kollégista;
– 1 fő a celldömölki Berzsenyi Gimnáziumból;
– 1 fő a sárvári Tinódi Gimnáziumból, aki bejáró;
– 1 fő, aki a szombathelyi Herman Középiskola virágkötő szakiskolájában tanul.
A beszélgetés első részében a középiskolások mutatják
be iskolájukat, majd elmondják tapasztalataikat.
Ezt követően a hallgatóság kérdéseire válaszolnak, és
kötetlen beszélgetés formájában számolnak be a mindennapi tapasztalataikról.
A kolléganő tervezetei alatt
található feladatok az Apáczai
Kiadó Mi a pálya? című könyvében szerepelnek. A kiadvány
7. évfolyamosok számára készült, és az életpálya-építés,
az iskola és a felnőtt élet közti
kapcsolat erősítésében nyújt segítséget bőséges feladatválasztékkal.

AZ ÖNÖK TOLLÁBÓL

29

